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ATHENAEUM

oddajemy do rąk czytelników kolejny, osiemnasty numer „Athenaeum�� Political 
Science” z dość dużym niepokojem podobnym do troski rodziców patrzących na 
gwałtownie rozwijające się dziecko�� 

Obecny numer jest poświęcony trzem generalnym tematom: integracji europej-
skiej, stosunkom międzynarodowym oraz filozofii polityki�� Pierwszy ma wymiar 
aktualistyczny (ciągle jeszcze słychać echa polityczno-medialnej dyskusji, której 
apogeum przypadło na koniec prezydencji niemieckiej)�� Był to celowy zabieg redak-
cji wynikający z dążenia do analizowania w literaturze naukowej najważniejszych 
i najbardziej aktualnych problemów politycznych�� 

 Od tegoż numeru wprowadzony został nowy dział – Wykaz nowo przyznanych 
stopni naukowych w zakresie nauk o polityce i pokrewnych�� Nie jest on jeszcze pełny, 
dotyczy zaledwie kilku ośrodków politologicznych w kraju�� Redakcja ma ambicję 
publikowania takiego wykazu obejmującego wszystkie doktoraty i habilitacje z za-
kresu nauk o polityce oraz już z dowolnej dziedziny – uzyskanych przez wszystkich 
pracowników struktur politologicznych w kraju��

 Czasopismo rozwija się również pod względem organizacyjnym�� Od bieżącego 
numeru ukazuje się bibliografia pracowników Instytutu Nauk Politycznych i Stosun-
ków Międzynarodowych UJ, który niedawno dołączył do składu redakcji�� Na 
początku lipca doszła też deklaracja przyłączenia się do naszej inicjatywy wydawni-
czej ze strony politologii lubelskiej�� W dalszym ciągu jesteśmy otwarci na akcesje ze 
strony wszystkich tych ośrodków politologicznych w kraju, które posiadają przynaj-
mniej uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich��

Od redakcji
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WStęp

celem nInIejSzego reFeratu jest ukazanie miejsca i roli gospodarki narodowej 
oraz czynników determinujących jej rozwój w warunkach globalizacji i integracji�� 
Gospodarka narodowa jest jednym z najistotniejszych elementów państwa, przesą-
dzając o jego suwerenności i bezpieczeństwie�� Jest podstawą rozwoju cywilizacyjnego 
każdego kraju oraz przesądza w głównej mierze o jego miejscu na arenie międzyna-
rodowej�� Nie ulega też wątpliwości, że jest ona związana z istnieniem państwa 
narodowego i uzależniona od jego systemu społeczno-politycznego oraz poziomu 
rozwoju naukowo-technicznego i kulturowego��

Już od dłuższego czasu w świecie, Europie a także w Polsce toczą się dyskusje 
naukowe nad przyszłością państw narodowych w dobie narastającej globalizacji 
i międzynarodowej integracji�� Stawia się pytania, dotyczące przyszłości państw 
narodowych i ich gospodarek w warunkach globalizacji i postępującej integracji 
między państwami we wszystkich sferach życia�� Na ile są one tymi procesami zagro-
żone, a na ile wspierane? Co zyskują, a co tracą?1

Jednocześnie współczesny rozwój stosunków międzynarodowych wskazuje na 
ścisłe przenikanie się problematyki utrzymania pokoju i bezpieczeństwa z zagadnie-
niami działalności społecznej i gospodarczej�� Odpowiedzią na tę tendencję stało się 
wypracowanie przez ONZ tzw�� zasady zrównoważonego rozwoju, która powinna 
stać się uniwersalnym miernikiem prawidłowości działań z zakresu polityki 

1  Patrz: Suwerenność i państwa narodowe w integrującej się Europie – przeżytek czy przyszłość?, red�� 
J�� M�� Fiszer, Cz�� Mojsiewicz, Warszawa 1995; Państwa narodowe w Euroatlatyckich strukturach, red�� 
J�� M�� Fiszer, Warszawa 1996��

Józef M. Fiszer

gOSpOdarka narOdOWa W Warunkach 
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wewnątrzpaństwowej i międzynarodowej, podejmowanych nie tylko przez rządy 
państw, lecz również organizacje pozarządowe, samorządy, jak i przez osoby fizyczne 
i prawne�� Wysoka ranga tej zasady w polskim systemie prawnym wynika z nadania 
jej charakteru zasady konstytucyjnej poprzez umieszczenie jej w art�� 5 Konstytucji 
RP�� Przewiduje on, iż Polska zapewnia m��in�� bezpieczeństwo obywateli, kierując się 
zasadą zrównoważonego rozwoju�� Również polskie prawodawstwo wewnętrzne, 
a także Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską, podkreślają znaczenie zasady 
zrównoważonego rozwoju dla prawidłowego rozwoju środowiska życia jednostki��

Współcześnie podkreśla się polityczno-społeczne podłoże wyżej wymienionych 
zjawisk i wynikających z tego potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodo-
wego i międzynarodowego, a także konieczność politycznych wysiłków na rzecz 
przeciwdziałania im�� Zasadę tę rozumie się znacznie szerzej, jako tworzenie warun-
ków rozwoju i przemian społeczno-gospodarczych�� Ponieważ problemy ludzkie mają 
charakter kompleksowy, istnieje bezpośrednia zależność między gwarantowaniem 
rozwoju o charakterze zrównoważonym a zapewnieniem bezpieczeństwa narodo-
wego i międzynarodowego, które z kolei warunkują byt obywateli��

Jednocześnie podkreśla się, że być może najważniejszym zagrożeniem dla państwa, 
a zwłaszcza dla państwa narodowego, jest proces globalizacji, w wyniku którego, 
ogólnie rzecz ujmując, wydarzenia zaistniałe i decyzje podjęte w jednej części świata, 
wywierają wpływ na społeczeństwa (narody) w całkiem innym jego rejonie�� Jednym 
z przejawów tego procesu jest pojawienie się globalnej gospodarki, w której poje-
dynczym krajom coraz trudniej jest regulować międzynarodowy przepływ kapitału, 
o ile w ogóle mają taką możliwość�� Konsekwencje takiego rozwoju wydarzeń dla 
państw są dramatyczne�� Oznaczają na przykład, że zdolność pojedynczych państw 
do zarządzania życiem gospodarczym oraz do zagwarantowania powszechnego 
dobrobytu jest ograniczona, ponieważ „państwowe” strategie gospodarcze, takie jak 
keynesizm, są w praktyce niemożliwe do zrealizowania w globalnym kontekście�� 
Podobnie globalizacja doprowadziła do powszechnego odstąpienia od doktryny 
państwa opiekuńczego, ponieważ nasilona konkurencja wywiera presję, aby obniżyć 
podatki i koszty pracy�� Innym przejawem tego procesu jest fakt, że państwom coraz 
trudniej jest sprawować kontrolę nad firmami międzynarodowymi, które są w stanie 
łatwiej przenosić produkcję i inwestycje z miejsca na miejsce�� Nie mniejszy wpływ 
wywiera globalizacja polityczna, co odzwierciedla się w rosnącym znaczeniu insty-
tucji międzynarodowych i ponadnarodowych, takich jak ONZ, Unia Europejska, 
NATO i Światowa Organizacja Handlu�� Dla przykładu, jest oczywiste, że członkostwo 
w UE zagraża władzy państwowej, ponieważ poszerza się zakres decyzji (dotyczących 
np�� polityki pieniężnej, rolnej, dotyczącej rybołówstwa, obrony i spraw zagranicz-
nych), które są podejmowane przez instytucje europejskie, a nie przez państwa 
członkowskie��
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Niektórzy wręcz twierdzą, że tendencje globalizacyjne w praktyce wpłynęły na 
rekonstrukcje państwa w tradycyjnym tego słowa znaczeniu�� Z pewnością, istotna 
cecha państwa narodowego, jaką jest suwerenność – a w każdym razie utożsamiana 
z nią najwyższa i wyłączna władza – zanika�� Państwa muszą funkcjonować obecnie 
w nowych warunkach, postsuwerennych, w kontekście współzależności i przenikal-
ności�� Z czasem może to doprowadzić nie tyle do zaniku państwa, co do powstania 
państwa innego (nowego) rodzaju�� Tak de facto stało się z państwami socjaldemo-
kratycznymi, podobnie jak i komunistycznymi, które należą już do przeszłości, a na 
ich miejscu wyrosły państwa „konkurencyjne”, które są lepiej przystosowane do 
wymogów gospodarki globalnej�� Przedmiotem zainteresowań tych państw jest np�� 
konieczność wzmocnienia edukacji i badań rynkowych jako najważniejszego spo-
sobu na zagwarantowanie sukcesu gospodarczego w nowej, zależnej od techniki 
gospodarce, chęć zwiększenia otwartości rynku przez promowanie przedsiębiorczo-
ści i elastyczności pracy oraz potrzeba walki z wykluczeniem społecznym i koniecz-
ność umocnienia moralnych fundamentów społeczeństwa��

Globalizacja polityczna może również otworzyć przed państwem możliwości, jak 
i je ograniczać�� Wyraża się to w pojęciu „połączonej” suwerenności, co oznacza, że 
państwa stale i bezskutecznie próbujące działać niezależnie, mogą osiągnąć większy 
wpływ na arenie międzynarodowej dzięki współpracy z innymi państwami za 
pomocą narzędzi, jakimi są instytucje międzynarodowe czy regionalne�� Można to 
zaobserwować na przykładzie, jakim jest fakt, że Rada Unii Europejskiej, ciało 
„w największym stopniu kształtujące politykę Unii”, jest „dzieckiem” państw człon-
kowskich i zapewnia forum, które pozwala politykom z poszczególnych państw 
podejmować decyzje na poziomie regionalnym2��

Globalizację postrzega się też niekiedy jako proces, który sprzyja współpracy 
i harmonii, wobec czego coraz więcej części świata przyjmuje wzorce ekonomicznej 
i politycznej współzależności�� Jednakże istnieje także odmienne spojrzenie, zgodnie 
z którym trendy globalizacyjne tworzą nowe formy napięć i konfliktów�� W świetle 
malejącej skuteczności rządów narodowych napięcia te przejawiają się we wzroście 
regionalizacji�� Ponieważ uważa się, że terytorialne państwo narodowe gorzej radzi 
sobie z zapewnieniem bezpieczeństwa, stabilności i dobrobytu, cele te coraz częściej 
osiągane są poprzez współpracę z sąsiadującymi lub leżącymi niedaleko krajami�� 
Relacja między globalizacją a regionalizacją nie jest jednak do końca jasna�� Regio-
nalizacja może stanowić jedynie krok na drodze ku globalizacji: wzrost ekonomicz-
nych współzależności może mieć początkowo charakter regionalny, gdy regionalne 

2  Patrz: A�� Heywood, Politologia, Warszawa 2006, s�� 124–125�� Por�� także: B�� Jessop, State Theory: 
Putting Capitalist States In Their Place, Oxford 1990; J�� Pierre, B�� Peters, Politics and the State, Palgrave, 
Basingtoke 2000��
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organizacje są w stanie zarządzać relacjami państw narodowych i sił globalnych�� 
Z drugiej strony, regionalizacja może być tendencją stojącą w opozycji do globaliza-
cji, formą stawiania jej oporu�� Regionalizacja jest też podsycana przez czynniki 
strategiczne, ekonomiczne i kulturowe��

Najsilniejszym bodźcem ku regionalizacji jest jednakże gospodarka�� Handel 
międzynarodowy może zarówno wzmacniać harmonizację interesów, jak i wywoły-
wać głęboką nieufność i niechęć�� Chociaż państwa zawsze dążą do penetracji rynków 
innych krajów, w równym stopniu zależy im na obronie własnych rynków przed 
zagraniczną konkurencją�� Za wolnym handlem opowiadają się tradycyjnie dominu-
jące pod względem ekonomicznym państwa, które zachęcają słabsze kraje do 
otwarcia rynków, podczas gdy same nie muszą się zbytnio obawiać obcej konkuren-
cji�� Może to jednak prowadzić do protekcjonalizmu, jako że mniej rozwinięte państwa 
chcą bronić się przed tym, co z ich punktu widzenia jest nieuczciwą konkurencją�� 
Skoro zaś protekcjonalizmu narodowego, czy też „protekcjonalizmu w jednym kraju”, 
nie uznaje się dłużej za opłacalne rozwiązanie, to regionalna współpraca ekono-
miczna zyskuje na atrakcyjności jako sposób na ułatwienie międzynarodowego 
handlu i jednoczesne zapewnienie ochrony przed narastającą konkurencją glo-
balną��

W wyniku globalizacji świat znalazł się w sytuacji, w której poważne problemy, 
mające do tej pory wymiar narodowy, lokalny stały się problemami globalnymi���

Niewątpliwie za globalizacją przemawiają korzyści ekonomii skali (czyli obniżanie 
jednostkowego kosztu wytwarzania produktu, np�� silnika samochodowego, poprzez 
zwiększenie wolumenu jego produkcji) oraz korzyści ekonomii zakresu (czyli wyko-
rzystania tego samego silnika w kilku modelach samochodów)�� Prawdą jest także, 
że skorzystać z tego mogą, oprócz korporacji transnarodowych, także konsumenci, 
jeśli ceny towarów spadną�� Jeśli jednak firmy globalne, tworzące często oligopol, 
stosują praktyki monopolistyczne w celu osiągnięcia jak najwyższych zysków, to 
niższe koszty produkcji wcale nie muszą oznaczać niższych cen, czyli korzyści dla 
klientów�� Wręcz przeciwnie, w wyniku ograniczenia konkurencji klienci narażeni są 
na praktyki monopolistyczne�� Polega to na tym, że początkowo firmy globalne celowo 
dążą często do zminimalizowania różnicy pomiędzy przychodami uzyskiwanymi ze 
sprzedaży swoich dóbr a kosztami ich wytworzenia, czyli do zmniejszenia osiąganych 
zysków, ponieważ korzystając z ogromnej skali produkcji, nawet stosunkowo małe 
zyski względem nakładów oznaczają ogromne sumy i pozwalają im przetrwać�� 
Natomiast narzucone przez korporacje (lub globalne sieci supermarketów) ograni-

�  Patrz: A�� Domosławski, Świat nie na sprzedaż – rozmowy o globalizacji i kontestacji, Warszawa 
2002, s�� 106; W�� Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globali-
zacji, Warszawa 2004, s�� 19–20��
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czanie zysków może spowodować bankructwo firm małych i średnich lub ich 
przejęcie albo ich podporządkowanie się korporacjom globalnym�� Innym rozwiąza-
niem jest ścisła współpraca firm małych i średnich, np�� w formie klastrów lub sieci 
i specjalizacja ich produkcji, dzięki czemu one także mogą osiągnąć korzyści z dużej 
skali produkcji�� Mały i średni biznes może także poszukiwać luki w rynku (np�� 
zdrowa żywność), w którym może konkurować z korporacjami globalnymi�� Jeśli 
jednak firmom globalnym uda się wyeliminować z rynku firmy małe i średnie lub 
uzależnić je od siebie, to wówczas korporacje stosują zwykle praktyki monopoli-
styczne, czyli podwyższają ceny swoich towarów��

Jeszcze większym problemem jest bezrobocie, które często gwałtownie wzrasta 
w tych krajach, z których korporacje transnarodowe przenoszą produkcję do krajów 
o tańszej sile roboczej i niższych podatkach�� W związku z powyższym, pomimo 
wzrastającej roli organizacji globalnych (np�� WTO, ONZ) i regionalnych (np�� UE, 
NAFTA), nadal bardzo ważną rolę odgrywają rządy narodowe, których polityka 
może albo zachęcać do inwestowania, zarówno kapitał krajowy, jak i międzynarodowy 
(np�� poprzez redukcję podatków), albo zniechęcać do inwestowania (np�� poprzez 
ustanowienie wysokich podatków i niejasnych przepisów prawa), co prowadzi do 
ucieczki kapitału lub pomijania danego kraju przez kapitał międzynarodowy�� Istotna 
jest także stabilizacja i przewidywalność polityki gospodarczej i zagranicznej�� Kraje 
ogarnięte chaosem albo wojną domową nie radzą sobie ani w warunkach globaliza-
cji, ani nie poradziłyby sobie w żadnych innych warunkach i czasami ich przetrwa-
nie zależy od pomocy międzynarodowej�� Jednak z drugiej strony mocarstwa i kor-
poracje podsycają czasami wojny domowe we wrogich im biednych krajach czerpiąc 
dzięki temu korzyści, np�� z handlu bronią�� Z kolei kraje, które działając w oparciu 
o ideologię liberalną, całkowicie zrezygnowały z regulacji przepływów kapitałowych, 
narażone są na spekulacyjne transfery ogromnych sum pieniędzy, co często prowa-
dzi do głębokiego kryzysu ich gospodarek (np�� Argentyna w 2002 r��, Korea Połu-
dniowa i Tajlandia w 1997 r�� i 1998 r��), podczas gdy kraje stosujące rygorystyczne 
regulacje przepływów kapitałowych (np�� Chiny i Indie) uniknęły kryzysu azjaty-
ckiego���

Tak więc, wbrew lansowanym hipotezom o pojawieniu się już „nowej globalnej 
gospodarki”, gospodarka narodowa, podobnie jak państwo przez sam fakt powstania 
oraz kontynuacji (pominąwszy dramatyczne załamania) wciąż stanowi kluczowy 
element path-dependent development5��

�  Patrz: P�� Bardhan, Blaski i cienie globalizacji, „Świat Nauki” 2006, nr 7, s�� 69–71; A�� Zorska, Glo-
balizacja konkurencyjności przedsiębiorstw i jej implikacje dla Polski, Warszawa 1995, s�� 13–15��

5  Patrz: H�� Szlajfer, Droga na skróty. Nacjonalizm gospodarczy w Ameryce Łacińskiej i Europie 
Środkowo-Wschodniej w epoce pierwszej globalizacji, Warszawa 2005, s�� 93��
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*   *   *
Istotnym komponentem porządku społecznego i zarazem istotnym wyznaczni-

kiem efektywności każdego społeczeństwa i jego państwa jest system gospodarczy, 
albo inaczej – gospodarka narodowa�� Jego funkcją jest produkcja i podział dóbr�� 
A kluczowymi zagadnieniami są tu: co i jak produkować, jak przydzielać środki, 
rozdzielać dobra, na jakich zasadach prowadzić wymianę oraz kogo i jak wynagra-
dzać za produktywną działalność�� O charakterze systemu decyduje więc sposób 
podejścia do tych zagadnień�� We współczesnym świecie, w poszczególnych krajach 
występują różne, modelowe wręcz systemy gospodarcze, jak również ich różne 
warianty mieszane: gospodarka wolnorynkowa (kapitalizm), uzgadniana gospo-
darka wolnorynkowa, gospodarka państwowa nakazowa, socjalizm dystrybucyjny, 
socjalizm rynkowy i od niedawna tworzący się model gospodarki opartej na wie-
dzy���

Gospodarka oparta na wiedzy jest od kilku lat bardzo ważnym nurtem działalno-
ści analitycznej i pragmatycznej wielu instytutów naukowo-badawczych oraz 
instytucji i międzynarodowych organizacji gospodarczych, np�� Banku Światowego 
czy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a więc instytucji, które odgrywają 
także ważną rolę w procesach globalizacji�� Na scenie polskiej, gospodarka oparta na 
wiedzy jako system i zarazem nurt teoretyczny, grupujący głównie ekonomistów, ale 
także informatyków, inżynierów, socjologów, zmierzający do określenia funkcji tzw�� 
czwartego sektora w rozwoju, obejmującego usługi informatyczne, pojawiła się 
dopiero w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku�� Z drugiej strony, są to nowe 
zjawiska, jakie tworzą się pod wpływem rewolucji informatycznej, internetu i innych 
nowinek technicznych�� W dużym stopniu to właśnie one określają stopień nowo-
czesności gospodarki�� Są również tacy teoretycy, którzy twierdzą, że szybkie procesy 
globalizacyjne, zwłaszcza w nowoczesnych dziedzinach, związanych z najwyższą 
techniką oraz sektorem finansów, bez rewolucji informatycznej nie mogłyby się 
pojawić�� Ale są i tacy, którzy uważają, że wpływ czwartego sektora na wzrost gospo-
darczy ciągle nie jest zbyt duży�� A jeśli nawet występuje, to dotyczy co najwyżej kilku 
najbardziej rozwiniętych państw��

Jak każde stosunkowo nowe zjawisko, słabo jeszcze upowszechnione, gospodarka 
oparta o wiedzę (skrót – G��O��W�� – J��M�� Fiszer) nie ma wyraźnie określonego charak-
teru, a definicji można znaleźć wiele�� W publikacji OECD (A New Economy? The 
Changing Role of Innovation and Information Technology in Growth, Paris 2000) 
znajdujemy stwierdzenie, że „wiedza jest najważniejszym endogenicznym czynni-
kiem produkcji oraz najważniejszym wkładem w funkcjonowanie „silnika kapitali-

�  Patrz: B�� Hawrylyshyn, Droga do przyszłości. Ku większej efektywności społeczeństw, Warszawa 
1990, s�� 185–231; Gospodarka oparta na wiedzy, red�� R�� Kukliński, Warszawa 2003�� 
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zmu”�� Profesor A��K�� Koźmiński twierdzi, że „jest to taka gospodarka, w której działa 
wiele przedsiębiorstw, które o wiedzę opierają swoją przewagę konkurencyjną”�� Mamy 
jeszcze inną, szerszą definicję, która utożsamia G��O��W�� z cywilizacją informa-
cyjną���

Jednakże nieskrępowane dążenia firm do budowania przewagi konkurencyjnej 
opartej na wiedzy, skłaniają do ukrywania i zawłaszczania wiedzy, nawet do bloko-
wania prób pozyskiwania wiedzy przez innych (od ustaw chroniących własność 
intelektualną, do stosowania patentów zaporowych)�� Mogą w ten sposób przedłużać 
okres dysponowania przewagą konkurencyjną z tytułu już posiadanej (i ukrywanej) 
wiedzy, przeszkadzając jednocześnie w powstawaniu wiedzy nowej��

Podłożem, na którym wyrosła naukowo-techniczna cywilizacja Zachodu, była 
wspólnota dorobku intelektualnego, połączona z protestancką praktyką prywatnej 
kontestacji autorytetów i wsparta wynalazkiem druku�� Budowanie potęgi gospodar-
czej na pilnie strzeżonych tajemnicach, to cecha raczej skostniałych systemów 
politycznych (despotycznych), a nie żywotnych demokracji��

G��O��W zatem to raczej taka gospodarka, w której nowa wiedza powstaje tak 
szybko, że konkurenci nie nadążają z jej przechwytywaniem, a nie taka, w której 
przechwytywanie wiedzy jest ograniczone�� Wręcz nie powinno się redukować funk-
cji wiedzy w gospodarce do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej przez przedsię-
biorstwa�� To bowiem zbyt ograniczona perspektywa�� Gospodarka jest zaś ludziom 
potrzebna jako sprawny system zaspokajania potrzeb�� Wartością publiczną jest 
przetrwanie i rozwój tego systemu�� Nie chodzi wcale o zwycięstwo w walce konku-
rencyjnej, ale o utrzymanie sytuacji, w której walka konkurencyjna nie ustaje��

W klasycznym ujęciu gospodarka jest częścią społeczeństwa�� Adam Smith anali-
zując mechanizmy działania rynku poprzez pojęcie uczuć moralnych, czy Max Weber 
szukając początków kapitalizmu w etyce religii protestanckich za oczywiste przyj-
mowali, że ludzie działają na rynku, kierując się różnymi motywami��

Wzrastająca złożoność i autonomizacja systemów społecznych skomplikowała ten 
obraz wymuszając specjalizacje w ramach nauk�� Podział nauk społecznych na eko-
nomię, socjologię i antropologię pociągnął za sobą parcelację obszarów badawczych�� 
Gospodarkę zaczęto badać w oderwaniu od społeczeństwa i kultury, kulturę 
w oderwaniu od gospodarki i społeczeństwa�� Za każdym obszarem ukształtowała 
się odmienna antropologiczna wizja człowieka�� Taki podział pozwala analizować 
działania jednostek w abstrakcyjnych relacjach oderwanych od praktyki życia 

�  Patrz: A�� P�� Wierzbicki, Megatrends of Information Civilization. The Knowledge-Based Economy. 
The Global Challenges of the 21th Century, Warszawa 2000, s�� 137; J�� Kleer, Czym jest G.O.W., [w:] Go-
spodarka oparta o wiedzę…, s�� 297��
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codziennego�� Umożliwia również swobodne tworzenie definicji i modeli opartych 
na niewielu abstrakcyjnych założeniach�� Kultura i ekonomia w badaniach naukowych 
to dwa różne światy, choć w praktyce życia codziennego są częścią tego samego 
doświadczenia społeczeństw��

Również w dyskursie publicznym kultura funkcjonuje w oderwaniu od ekonomii�� 
Po roku 1989, w Europie Środkowej rozdział między dyskursem gospodarczym 
a polityką, kulturą i innymi sferami nie tyle wzrósł, ile paradoksalnie (biorąc pod 
uwagę negację teorii materialistycznych w dyskursie publicznym) przekształcił się 
w dyskurs o dominacji gospodarki nad innymi obszarami życia�� Wskazuje się, że 
ścisła separacja gospodarki od innych systemów społecznych jest warunkiem jej 
efektywności, a dominacja racjonalności ekonomicznej kluczem do sukcesu�� Gospo-
darka opisywana i badana w ten sposób ma swoją wewnętrzną racjonalność okre-
ślającą reguły działania, własną dynamikę napędzającą proces zmian�� Jeśli się 
gospodarce nie przeszkadza, wszystko będzie się dziać bez problemów�� Nie ma tu 
żadnych istotnych różnic pomiędzy działaniem gospodarek w różnych krajach, 
postrzegane odmienności swoją przyczynę mają w „zakłócaniu” logiki rynku przez 
politykę i kulturę lub przez ideologię��

Odrodzenie instytucjonalizmu w ekonomii oraz idee płynące z socjologii ekono-
micznej stworzyły szansę przekroczenia granic dyscyplin skupionych na swoich 
obszarach oraz powrotu do tradycji badań Smitha i Webera�� Prace Douglasa 
C�� Northa czy Marka Granovettera każą na nowo postawić klasyczne pytanie Webera 
o możliwość pogodzenia logiki rynku z wartościami i kulturą społeczeństwa oraz 
problem Smitha – złożoności motywów działania na rynku�� 

Niektórzy socjologowie, jak Ivan Szelenyi twierdzą wręcz, że upadek komunizmu 
i dokonujący się w krajach Europy Środkowej proces budowy kapitalizmu bez 
kapitału na nowo postawił problem relacji gospodarki i kultury oraz nauki wskazu-
jąc, że to być może kultura i nauka (i związany z nią kapitał kulturowy) odgrywa 
kluczową rolę w procesie przekształceń�� Wedle tego ujęcia jedną z charakterystycz-
nych cech procesu transformacji jest proces konwersji kapitału kulturowego na 
kapitał ekonomiczny�� Posiadane zasoby kapitału kulturowego przesądzają o sukcesie 
lub porażce jednostek, a możliwości konwersji kapitału kulturowego na kapitał 
ekonomiczny warunkują sukces całego procesu transformacji�� Kultura jest więc 
kluczem do zrozumienia procesu transformacji��

*   *   *
W tym kontekście, naukowa debata o kulturze ekonomicznej, bądź też ogólniej 

o relacjach między gospodarką a innymi sferami życia codziennego, ale i sferami 
praktyk naukowych, prowokuje do dyskusji nad teoriami oraz nad badaniami 
poruszającymi spektrum przedstawionych zagadnień��
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Do rzeczywistości dnia dzisiejszego ludzkość doszła wieloma drogami�� Niektóre 
z nich były proste, inne kręte, a nawet przerywane od czasu do czasu ostrymi zwro-
tami i całkowitymi zmianami kierunku�� Tempo wahało się od zbyt wolnego do 
zapierającego dech w piersi, tak jak w ciągu ostatnich dziesięcioleci, kiedy ogromne 
przemiany zaszły w bardzo krótkim czasie�� Dążenia, niepokoje i priorytety człowieka 
zmieniały się od troski o przetrwanie w walce przeciw siłom natury do poczucia 
długotrwałego bezpieczeństwa, satysfakcji społecznej, psychicznej i intelektualnej, 
chęci wywierania wpływu czy zdominowania innych��

W czasie tej drogi człowiek starał się zrozumieć otaczające go zjawiska, ich pocho-
dzenie, cel oraz prawa, jakie nimi rządzą, a w tym także prapoczątki ludzkości, 
zachowania i przeznaczenie człowieka�� Szukał recept wskazujących, co robić i w jaki 
sposób, chciał jak najlepiej i z satysfakcją dla siebie odgrywać rolę i wypełniać swój 
los�� Jednoczył się dobrowolnie z innymi lub był do tego zmuszany�� O tym, dobro-
wolnym czy przymusowym łączeniu się w większe jednostki polityczne lub gospo-
darcze decydowały rozmaite przyczyny: mogły nimi być korzyści wynikające ze 
specjalizacji, większe bezpieczeństwo, chęć zbadania i eksploatowania większych 
obszarów czy nowych kontynentów�� Równie wiele było źródeł konfliktów między 
państwami i narodami, tak o charakterze politycznym, jak i gospodarczym, ideolo-
gicznym i religijnym�� W ciągu XX stulecia wszystkie te zjawiska wystąpiły w ostrzej-
szej formie�� Jednocześnie świat, pod wpływem zdobyczy nauki i techniki, rozwoju 
transportu, łączności i komunikacji międzynarodowej dramatycznie się skurczył�� 
Stał się „globalną wioską”�� 

Chociaż dziś na świecie mamy ponad 200 suwerennych państw narodowych, 
różniących się pod względem ustroju politycznego i rozwoju ekonomicznego, to 
żadne z nich nie może być i nie jest ani samowystarczalnym, ani bezpiecznym�� 
Państwa te są wzajemnie ze sobą powiązane i na siebie de facto skazane�� Szczególnie 
zaś są skazane na koegzystencję pod względem ekonomicznym, a to z powodu 
rozproszenia bogactw naturalnych oraz konieczności wymiany między narodami�� 
Większość krajów, których modele produkcji i konsumpcji zostały ukształtowane 
przez międzynarodowy podział pracy i międzynarodową wymianę surowców 
i produktów, załamałaby się ekonomicznie, gdyby nagle odizolowano je od innych��

Kolejną przesłanką, która przyczynia się do imperatywu współzależności, jest 
technika�� Teoretycznie każdy kraj mógłby z czasem odkryć sam tę techniczną wiedzę, 
która już istnieje gdzie indziej�� Koszt tego oraz niezbędny czas sprawiają jednak, że 
takie rozwiązanie jest kompletnie pozbawione sensu�� Istnieją też poważne utrudnie-
nia w przepływie wiedzy technicznej, zwłaszcza tej, która ma bezpośrednią wartość 
komercyjną, ale koszt nabycia tego, co jest już znane w innych krajach, jest o wiele 
niższy niż koszt samego odkrycia�� Zdały sobie z tego sprawę nawet Chiny, które już 
od wielu lat legalnie importują wiedzę techniczną, co przyczynia się do ich moder-
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nizacji i rozwoju gospodarczo-społecznego na niespotykaną skalę�� Gospodarka 
chińska dostarcza obecnie już ponad 15% światowego produktu i jest piątą gospo-
darką świata��

Także współczesne trendy demograficzne zmuszają gospodarki narodowe do 
większej współzależności i integracji�� W wielu krajach rozwijających się, w których 
już występuje przeludnienie, populacje rozrastają się nadal szybko i prawdopodob-
nie podwoją się w ciągu najbliższych dwóch, trzech dziesięcioleci�� Kiedy pokolenia 
te dorosną a wskaźniki przyrostu ludności zaczną się zmniejszać, będą to kraje 
o potencjalnie dynamicznych społeczeństwach, z wysokim udziałem ludzi w wieku 
produkcyjnym, ale bez dostatecznych możliwości produkcyjnego zatrudnienia�� 
W krajach postindustrialnych ludność starzeje się, co grozi stagnacją�� Mniej tam jest 
tych, którzy produkują, a więcej tych, którzy konsumują, a dysproporcja ta będzie 
się nadal pogłębiała�� Niektóre kraje, np�� Australia i Kanada, mają nadal ogromne, 
niezaludnione przestrzenie i niewykorzystane bogactwa�� Te czynniki także będą 
wywierały presję na kierunki polityki, prowadząc zarówno do kolejnych migracji, 
jak i do dalszej międzynarodowej specjalizacji pracy i integracji���

O miejscu i roli państw we współczesnym świecie decyduje głównie potencjał 
gospodarczy, naukowo-techniczny, efektywny system zarządzania oraz ich system 
polityczny i jedność narodu�� Historia wielu państw pokazuje, że o sukcesie cywili-
zacyjnym w dużej mierze decyduje też otoczenie międzynarodowe i „towarzystwo” 
państw, w jakim dane było im przebywać: zarówno to bliskie, czyli sąsiedzi, jak 
i dalsze, obejmujące kontynent lub cały świat�� Dlatego też państwa, nawet te najwięk-
sze, zawsze szukały sprzymierzeńców i wchodziły w różne sojusze i układy między-
narodowe, aby wspólnie z innymi krajami realizować własne zadania, determinowane 
racją stanu i potrzebami własnego narodu, czyli tzw�� interesem narodowym�� Jedno-
cześnie historia uczy, że izolowanie się lub ograniczanie aktywności na arenie mię-
dzynarodowej nie jest właściwym zachowaniem dla państwa zarówno dużego, silnego, 
jak i małego czy średniego�� Taka postawa zwłaszcza dziś, w warunkach narastania 
współzależności, i to nie tylko między wszystkimi uczestnikami stosunków między-
narodowych, ale także wśród ogółu zjawisk gospodarczych, politycznych, społecz-
nych, kulturowych itd�� zachodzących w obrębie państw, regionów czy w skali glo-
balnej, byłaby irracjonalną i wręcz samobójczą dla każdego państwa, a szczególnie 
dla jego gospodarki narodowej9��

Ogromna intensyfikacja powyższych zjawisk, przekraczających granice narodowe 
i prowadzących do swoistego „kurczenia się” naszego globu w wymiarze czasu 

�  Patrz: B�� Hawrylyshyn, Drogi do przyszłości…, s�� 233–237��
9  Patrz: J�� M�� Fiszer, Polska w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia (aspekty polityczne), [w:] Go-

spodarka polska w procesie światowych przemian, red�� W�� Jakóbik, Warszawa 2006, s�� 44–45��
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i przestrzeni, a także daleko idące ułatwienia w rozprzestrzenianiu się wszelkiego 
rodzaju norm i wzorców, poczynając od metod produkcji bądź zarządzania, a kończąc 
na modelach konsumpcji czy wzorach kulturowych, prowadzą bowiem do nasilenia 
się procesów globalizacji, w wyniku których świat staje się coraz bardziej zespolony 
i homogeniczny�� W takim świecie nie ma zaś miejsca dla egoizmów narodowych ani 
też dla państw, które chcą prowadzić samowystarczalną politykę gospodarczą lub 
obronną�� Globalizacja wymusza procesy integracyjne i towarzyszącą im regionali-
zację, na które skazane są wręcz państwa narodowe, zwłaszcza średnie i małe, w tym 
także Polska��

Chciałbym tutaj podkreślić, iż globalizacji nie wolno utożsamiać jedynie ze zja-
wiskami i procesami gospodarczymi�� Globalizacja bowiem, choć została zainicjowana 
procesami gospodarczymi, które wciąż w znacznej mierze determinują jej przebieg 
i charakter, a niektórzy ekonomiści piszą wręcz, że „jest to wyższy, bardziej zaawan-
sowany i złożony etap procesu umiędzynarodowienia działalności gospodarczej”10, 
ma wiele aspektów społecznych, politycznych i kulturowych, których oddziaływanie 
budzi bardzo szerokie i gwałtowne kontrowersje�� Ma tyleż samo zwolenników co 
przeciwników11�� Jak pisze amerykański politolog i publicysta Willia Pfaff: „Zwolen-
nicy globalizacji nie dotrzymali obietnicy, że korzyści spłyną w sposób „naturalny” 
w dół, obejmując wszystkie przedsiębiorstwa�� (…) Robotnicy z zamożnych krajów, 
którym obiecano, że skorzystają na globalizacji, uzmysłowili sobie, że ich państwa 
– podobnie jak korporacje i dyrektorzy – bogacą się, natomiast zwykli ludzie bied-
nieją”12�� Wtóruje mu Joseph E�� Stiglitz – laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekono-
mii w 2001 roku za wkład w analizę rynków działających w warunkach asymetrycz-
ności, pisząc: „Globalizacja nie służy dziś potrzebom licznych biednych na tym 
świecie�� Nie służy najczęściej poprawie środowiska naturalnego�� Nie służy zapew-
nieniu stabilności gospodarki światowej�� (…) Widziałem na własne oczy, jak bardzo 
niszczycielski może być wpływ globalizacji na kraje rozwijające się, a zwłaszcza na 
najuboższe spośród nich�� Jestem przekonany, że globalizacja – zniesienie barier 
krępujących wolny handel i ściślejsza integracja gospodarki w skali międzynarodo-
wej – może być siłą służącą dobru i że potencjalnie może poprawić sytuację wszyst-
kich ludzi na świecie, a w szczególności ubogich�� Ale sądzę też, że aby tak się stało, 

10  Patrz: T�� Sporek, Ugrupowania międzynarodowe kształtujące architekturę jednoczącej się Europy 
u progu XXI w., Katowiece 2004, s�� 13�� Patrz także: J�� E�� Stiglitz, Globalizacja, Warszawa 2004; U�� Beck, 
What is Globalization?, Londyn 1999��

11  Patrz: W�� Anioł, Paradoksy globalizacji, Warszawa 2002, s�� 198–208�� Patrz także: D�� Milczarek, 
Unia Europejska we współczesnym świecie, Centrum Europejskie UW, Warszawa 2005, s�� 71–73; W�� Pfaff, 
Fałczywe obietnice globalizacji, „Gazeta Wyborcza” 2–3 XII 2006, s�� 26��

12  W�� Pfaff, Fałczywe obietnice…, s�� 26��
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sposób, w jaki jest ona przeprowadzana, (…) powinno się gruntownie przemyśleć 
od nowa”1���

Natomiast Johan Norberg w książce pt�� Spór o globalizację. Kto zyskuje, kto traci, 
ile i dlaczego? podkreśla: „(…) spodobał mi się ten bezosobowy proces, określany 
terminem „globalizacja”, proces, w którym ludzie, komunikacja, inwestycje, demo-
kracja i gospodarka rynkowa coraz bardziej przekraczają granice państwowe�� Władza 
polityczna oparta była zawsze na geografii, dlatego dotyczy jakiegoś konkretnego 
terytorium�� Globalizacja – dzięki temu, że możemy dziś podróżować, robić interesy, 
inwestować – pozwoliła na wyjście poza ten obszar, poza granice�� W miarę jak 
spadały koszty transportu, jak pojawiały się nowe, lepsze środki komunikacji, a obieg 
kapitału i handlu uległy liberalizacji, zwielokrotniła się także liczba dostępnych nam 
opcji i możliwości wyboru”1���

Faktem jest, że czynniki ekonomiczne pobudzające globalizację tworzą splot 
wzajemnie warunkujących się determinant, do których należy zaliczyć rozwój 
nowych technologii informacyjnych (np�� internet), co wiąże się z kolei z takimi 
zjawiskami, jak zmniejszenie kosztów uzyskiwania i przekazywania informacji, 
lepszy dostęp do nowych technologii oraz systemów produkcji i zarządzania, 
a zwłaszcza globalizacji rynków finansowych�� To z kolei sprzyja mobilności siły 
roboczej oraz kapitału, szczególnie rozwojowi inwestycji zagranicznych różnego 
typu: kapitałowych, produkcyjnych itp�� Idzie to w parze ze zmianami w polityce 
gospodarczej zarówno państw, jak i wielkich korporacji transnarodowych, których 
zasięg działania i znaczenie w gospodarce światowej wzrasta z roku na rok�� Rozwijana 
przez nie internacjonalizacja produkcji w połączeniu z przyspieszonym rozwojem 
handlu międzynarodowego prowadzą do faktycznego niwelowania ekonomicznego 
znaczenia granic państwowych, co budzi niepokój zwłaszcza wśród zwolenników 
istnienia państw narodowych, których nie brakuje także dziś w Polsce15��

Tymczasem, jak pisze Urszula Żuławska: „W dobie globalizacji wzrost gospodar-
czy Polski zależy w znacznej i – jak się zdaje – rosnącej mierze od czynników 
zewnętrznych�� Należy do nich przede wszystkim: tempo wzrostu gospodarczego 
w skali globu, a zwłaszcza w Unii Europejskiej, koniunktura gospodarcza w krajach 
będących głównymi partnerami handlowymi Polski, dostęp do zewnętrznych źródeł 
finansowania gospodarki, przemiany instytucjonalne w bliższym (UE) i dalszym 
otoczeniu naszego kraju�� Warto więc prześledzić, jak w pierwszych latach nowego 
wieku i tysiąclecia kształtowały się podstawowe tendencje w gospodarce światowej, 
na ile są one trwałe, co prognozują na najbliższe lata eksperci głównych instytucji 

1�  Patrz: J�� E�� Stiglitz, Globalizacja…, s�� 192–193. 
1�  Patrz:�� J�� Norberg, Spór o globalizację. Kto zyskuje, kto traci, ile i dlaczego?, Warszawa 2006, s�� 7��
15  Patrz: J�� Pawlicki, Kaczyński euronarodowiec,  „Gazeta Wyborcza” 24 III 2006, s�� 20��
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międzynarodowych”1��� Tymczasem eksperci ONZ zwracają uwagę, że równocześnie 
z prowadzonymi negocjacjami mającymi na celu dalszą liberalizację światowego 
handlu, obserwować można pewne oznaki powrotu praktyk protekcjonalistycznych�� 
Można do nich zaliczyć nałożenie ograniczeń ilościowych na import tekstyli z Chin, 
wprowadzonych przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone�� Innym przejawem 
powrotu protekcjonizmu jest upowszechnienie pozataryfowych barier w handlu 
międzynarodowym przy równoczesnym ograniczeniu ceł�� Podpisywanie nowych 
porozumień integracyjnych prowadzi także do hamowania liberalizacji handlu��

Występują też różne siły przeciwdziałające procesom integracyjnym, tak w Euro-
pie jak i w świecie�� To narastające od ostatniego przełomu stuleci tendencje nacjo-
nalistyczne i renacjonalizacja w stosunkach międzynarodowych�� Siłami hamującymi 
są też wciąż utrzymujące się podziały ideologiczne i konflikty między krajami, 
wynikające z dążenia do bezpieczeństwa i integralności terytorialnej, utrzymania 
sfer wpływów, zaspokojenia coraz ambitniejszych interesów narodowych oraz 
spełnienia hegemonialnych marzeń�� Siłami krępującymi postęp w kierunku jedności 
świata są również religie, a zwłaszcza różne ich fundamentalistyczne odłamy�� Rene-
sans islamu „w ostatnich latach zdaje się być siłą porażającą i niszczącą, a wizja 
konfliktu cywilizacyjnego” między islamskim Wschodem a chrześcijańskim Zacho-
dem ma wielu zwolenników oraz wywołuje różne neurozy�� Musimy jednak pamiętać, 
że jest to religia, której wierni, po okresie chwały, rozwoju kulturowego i ekspansji 
politycznej, zostali zmiażdżeni, upokorzeni i zepchnięci do roli drugorzędnej�� Jest 
rzeczą naturalną, że domaganie się swoich praw powoduje obecnie ekscesy terrory-
styczne i że trwać to będzie póty, dopóki ta część ludzkości, która w swym duchowym 
i doczesnym życiu postępuje zgodnie z nakazami „Koranu”, nie poczuje się w pełni 
usatysfakcjonowana, bezpieczna i nie odzyska wiary w siebie��

Ostatnia dekada XX stulecia totalitaryzmów i wojen światowych przeszła do 
historii jako czas umiarkowanego optymizmu�� Państwa liberalno-demokratyczne 
odniosły zwycięstwo po latach zmagań z państwami totalitarnymi�� Profesor Samuel 
Huntington pisał nawet o „trzeciej fali demokracji”, która nastąpiła po 1989 roku, 
zaś inny amerykański politolog japońskiego pochodzenia, Francis Fukuyama, sięga-
jąc do myśli Hegla, zastanawiał się, czy przypadkiem dzieje nie dobiegły kresu, czy 
nie jesteśmy świadkami ich spełnienia�� Lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku 
pozostawiły nam wspomnienie po koncepcjach, w których podkreślano nie tylko 
zwycięstwo liberalno-demokratycznego ustroju politycznego, ale także gospodarki 
wolnorynkowej opartej na prywatnej własności�� Sądzono wówczas, że w świecie 
wolnej wymiany, współpracy, integracji, rządów prawa i praw człowieka coraz 

1�  Patrz: U�� Żukowska, Gospodarka światowa na początku XX wieku, [w:] Gospodarka polska…, 
s�� 9��
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większą rolę odgrywać będą organizacje międzynarodowe, zarówno rządowe, takie 
jak Unia Europejska (Wspólnoty Europejskie) czy ONZ, jak i pozarządowe oraz 
międzynarodowe korporacje�� W świecie podległym coraz szybszym procesom glo-
balizacyjnym państwa narodowe z ich partykularnymi interesami jawiły się jako coś 
archaicznego, jako tradycyjne struktury, których funkcje były coraz częściej przej-
mowane przez osoby lub firmy prywatne bądź różnego rodzaju organizmy ponad-
narodowe�� Z lubością podawano przykłady korporacji, których roczne dochody 
przekraczały PKB większości państw na świecie czy rozwodzono się nad większą 
efektywnością firm prywatnych podejmujących się zadań wykonywanych wcześniej 
przez agendy administracji rządowej��

Tymczasem ta intelektualna atmosfera wokół zagadnienia schyłku państwa uległa 
wyraźnej zmianie po wydarzeniach z 11 września 2001 roku, gdy okazało się, że tylko 
struktury państwa, zarówno na szczeblu lokalnym jak i federalnym, są w stanie 
zorganizować akcję ratowniczą na szeroką skalę, a następnie podjąć kroki zmierzające 
do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz akcję odwetową�� W ten nurt 
doceniania roli państwa narodowego, zwłaszcza jego podstawowych funkcji, wpisuje 
się także ostatnia książka wspomnianego Fukuyamy1��� Rzecz dziwna, ale autor Końca 
historii w książce tej głosi wręcz pochwałę państwa narodowego i to rozumianego 
według zasad, jakie się wykształciły w Europie po zakończeniu wojny trzydziesto-
letniej i podpisaniu traktatu westfalskiego (1648 r��)�� Fukuyama wypowiada się 
z szacunkiem o takich prerogatywach państwa, jak suwerenność czy prawomocność 
w dysponowaniu siłą, i twierdzi, że utrzymująca się w bardzo wielu rejonach świata 
słabość państw stanowi jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla bezpieczeństwa 
i stabilności międzynarodowej�� Fukuyama sprzeciwia się przeświadczeniu, że 
w podlegającym licznym procesom globalizacyjnym świecie zanik czy „obumieranie” 
poszczególnych funkcji państw stanowi nie tylko nieunikniony, ale wręcz pożądany 
proces�� Co więcej, nobilituje on państwo narodowe, a więc takie, które w długim 
procesie historycznym wykształciło się w ramach cywilizacji łacińskiej�� Słabość 
rządów, ustrojów politycznych i prawnych poszczególnych państw stanowi bowiem 
– jego zdaniem – główne zagrożenie nie tylko dla obywateli, ale także dla państw 
rozwiniętych oraz dla porządku międzynarodowego1���

Mimo więc nasilającej się globalizacji oraz procesów integracyjnych państwa 
narodowe, a więc także ich gospodarki, wciąż zachowują swoją suwerenność 
i wpływają na stosunki międzynarodowe, zarówno polityczne, jak i gospodarcze�� Co 
więcej, mimo rosnącego znaczenia globalizacji, istotne znaczenie dla kształtowania 

1�  Patrz: F�� Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 
2005��

1�  Ibidem��
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się gospodarki opartej na wiedzy w skali regionalnej mają zależności, jakie zachodzą 
między nauką a państwem i jego gospodarką narodową�� Państwo stanowi główny 
samoorganizujący się nadrzędny system społeczny, który reguluje, integruje i kon-
troluje główne rodzaje działalności społeczeństwa: działalność ekonomiczną, poli-
tyczną i kulturową, a więc i naukową�� W relacjach między nauką a państwem kon-
kretyzują się zależności, które występują między nauką a społeczeństwem i ujawnia 
się ich interakcyjny charakter, zwykle ujmowany i oceniany w dwóch aspektach: 
z jednej strony oddziaływania nauki na rozwój gospodarczy, a więc tworzenia się 
gospodarki opartej na wiedzy, a z drugiej oddziaływania państwa na naukę poprzez 
politykę naukową państwa stymulującą rozwój nauki19��

Charakter i wymiary tej polityki prowadzonej przez centralne instytucje rządowe 
określają pole oddziaływania państwa na naukę, a głównym kryterium jej efektyw-
ności powinno być kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy�� Należy jednak 
zauważyć, że nie może to prowadzić do nadmiernej instrumentalizacji roli nauki 
pojmowanej wąskotechnologicznie, co niestety w rozważaniach nad gospodarką 
opartą na wiedzy również występuje��

Globalizacja w stosunkach międzynarodowych oznacza zmniejszenie barier 
między krajami i zacieśnienie powiązań ekonomicznych, politycznych i społecznych�� 
Prowadzi to do tworzenia się zintegrowanego rynku globalnego towarów, usług, 
kapitału i kształtowania nowego międzynarodowego podziału pracy�� Globalizację 
napędzają cztery pierwotne, powiązane wzajemnie czynniki: rosnący handel mię-
dzynarodowy, rozwój wielonarodowych korporacji i internacjonalizacja finansów, 
a także to, że we wszystkich tych operacjach stosuje się nowe technologie, zwłaszcza 
komputerowe, jak też inne, z dziedziny łączności i informacji�� Według Komisji 
Europejskiej „globalizację można zdefiniować jako proces, w którym rynki i pro-
dukcja w różnych krajach stają się coraz bardziej współzależne w związku z dynamiką 
wymiany towarów i usług, przepływem kapitału i technologii”20��

Globalizacja gospodarki światowej jest więc procesem poszerzania się i pogłębia-
nia się współzależności między krajami i regionami wskutek rosnących przepływów 
międzynarodowych oraz działalności korporacji transnarodowych, co prowadzi do 
jakościowo nowych powiązań między firmami, rynkami i gospodarkami�� Procesy 
globalizacji dokonują się z różnym nasileniem w wielu obszarach gospodarki świa-
towej i w gospodarkach poszczególnych krajów�� Wszystkie one występują jednocześ-
nie (w skali mikro- i makro) i są ze sobą powiązane, co prowadzi do rosnącej 
współzależności gospodarek narodowych�� W wyniku globalizacji świat stanął 

19  Patrz: Z�� Chojnicki, Nauka w ujęciu globalnym i regionalnym, [w:] Nauka. Technologia. Gospo-
darka, red�� A�� Kukliński, Warszawa 1995, s�� 141–148�� 

20  Patrz: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red�� B�� Liberska, Warszawa 2002; Annual Economic 
Report for 1997, „European Economy”, no�� 63, European Commission, Brussels��
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w obliczu sytuacji, w której poważne problemy, mające do tej pory wymiar narodowy 
i lokalny stały się problemami globalnymi21��

Globalizacja jest procesem dynamicznym i wieloaspektowym, a nie stanem�� 
Dlatego też jej przebieg i wpływ na państwa oraz ich gospodarki narodowe mogą się 
zmieniać�� Globaliści, którzy twierdzą, że zjawisko to oznacza nową epokę w dziejach 
ludzkości i kształtuje współczesne stosunki międzynarodowe, uważają, iż współ-
czesna gospodarka światowa jest bardziej zintegrowana niż kiedykolwiek, spierają 
się jednak o to, na ile jest ona rzeczywiście globalna�� Dla jednych więc jest to zjawi-
sko zdecydowanie pozytywne, dla innych negatywne; jedni widzą w globalizacji 
możliwości, a inni głównie zagrożenia��

Entuzjaści globalizacji są zdania, że stwarza ona nowe, realne możliwości wzrostu 
efektywności i podniesienia poziomu życia na całym świecie�� Podkreślają, że globa-
lizacja niesie ze sobą same korzyści, takie jak szerszy rynek towarów i usług, większy 
dostęp do kapitału, rozszerzenie oferty produktów do wymiany, łatwiejszy dostęp 
do informacji i technologii�� Ich zdaniem, globalizacja promuje efektywność i wydaj-
ność oraz tworzy sprzyjający klimat dla eksportu i inwestycji zagranicznych, co 
zapewnia trwały wzrost gospodarczy a także podniesienie ogólnego dobrobytu, gdyż 
pozwala na wzrost korzyści z tytułu większej specjalizacji międzynarodowej i dzia-
łania sił konkurencyjnych na rynkach globalnych oraz lepsze wykorzystanie ludzi, 
zasobów surowcowych i kapitału22��

Zdaniem zwolenników tej grupy poglądów, przyspieszenie procesów globalizacji 
jest wynikiem działań wielu czynników od postępu technicznego po decyzje poli-
tyczne rządów�� Globalizację uważają oni za główną siłę napędzającą przemiany 
społeczne, polityczne i ekonomiczne oraz kształtującą nowy porządek świata�� Sta-
nowi ona – wedle nich – poważny wstrząs dla społeczeństw, gospodarek, instytucji, 
państw oraz gospodarki światowej jako całości�� Zaciera się bowiem różnica między 
tym, co międzynarodowe i krajowe, a tym, co zewnętrzne i wewnętrzne, i do tego 
muszą się dostosować społeczeństwa i rządy�� Niektóre państwa jednak stają się coraz 
bardziej powiązane z globalnym porządkiem, inne zaś ulegają marginalizacji�� Procesy 
globalne przechodzą przez poszczególne kraje, penetrują wszystkie społeczeństwa 
i regiony, czego skutkiem może być podział na zwycięzców i zwyciężonych�� Gospo-
darki narodowe w wyniku procesów globalizacji ekonomicznej są reorganizowane 

21  Patrz: A�� Domosławski, Świat nie na sprzedaż – rozmowy o globalizacji i kontestacji, Wydawnictwo 
Sic!, Warszawa 2002, s�� 106; W�� Szymański, Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do eko-
nomii ery globalizacji, Warszawa 2004, s�� 19–20; M�� Waters, Globalization, Routledge, Londyn–Nowy 
Jork 1996, s�� 76. 

22  Patrz: J�� M�� Fiszer, Globalizacja i zagrożenia globalne, „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik 
Teoretyczny” 2005, nr 6, s�� 26–29��
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tak, że przestrzeń narodowa nie wykracza poza ramy narodowych granic terytorial-
nych�� 

Zwolennicy tej koncepcji uznają, że państwo nadal zachowuje ostateczną, legalną 
władzę na swoim terytorium, ale jeżeli chodzi o instytucje ponadnarodowe i aktorów 
globalnych ma ono ograniczone pole manewru�� Głoszą oni tezy o nowej roli i nowych 
funkcjach państwa w erze globalizacji, przy czym odrzucają zarówno poglądy glo-
balistów o zmierzchu państwa narodowego, jak i twierdzenie sceptyków, że nic się 
nie zmieniło2���

Globalsceptycy natomiast twierdzą, że globalizacja jest mitem i nie upoważnia do 
mówienia o powstaniu nowej ery, ponieważ nic specjalnego nie zachodzi w dotych-
czasowym stopniu integracji gospodarki światowej�� Uważają oni, że współczesna 
debata na temat globalizacji jest przesadzona, gdyż gospodarka światowa w ubiegłych 
wiekach była także bardziej lub mniej zglobalizowana�� Tym, co następuje obecnie 
– jest ich zdaniem – nie globalizacja, a pojawienie się różnego rodzaju różnic etnicz-
nych i cywilizacyjnych�� Powołując się na dane statystyczne o przepływie towarów, 
kapitału oraz osób pod koniec XIX wieku, globalsceptycy powiadają, że niewiele się 
zmieniło, gdyż główne przepływy kapitału i towarów obejmują kraje wysoko rozwi-
nięte, większość korporacji transnarodowych ma w tych krajach swoje siedziby 
i dlatego nie można mówić o jakichś istotnych zmianach w globalnych stosunkach 
gospodarczych��

Sceptycy odrzucają twierdzenie globalistów, że nastąpiło ograniczenie siły państwa 
i jego suwerenności przez globalne rynki i podmioty gospodarcze�� Ich teza, odwrotna 
wobec tezy globalistów, głosi, że internacjonalizacja gospodarki nadal zależy od 
regulacji rządów narodowych, które nie są jej stroną pasywną, ale architektami��

Uważają oni, że wolny rynek, globalizacja handlu i finansów oraz informacji 
prowadzą do powstania jednego, globalnego rynku i ujednoliconych wzorców kul-
turowych, które stwarzają zagrożenie dla ludzkości i porządku gospodarczego świata�� 
Ich zdaniem, nowa konkurencyjność, która pociąga za sobą wzrost wydajności, 
powoduje zarazem zmniejszenie liczby miejsc pracy oraz osłabioną zdolność państwa 
w zakresie świadczeń społecznych na rzecz jego obywateli�� Globalizacja wedle ich 
opinii przyczynia się do wzrostu nierówności społecznych w poszczególnych krajach 
i między nimi�� Stwarza nowe możliwości tylko pewnym grupom ludzi i niektórym 
krajom�� Powoduje obniżkę realnych płac robotników i utratę bezpieczeństwa pracy, 
a co za tym idzie – powiększanie się bezrobocia strukturalnego i upadek państwa 
dobrobytu��

Globalsceptycy twierdzą, że globalne państwo narodowe utraciło wiele swych 
tradycyjnych funkcji�� Następuje denacjonalizacja gospodarki przez ustanowienie 

2�  Patrz: S�� Flejterski, P�� T�� Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Warszawa 2003, s�� 198��
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transnarodowych sieci produkcji, handlu i finansów�� Współcześnie zbyt duże oddzia-
ływanie rynków światowych powoduje, że państwo ma znacznie ograniczone pole 
manewru i nie jest przygotowane do tego, aby właściwie zareagować na społeczne 
konsekwencje globalizacji�� Zdaniem globalistów, globalizacja ekonomiczna stworzyła 
nowe wzory zwycięzców i przegranych�� Globalizacja nie jest więc ani dobra, ani zła�� 
Będzie taka, jaką uczynią ją ludzie�� Nie może być nową postacią kolonializmu�� Papież 
Jan Paweł II na VII Sesji Papieskiej Akademii Nauk Społecznych w Rzymie w kwiet-
niu 2002 roku powiedział: „Globalizacja powinna służyć dobru całej ludzkości, a nie 
tylko bogatej elicie, kontrolującej naukę, technikę, środki łączności i zasoby naszej 
planety, ze szkodą dla ogromnej większości jej mieszkańców”2���

*   *   *
Globalizacja, jak każdy inny system, musi służyć człowiekowi, respektować wielość 

kultur, nie może stać się jeszcze jedną formą absolutnej relatywizacji wartości, 
zuniformizowana stylów życia i kultur�� Musi wspierać, a nie niszczyć gospodarki 
narodowe��

Przyjęcie Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) w dniu 
12 marca 1999 r�� oraz do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r�� to niewątpliwie największe 
sukcesy polskiej polityki zagranicznej na przełomie XX i XXI wieku�� Trzeba mieć 
nadzieję, że ten wybór okaże się trafny dla społeczeństwa polskiego i będzie przy-
nosił Polsce wymierne efekty�� Tezę tę potwierdzają minione dwa lata od akcesu do 
Unii Europejskiej, a zwłaszcza uzyskane wskaźniki makro- i mikroekonomiczne, 
w tym także dotyczące rolnictwa i polskiej wsi�� W 2005 r�� produkt krajowy brutto 
(PKB) wzrósł o 3,2%�� To znacznie mniej niż w 2004 r�� (5,3%), ale wciąż dwukrotnie 
więcej niż średnia w krajach Unii Europejskiej�� Co więcej, gospodarka polska 
z kwartału na kwartał wyraźnie przyspieszała�� Ostatni kwartał 2005 r�� był najlepszy, 
co daje podstawy do oczekiwań, że w 2006 r�� tempo wzrostu produktu krajowego 
brutto sięgnie 4–5%�� Zgodnie z oczekiwaniami, wysoko, bo aż o 5,7%, wzrósł eksport�� 
Import znacznie mniej – tylko o 1,4%�� W efekcie poprawiło się zarówno saldo 
wymiany zagranicznej, jak i bilansu płatniczego�� Wskaźniki bezpieczeństwa walu-
towego i wypłacalności Polski, zwłaszcza przy wysokim poziomie rezerw walutowych, 
wyglądają imponująco, a rząd i polskie firmy nie mają trudności w zaciąganiu kre-
dytów za granicą25��

W najbliższych latach, mimo niezrozumiałych czasem poczynań obecnego rządu, 
możemy się spodziewać napływu do Polski zarówno ogromnych funduszy unijnych, 

2�  Patrz: J�� M�� Fiszer, Globalizacja…, s�� 27��
25  Patrz: W�� Jakóbik, Gospodarka polska na tle krajów Unii Europejskiej. Determinanty dalszego jej 

wzrostu, [w:] Gospodarka polska w procesie światowych przemian, red�� W�� Jakóbik, Warszawa 2006, 
s�� 72–92��
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jak i większych niż dotąd inwestycji zagranicznych, które będą napędzały produkcję 
i eksport�� Prognozy wysokiego wzrostu eksportu w ciągu najbliższych dwóch lat 
(Instytutu Badań nad Gospodarkę Rynkową przewiduje odpowiednio, 7,7% i 9%) 
w tej sytuacji nie wydają się nierealne�� Pokazują one, że Polska w Unii Europejskiej 
ma olbrzymią szansę na dynamiczny rozwój gospodarczy i na przyspieszony rozwój 
cywilizacyjny�� Nie wolno tego zmarnować�� Nie należy jednak się upajać samym 
członkostwem w gremiach najbogatszych i najpotężniejszych państw świata, ale 
zapewnić Polsce korzystną pozycję do dalszego rozwoju�� Jest to ważne zadanie, tym 
bardziej że lata 2004-2006 nie były dla naszej polityki zagranicznej szczególnie udane�� 
Okazuje się, że Polska weszła do Unii Europejskiej bez jasnej i przemyślanej koncep-
cji swego miejsca w jednoczącej się Europie i pożądanego kształtu Unii, a także bez 
wizji stosunków transatlantyckich w nowych realiach międzynarodowych�� Dopro-
wadziło to do konfrontacji z partnerami europejskimi, głębokiego regresu w stosun-
kach z Niemcami i wątpliwości w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi�� Ujawniła się 
także nieskuteczność naszej polityki wobec wschodnich sąsiadów��

Ponadto po 2004 roku ujawnił się poważny, trwający po dzień dzisiejszy, kryzys 
w procesach integracyjnych Europy, które zostały wyraźnie spowolnione, a dalsze 
poszerzanie i pogłębianie Unii wydaje się zagrożone�� Odrzucenie w 2005 r�� przez 
Francję i Holandię Traktatu Konstytucyjnego sprawiło, że Unia Europejska, a wraz 
z nią cała Europa, znalazła się na rozdrożu2���

Unia Europejska, która już od dłuższego czasu dryfuje, pilnie potrzebuje zarówno 
nowych impulsów w postaci rozwiązań teoretycznych (modelowanych), jak i odważ-
nych decyzji podejmowanych przez polityków, a zwłaszcza przywódców unijnych�� 
Umożliwiłoby to kontynuowanie procesu integracji i uchroniło Unię przed rozpa-
dem�� Proces integracji europejskiej znajduje się obecnie w bezprecedensowej fazie, 
która nosi znamiona kryzysu kryjącego się za fasadą tryumfu�� Ma to związek z na-
kładającymi się na siebie zjawiskami natury politycznej, gospodarczej, społecznej, 
kulturowej i międzynarodowej��

Ten trudny dla Unii Europejskiej okres powinna wykorzystać Polska i polscy 
politycy, zgłaszając nie tylko żądania i pretensje, ale przede wszystkim nowe, kon-
struktywne rozwiązania�� Członkostwo w Unii to nie tylko korzyści ekonomiczne 
i polityczne, ale także poważna odpowiedzialność za całą Wspólnotę i jej przyszłość, 
wiążąca się z realizacją wzajemnych zobowiązań w sposób gwarantujący zachowanie 
siły i wiarygodności�� Polska może odegrać istotną rolę w reformowaniu Unii oraz jej 
polityki wewnętrznej i zagranicznej��

2�  Patrz: J�� M�� Fiszer, Koncepcje i wizje oraz perspektywy rozwoju Unii Europejskiej. Stanowisko Polski, 
„Myśl Ekonomiczna i Prawna” 2006, nr 2(13), s�� 48–87; D�� Rosati, Europa albo śmierć, „Gazeta Wybor-
cza”, 12 I 2006��



30 Józef M. Fiszer

Trzeba zatem postawić dziś diagnozę obecnej sytuacji międzynarodowej i ponow-
nie zdefiniować polską rację stanu oraz nakreślić nowe priorytety w naszej polityce 
zagranicznej�� Należy porzucić wizję Unii Europejskiej jako „wielkiego worka z pie-
niędzmi” i instytucji, z której się tylko bierze�� Przyszła Unia musi się kierować 
duchem wspólnoty, który z jednej strony prowadzi do zmniejszenia tego, co nazy-
wamy deficytem demokracji, a z drugiej – umożliwia państwom, zwłaszcza małym 
i średnim, odgrywanie roli nieporównywalnie większej, niż gdyby pozostały one 
poza wspólnotą�� Polska musi odbudować zaufanie i umocnić partnerską współpracę 
z RFN i Francją�� Korzystna dla Polski wizja Europy spójnej, sprawnej i solidarnej jest 
wizją podzielaną przez kraje „twardego rdzenia” w Unii Europejskiej – Francję, 
Niemcy, Kraje Beneluksu, a także Włochy�� Przede wszystkim z tymi państwami 
Polska powinna budować trwałe i bliskie partnerstwo, wspierane przez sojusz ze 
Stanami Zjednoczonymi�� Dla polskich interesów i racji stanu nie byłoby dobre, gdyby 
Unia Europejska stała się tylko klubem państw, w którym funkcjonowałyby różne 
zmienne geometrie sojuszy, a współpraca ograniczała się do spraw gospodarczych 
lub do realizacji zadań podejmowanych ad hoc. Do funkcjonowania solidarnej 
Europy, poczuwającej się do odpowiedzialności za jej poszczególne części, potrzebna 
jest więc Unia spójna politycznie i oparta na mocnym fundamencie duchowym�� 
Tylko wówczas można będzie mówić o tak potrzebnej Polsce solidarności wewnątrz 
Wspólnoty�� W innym przypadku przyszłość Unii Europejskiej może być zagro-
żona2���

W interesie Polski leży też, aby przyszła Unia Europejska, i w ogóle Europa, była 
partnerem dla Stanów Zjednoczonych, a pomysły, pojawiające się w niektórych 
krajach zachodnioeuropejskich, stawiające Europę w pozycji rywala czy konkurenta, 
należy uznać za szkodliwe�� 

Przystąpienie do Unii Europejskiej stanowi dla Polski wręcz historyczną szansę 
na wydobycie się z zapaści cywilizacyjnej i gospodarczej, której symptomami są 
wciąż utrzymujące się na poziomie 15% bezrobocie i ubóstwo – ponad 60% polskiego 
społeczeństwa żyje poniżej minimum socjalnego�� Wejście do Unii dało nam nadzieję 
na przezwyciężenie peryferyjności oraz wzmocnienie naszej pozycji na arenie 
międzynarodowej�� Pojawiły się także nowe możliwości prowadzenia polityki zagra-
nicznej: wschodniej oraz zachodniej – via Bruksela�� Dla Rosji, a nawet Stanów 
Zjednoczonych, nie jesteśmy już tylko samotnym, słabszym partnerem, lecz częścią 
większego organizmu politycznego i gospodarczego, jakim jest Unia Europejska��

2�  Patrz: J�� M�� Fiszer, Koncepcje integracji europejskiej i przyszłość Unii Europejskiej – implikacje dla 
Polski, [w:]  Polska polityka integracyjna po przystąpieniu do Unii Europejskiej, red�� J�� M�� Fiszer, Warszawa 
2006, s�� 25–57��
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Obecnie Polska funkcjonuje w dwóch wymiarach: możliwości i ambicji, przeszło-
ści i teraźniejszości�� Każdy z nich wymaga innego pojmowania bezpieczeństwa oraz 
roli Polski w Europie i na świecie�� Przyszłość geostrategiczna Polski to układ dwu-
wymiarowy�� Najlepiej rozumiany interes gospodarczy Polski to Unia Europejska, 
natomiast najbardziej wartościowym sojusznikiem politycznym, a także wojskowym, 
są i powinny być Stany Zjednoczone�� Takie rozróżnienie, a zarazem współdziałanie, 
nie jest czymś wyjątkowym, by przytoczyć tu przykład Wielkiej Brytanii, która godzi 
specjalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi z powinnościami wynikającymi z jej 
członkostwa w Unii�� Chodzi o to, aby taka polityka była prowadzona sprawnie, na 
miarę możliwości rzeczywistych i realnych, a nie tylko deklarowanych czy zakłada-
nych2���

Co więcej, polska polityka zagraniczna w najbliższych latach powinna zmierzać 
do osiągnięcia przez nasz kraj silnej pozycji przywódczej w Europie Środkowo-
Wschodniej i znaczącej roli w strukturach europejskich, przy jednoczesnym pogłę-
bianiu partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi�� Polska w roli przywódcy regionalnego 
nie jest tylko mrzonką będącą przejawem wybujałych ambicji polityków�� Sytuacja 
taka jest realna, co pokazała m��in�� tzw�� pomarańczowa rewolucja na Ukrainie, 
a później wydarzenia na Białorusi�� Atutem Polski jest wielkość i potencjał kraju, 
położenie geopolityczne, a także – rzecz nie do przecenienia – dobre stosunki ze 
Stanami Zjednoczonymi�� Tak długo zatem, jak długo Stany Zjednoczone zachowają 
swoją międzynarodową pozycję, Polska – jako ich tradycyjny sojusznik w tej części 
Europy – ma szansę odgrywać większą rolę�� Pozycja ta nie może jednak wynikać 
wyłącznie z uznania przez Amerykę�� Dzięki swojej aktywności, racjonalnej polityce 
i współpracy zwłaszcza z sąsiadami, Polska powinna sama wywalczyć sobie miejsce, 
do jakiego aspiruje��

zakOńczenie

Niedawno, 18 grudnia 2006 roku Komisja Europejska opublikowała oświadczenie, 
w którym zachęca kraje członkowskie do wprowadzenia rozwiązań promujących 
prowadzenie działalności badawczej�� Jednym z nich mają być udogodnienia podat-
kowe z tytułu działalności R&D�� Zdaniem Komisji, zwiększenie tego typu inwestycji 
jest kluczem do przyspieszenia wzrostu gospodarczego�� Niezbędna do tego jest 
jednak pomoc państwa, która może przybrać np�� formę udogodnień podatkowych�� 

2�  Patrz: J�� M�� Fiszer, Szanse i zagrożenia dla Polski po akcesji do UE, „Ekonomiczno-Informatyczny 
Kwartalnik Teoretyczny” 2005, nr 6, s�� 94–113; J�� Borkowski, Nowe cele i zadania polskiej polityki inte-
gracyjnej po przystąpieniu do Unii Europejskiej, [w:] Polska polityka integracyjna…, s�� 137–150��
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Niestety, rząd naszego kraju nie przewiduje żadnych tego typu rozwiązań systemo-
wych, które sprzyjałyby prowadzeniu intensywnych badań i zastosowaniu w praktyce 
gospodarczej ich efektów�� Natomiast, co warto podkreślić, rząd nasz na 2007 rok 
wyasygnował dodatkowo z budżetu państwa aż 300 mln zł na szkolnictwo wyższe, 
z czego znaczna część tej sumy będzie z pewnością przeznaczona na badania naukowe 
prowadzone przez poszczególne uczelnie i instytuty naukowo-badawcze�� Daje to 
pewną nadzieję, że także w Polsce zgodnie z programem eEUROPE – przyjmie się 
model tzw�� europejskiej drogi do społeczeństwa informacyjnego, który zakłada 
zachowanie równowagi między wzrostem gospodarczym a wartościami społecznymi, 
ekologicznymi, globalną ekonomią i etyką w biznesie�� Pocieszającym jest również 
to, że w Polsce narasta świadomość, iż wiedza i informacja w dobie globalizacji 
rynkowej są siłami napędowymi zmian gospodarczo-społecznych (cywilizacyjnych)�� 
Zatem warto w nie inwestować i traktować to jako kapitał, który przyniesie istotne 
zyski ludziom i przyspieszy rozwój gospodarki narodowej��

Summary

In thIS PaPer an attempt has been made to show the essence and the role of knowledge for 
the development of national economy in the context of globalization and integration, with 
particular focus on Poland�� Knowledge – in its broad meaning – and especially science and 
technology have always decided about the economic development of various countries and 
about the conditions of existence of their respective nations�� At the same time, the pace of 
economic development has been one of the main factors having influence on economic, social 
and political independence and sovereignty as well as security of every country and its posi-
tion on the international stage�� On the other hand, ensuring economic and civilization 
development and internal peace is a duty of each state and its authorities also nowadays, in 
the context of globalization and integration�� 

The author has made an attempt to answer numerous questions concerning globalization 
and its impact on national economy and, in general, on the situation and future of national 
states�� Among others, a question has been put whether globalization and integration pose 
a threat to national economy or, vice versa, whether they contribute to their development, 
imposing a necessity to introduce organizational, modernization, ecc�� changes in economic 
policies of these states�� There are several theories concerning the image of national economy 
at the end of the globalization process�� However, no answer has been given yet to the question 
whether complete globalization – i��e�� globalization with no economic borders, without “global 
government” and without a single currency for the whole world – is at all possible�� 

There is no doubt, however, that the scale of the impact of globalization and integration 
on the development and functioning of national states and their economies will increase 
continually�� In result, the future of many states and their economies, including Poland, will 
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change considerably�� We need to prepare ourselves carefully so that this change can be 
positive��

Poland as well as the whole European Union have to race with the world and not to run 
on the spot, fearing globalization�� First of all, economic policy should favour scientific 
research, education of infrastructure development (telecommunications, the Internet, 
transport, ecc��) We have to develop modern economy based on knowledge and new tech-
nologies�� If we fail to do it soon, we will waste one of the chances, rare in our history, to 
shorten the distance which separates us from the developed countries in Europe and in the 
world�� 

Looking into the future, we can make a hypothesis that the Polish economy will be able 
to quickly go through another transformation and achieve a modern economy, based mainly 
on such services which contribute to the creation and spreading knowledge, technology and 
information, but also culture�� Otherwise, Poland could be pushed to a marginal position�� 
Transformation will be quick because we must first complete restructuring of our industry 
and agriculture�� This does not mean that industrial or agricultural activity should disappear�� 
To the contrary: we mean here the key links, that is creating technologies of manufacture and 
design and – in my opinion – essential in the future – technologies of security management 
as well as management of stability of information flow and material service carriers��
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ATHENAEUM

Prace nad traktatem konstytucyjnym dla Europy, w których uczestniczyły 
zarówno państwa członkowskie UE, jak i kandydujące wówczas do tej organizacji, 
w tym Polska, wywołały szeroką debatę na temat przyszłości UE oraz kształtu i form 
organizacyjno-instytucjonalnych, na jakich miałaby się ona opierać�� Dyskurs wokół 
tego zagadnienia ujawnił wiele sprzecznych punktów widzenia, wiele kontrowersji 
związanych już z konkretnymi ustaleniami zawartymi w Traktacie�� Celem niniejszego 
artykułu jest właśnie pokazanie różnorodnych postaw oraz ocen wspartych właściwą 
sobie argumentacją wobec omawianego aktu prawnego, jakie ujawniły się wśród 
wybranych do analizy partii politycznych, tj�� tych, które odgrywały zarówno 
w okresie wypracowywania Traktatu, jak i obecnie istotną rolę w życiu politycznym 
kraju��

i. tłO WypracOWyWania traktatu kOnStytucyjnegO dla 
eurOpy

 Proces przygotowywania europejskiej konstytucji nie wiąże się ściśle tylko 
z wydarzeniami lat 2002–2003�� Dyskusje wokół tego tematu były podejmowane już 
znacznie wcześniej w latach osiemdziesiątych, a potem w związku z Traktatem 
z Maastricht, Traktatem Amsterdamskim i Nicejskim�� Bezpośrednim impulsem do 
rozmów na temat podjęcia prac w kierunku wypracowania takiego aktu prawnego 
było przyjęcie w grudniu 2001 przez przywódców państw Unii deklaracji z Laeken 
o przyszłości Unii Europejskiej�� „W deklaracji uznano, że konieczne jest zastanowie-
nie się nad dziełem tworzenia „konstytucji dla europejskich obywateli” w warunkach, 
w których Unia znalazła się w podstawowym punkcie swego rozwoju, „w definiują-
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cym miejscu swego istnienia”, z prawdziwie wspólnym rynkiem dóbr, ludzi i kapitału, 
ze wspólną walutą, z coraz bardziej zaawansowaną wspólną polityką obronną i za-
graniczną, z rozwiniętą współpracą w zakresie polityki społecznej, imigracyjnej 
i prawnej, wreszcie – w obliczu historycznego rozszerzenia Unii o państwa Europy 
Środkowej i Wschodniej��” W Deklaracji zawarto m��in�� postanowienia dotyczące 
składu i sposobu funkcjonowania Konwentu1�� 

 Projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy był wypracowywany 
przez Konwent w sprawie przyszłości Europy, który rozpoczął prace 28 lutego 2002 
roku, a zakończył 10 lipca 2003, przedkładając projekt nowego traktatu zwanego 
powszechnie Konstytucją dla Europy�� Konwent stanowił nieformalne zgromadzenie 
przedstawicieli państw członkowskich i instytucji Unii Europejskiej, jak również 
przedstawicieli krajów kandydujących (były one reprezentowane na takiej samej 
zasadzie jak kraje członkowskie UE)�� Na przewodniczącego Konwentu wybrany 
został przez Radę Europejską były prezydent Francji Valery Giscard d’Estaing, 
a wiceprzewodniczącymi zostali były premier Włoch Giuliano Amato i były premier 
Belgii Jean-Luc Dehane2��

 Wypracowany Traktat składa się z czterech części poprzedzonych preambułą�� 
Część pierwsza – konstytucyjna, definiuje Unię, jej wartości i cele oraz podział 
kompetencji między Unię i państwa członkowskie, a także określa instytucje Unii, 
instrumenty działania, ramy finansowe i postępowanie w kwestii członkostwa�� Druga 
część składa się z Karty Praw Podstawowych, która wprowadza obowiązujący kata-
log praw i wartości jako zapis konstytucyjny�� Trzecia część zawiera postanowienia 
dotyczące poszczególnych polityk Unii�� Część czwarta obejmuje postanowienia 
ogólne i końcowe�� Zawiera również pięć załączonych protokołów dotyczących: roli 
parlamentów narodowych w Unii, stosowania zasad pomocniczości i proporcjonal-
ności, reprezentacji obywateli w Parlamencie Europejskim i ważenia głosów w Radzie 
Europejskiej i Radzie Ministrów, Eurogrupy oraz zmian w Traktacie Euroatomu�� 
Załączone dodatkowo także trzy deklaracje dotyczą: reprezentacji obywateli 
w Parlamencie Europejskim oraz ważenia głosów w Radzie Europejskiej i Radzie 
Ministrów, utworzenia europejskiej służby działań zewnętrznych, a także podpisania 
traktatu ustanawiającego konstytucję���

1  A�� Kacperska, Konstytucja Europy, [w:] W�� Bokajło, K�� Dziubka, Unia Europejska. Leksykon inte-
gracji, Wrocław 2003, s�� 330, 332��

2  Zob�� szerzej: S�� Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945–2004, Warszawa 2004, 
s�� 232–243��

�  Idem, Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. Umowa międzynarodowa czy konstytucja 
państwa federalnego?, [w:] Polityka zagraniczna i wewnętrzna państwa w procesie integracji europejskiej, 
red. E�� Haliżak, Bydgoszcz–Warszawa 2004, s�� 26�� Na temat Traktatu konstytucyjnego dla Europy zob�� 
także: Konstytucja dla rozszerzającej się Europy, red�� E�� Popławska, Warszawa 2000; Konstytucja dla 
Europy. Przyszły fundament Unii Europejskiej, red�� S�� Dudzik, Kraków 2005; J�� Barcz, Przewodnik po 
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 Głównym celem projektu Konstytucji było zastąpienie nią dotychczasowych 
traktatów Wspólnot i UE�� Toczące się debaty wokół projektu dotyczyły m��in�� wyjaś-
nienia, co właściwie oznacza zawarte w tytule dokumentu pojęcie „konstytucja”�� 
Znawcy problemu wypracowali stanowisko, iż „określenie „Konstytucja dla Europy” 
ma znaczenie symboliczne i nie jest wyrazem przekształcenia Unii Europejskiej 
w strukturę quasi-państwową: nowa Unia będzie organizacją międzynarodową (choć 
o szczególnym zakresie kompetencji), której podstawą działania pozostaje umowa 
międzynarodowa”��� Dlatego też, jak wskazuje S�� Parzymies, w przypadku UE słusz-
niej jest mówić o traktacie konstytucyjnym, ponieważ taki termin lepiej oddaje stan 
świadomości integracyjnej obywateli Unii oraz właściwiej niż konstytucja oddaje 
obecny stan prawny integracji europejskiej��5

 Jak wspomniano wyżej, w pracach Konwentu uczestniczyli także przedstawiciele 
państw aspirujących do Unii, a zatem także reprezentujący polski parlament, jak 
i rząd�� Prace Konwentu wywołały debatę dotyczącą przyszłości UE, a największe 
zainteresowanie budziły takie kwestie, jak: równowaga sił w obrębie UE, kształt jej 
instytucji, demokratyczny charakter, przejrzystość Unii, realizacja zasady pomocni-
czości, rola regionów i współpracy regionalnej, znaczenie zasady solidarności spo-
łecznej w praktyce UE, pozycja i rola Polski jako przyszłego członka UE�� Dyskusja, 
zwłaszcza wśród polskich partii politycznych, wywołała bardzo różne, wręcz skrajne 
opinie i stanowiska związane z pracami Konwentu nad projektem traktatu konsty-
tucyjnego�� Jego wejście w życie warunkuje ratyfikacja przez poszczególne państwa 
członkowskie, według zasad przyjętych w ich prawie wewnętrznym�� W Polsce 
podstawą prawną jest art�� 90 Konstytucji RP, umożliwiający wyrażenie zgody na 
ratyfikację Traktatu przez Prezydenta RP bądź w drodze ustawy, bądź referendum 
ogólnokrajowego�� Art�� 125 Konstytucji RP mówi o wymogu wzięcia udziału w refe-
rendum więcej niż połowy uprawnionych do głosowania, co wiąże wynik referendum�� 
Kwestia tego konstytucyjnego rozwiązania budziła obawy związane z ryzykiem 
zablokowania przez Polskę rozwoju integracji europejskiej, w związku z czym poja-
wił się jednocześnie postulat rezygnacji z wymogu partycypacji więcej niż połowy 
uprawnionych na rzecz opcji większości uprawnionych biorących udział w referen-
dum�� 

Traktacie Konstytucyjnym, Warszawa 2005; Przyszły Traktat konstytucyjny. Zagadnienia prawno-poli-
tyczne, instytucjonalne i proces decyzyjny w UE, red�� idem, Warszawa 2004; Przyszły Traktat konstytu-
cyjny. Zasadnicze zmiany ustrojowe w Unii Europejskiej, red�� idem, Warszawa 2004; idem, R�� Trzaskowski, 
Przyszły Traktat konstytucyjny. Granice kompromisu w dziedzinie podejmowania decyzji większością 
kwalifikowaną, Warszawa 2004; Co dalej z Traktatem konstytucyjnym, red�� J�� Barcz, Warszawa 2005��

�  J�� Barcz, C�� Mik, A�� Nowak-Far, Ocena Traktatu Konstytucyjnego: wyzwania dla Polski, Warszawa 
2003, s�� 21, 72��

5  S�� Parzymies, Traktat ustanawiający…., s�� 30��
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 Wynik przeprowadzonego ogólnokrajowego referendum we Francji i Holandii 
dał dowód na brak przyzwolenia społecznego na przyjęcie rozwiązań, jakie niesie ze 
sobą Traktat konstytucyjny, co odsunęło na dalsze lata perspektywę stworzenia sil-
niejszej i ściślej powiązanej Unii Europejskiej�� Wydaje się, że do takiego aktu praw-
nego, który miałby nadać Wspólnocie większą legitymizację w oczach jej obywateli, 
społeczność europejska jeszcze nie dojrzała�� Częściowo był to wyraz spóźnionego 
sprzeciwu wobec poszerzenia oraz pogłębienia Unii Europejskiej, częściowo odpo-
wiedź na wewnętrzne problemy Francji i Holandii��

ii. traktat kOnStytucyjny dla eurOpy pOżądanym 
aktem praWnym 

 Efekty prac Konwentu, który wypracował projekt Traktatu konstytucyjnego, 
polskie partie polityczne oceniły w sposób zróżnicowany�� Pośród stanowisk upatru-
jących niedoskonałości Traktatu, utrudniających tym samym jego akceptację, były 
i takie, które mimo tych niedoskonałości przyjmowały ów dokument z zadowoleniem 
i nadzieją�� 

 Sojusz Lewicy Demokratycznej jednoznacznie opowiadał się za wypracowaniem 
Traktatu konstytucyjnego oraz nadaniem na jego mocy osobowości prawnej UE 
i ostatecznie udzielił poparcia projektowi Konstytucji, stwierdzając, iż „wychodzi on 
naprzeciw oczekiwaniom zarówno obywateli obecnych i nowych państw członkow-
skich, jak i społeczności międzynarodowej, nadając Unii Europejskiej nową 
jakość”��� 

 W Konwencie przygotowującym konstytucję zasiadali m��in�� przedstawiciele 
Sojuszu, Józef Oleksy i Danuta Hübner, ale także przedstawiciele opozycji�� Sojusz 
opowiedział się za ustanowieniem Traktatu konstytucyjnego UE, w którym powinny 
być zawarte zapisy odzwierciedlające i gwarantujące należytą pozycję Polski, broniące 
interesów narodowych i jednocześnie realizujące wspólne cele Unii Europejskiej�� 
SLD wyraził poparcie dla takiej konstytucji, w której znajdzie się gwarancja plurali-
zmu światopoglądowego oraz autonomia organizacji religijnych i świeckich�� 
W świetle takiego ustalenia z zadowoleniem działaczy partii spotkało się rozwiąza-
nie, według którego Unia Europejska pozostawiła państwom członkowskim możli-
wość podejmowania suwerennych decyzji w kwestiach dotyczących sumienia, 
wyznania i poglądów�� W rozumieniu SLD Unia Europejska winna zapewniać przy-
jazny rozdział państwa i kościołów oraz opierać swój rozwój na poszanowaniu 

�  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie J�� Czepułkowskiego, 4 kadencja, 57 posiedzenie, 18–22 pkt porządku 
dziennego, 18��09��2003, www��ks��sejm��gov��pl
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uniwersalnych wartości humanizmu��� Stanowisko SLD w powyższej kwestii nie budzi 
zaskoczenia wobec podstaw aksjologicznych przyświecających programowi tej 
partii, w którym zawarty jest postulat neutralności światopoglądowej i religijnej oraz 
rozdziału kościoła od państwa��

 Priorytety, jakie wysunięto do rozstrzygnięcia w ramach procesu tworzenia 
konstytucji dla Europy dotyczyły uwzględnienia tradycji chrześcijańskich w pream-
bule konstytucji, grupowego modelu przewodnictwa, wykluczenia rozwiązań 
w dziedzinie obrony, które osłabiałyby rolę NATO, odzwierciedlenia w składzie 
Komisji pełnej reprezentacji państw członkowskich według zasady – jeden kraj - 
jeden komisarz oraz zachowania systemu ważenia głosów w Radzie Europejskiej 
uzgodnionego w Traktacie Nicejskim�� Wśród powyższych postulatów nie został 
zaakceptowany punkt dotyczący systemu ważenia głosów w Radzie oraz treści pre-
ambuły�, wobec której stanowisko SLD było następujące: „Opowiadamy się za włą-
czeniem do Traktatu konstytucyjnego preambuły odnoszącej się do systemów 
wartości respektowanych w Unii Europejskiej, w tym zasad wolności, równości 
i solidarności�� Powinno tam znaleźć się odwołanie do źródeł inspiracji moralnej 
i filozoficznej, wzorowane na sformułowaniu zawartym w polskiej Konstytucji9�� 
Zależy nam na umocnieniu w praktyce unijnego działania, zasad demokratyzmu 
i przejrzystości”10�� Leszek Miller podkreślał, iż kształt preambuły winien odzwier-
ciedlać bogactwo naszych odmiennych tradycji i kultur, zamiast uwypuklać jedne, 
kosztem drugich, naruszając tym samym prawdę historyczną i podając w wątpliwość 
swoiste dla części państw doświadczenia kulturowe�� Wysunął postulat, aby przyznać 
w preambule do Traktatu konstytucyjnego właściwe miejsce tradycji chrześcijań-
skiej11�� Brak jednoznacznego odniesienia do Boga w preambule przyszłej Konstytu-
cji wywołał wiele sporów, krytykę i kontrowersje wśród wszystkich, którzy takiego 
rozwiązania oczekiwali��

 SLD w Konstytucji dla Europy widział potrzebny instrument dalszego integro-
wania się Starego Kontytnentu i w jej ramach dostrzegał możliwość kompromisu 
korzystnego dla wszystkich państw członkowskich�� Pożądane z punktu widzenia 
SLD było całkowite włączenie Karty Praw Podstawowych do przyszłej eurokonsty-

�  Uchwała II Kongresu SLD w sprawie integracji europejskiej, Warszawa, 29–30��06��2003 r��, www��sld��
org��pl

�  Zob�� spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie W�� Cimoszewicza, 4 kadencja, 67 posiedzenie, 2 dzień, 10 pkt 
porządku dziennego, 21��01��2004, www��ks��sejm��gov��pl

9  Zob�� Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 02��04��1997, Dziennik Ustaw z dnia 16��07��1997, www��
senat��gov��pl

10  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie W�� Cimoszewicza, 4 kadencja, 40 posiedzenie, 2 dzień, 10 pkt po-
rządku dziennego, 22��01��2003 r��, www��ks��sejm��gov��pl

11  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie L�� Millera, 4 kadencja, 72 posiedzenie, 4 dzień, 44-52 pkt porządku 
dziennego, 2��04��2004, www��ks��sejm��gov��pl
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tucji�� W ocenie uczestnika Konwentu Józefa Oleksego, zmiany wprowadzone przez 
Traktat konstytucyjny nie miały charakteru rewolucyjnego, choć stały się kolejnym 
krokiem usprawniającym funkcjonowanie UE�� Chodzi przede wszystkim o wpro-
wadzenie przejrzystości w podziale władzy i kompetencji, zwiększenie kompetencji 
Parlamentu Europejskiego i wprowadzenie nowej roli parlamentów narodowych, 
umocnienie równowagi władzy pomiędzy instytucjami międzyrządowymi a typowo 
wspólnotowymi i ponadnarodowymi, porządkowanie traktatów i powołanie funkcji 
ministra spraw zagranicznych oraz umocnienie Komisji Europejskiej jako ciała 
ponadnarodowego12��

 Istotnym celem Konwentu było stworzenie Traktatu, który przybliżyłby Unię jako 
organizację obywatelowi, czyli stworzył wspólnotę obywatelską, a nie tylko instytu-
cjonalno-prawno-rynkową�� Chociaż zwiększono uprawnienia Parlamentu Europej-
skiego i parlamentów narodowych, a obywatele UE uzyskali prawo inicjatywy 
ustawodawczej, to jednak, zdaniem strony polskiej, niedosyt w tym zakresie pozo-
stał�� 

 Sojusz ubolewał nad tym, że m��in�� takie sfery jak sprawiedliwość, sprawy 
wewnętrzne, transport, ochrona środowiska i polityka społeczna nie przeszły do 
obszaru wspólnotowego lecz kompetencje zostały podzielone pomiędzy Unię 
i państwa członkowskie1��� Stanowisko SLD zdecydowanie ewoluowało w kierunku 
wzmocnienia aspektu wspólnotowości w UE�� 

 Politycy SLD uczestniczyli w pracach Konwentu wypracowującego kształt Trak-
tatu konstytucyjnego, opowiadając się za jego przyjęciem1��� Po wyborach 2005 roku, 
Sojusz pozostaje w opozycji, optując nadal za kontynuowaniem procedury ratyfika-
cyjnej Traktatu15�� Stosunek do proponowanego przed akcesją kształtu UE nie uległ 
zmianom�� Partia pozostaje nadal orędownikiem silnej Unii o poszerzonym i pogłę-
bionym wymiarze wspólnotowym��

 Wedle stanowiska Polskiego Stronnictwa Ludowego utrzymanie pozycji państw 
narodowych w strukturze unijnej winno zostać zawarte w rozwiązaniach Traktatu 
konstytucyjnego dla Europy�� PSL przyznawało, że Konwent wypracowujący projekt 
konstytucji musi stanąć przed wyzwaniem znalezienia dla Unii właściwej formuły 
w perspektywie poszerzenia�� Istotne w tym kontekście było wypracowanie nowej roli 

12  Reforma Unii Europejskiej w świetle projektu traktatu ustanawiającego ustrój/Konstytucję dla 
Europy, 5.07.2003,[w:] W drodze do Unii Europejskiej, wyd�� Biuro Klubu Parlamentarnego SLD, www��
sld��kluby��sejm��pl/startns1��html, s�� 197–198��

1�  Ibidem��
1�  Uchwała RK SLD w sprawie terminu ogólnonarodowego referendum i powołania powiatowych 

pełnomocników SLD ds�� kampanii informacyjnej nt�� Traktatu konstytucyjnego UE, 31��01��2005, www��
sld��org��pl

15  Zob�� spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie W�� Olejniczka, 5 kadencja, 10 posiedzenie, 1 dzień, 15��02��2006, 
www��ks��sejm��gov��pl 
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UE, jej wewnętrznego kształtu, ustalenie podziału na to, co narodowe, międzyrzą-
dowe i wspólnotowe, określeniu roli parlamentów, w szczególności narodowych oraz 
mniejszych jednostek samorządowych w poszczególnych państwach członkowskich�� 
PSL dostrzegało konieczność scalenia czterech traktatów, na których oparte jest 
funkcjonowanie Unii, co miałoby przede wszystkim wpłynąć na jasność i przejrzy-
stość prawa�� Partia postulowała także uproszczenie procedur w politykach UE, tak 
aby stały się one przejrzyste i aby nie było różnych sposobów kreowania tych polityk, 
a tym samym korzystania z ich rozwiązań�� Partia skłaniała się przy tym, aby 
w sprawach najważniejszych dla UE i jej państw członkowskich w procesie decyzyj-
nym obowiązywała zasada jednomyślności�� Z punktu widzenia PSL koniecznym 
postulatem było wzmocnienie roli parlamentów narodowych w procesie integracji, 
a także wzmocnienie roli Parlamentu Europejskiego w zakresie stanowienia prawa, 
jak też ze względu na uczestnictwo wybranych przedstawicieli w procesie decyzyjnym 
i procesie kontroli�� Partia dostrzegała także konieczność koordynacji współdziałania 
w zakresie polityki zagranicznej i obronnej, przy czym europejski filar obronny nie 
powinien być przedmiotem konfrontacji z systemem bezpieczeństwa północnoat-
lantyckiego�� PSL wyszło z propozycją, aby funkcjonowanie przyszłej poszerzonej 
wspólnoty regulował akt prawny nie o charakterze konstytucji europejskiej, lecz 
posiadający raczej charakter aktu konstytutywnego dla samej Unii, w którym 
powinny być podkreślone chrześcijańskie korzenie tradycji europejskiej1��� 

 Według PSL, w interesie Polski będzie utrzymanie systemu nicejskiego�� Zapro-
ponowana bowiem w projekcie Traktatu konstytucyjnego podwójna większość 
oznacza często przegłosowywanie państw małych i średnich, a także mniejszą 
skłonność do rozwiązań kompromisowych, co mogłoby naruszyć wewnętrzną 
spójność UE1��� Dlatego też, gdyby ustalenia Konstytucji nie były korzystne z punktu 
widzenia polskiego interesu, należałoby jej przyjęcie odłożyć w czasie�� Traktat winien 
być, zdaniem PSL, konstytucją wspólnej Europy, a nie służyć zaspokojeniu aspiracji 
kilku państw bądź polityków1���

 Po wstąpieniu Polski do UE, PSL uznaje członkostwo w tej strukturze jako prio-
rytet polskiej polityki zagranicznej, której zadanie upatruje w dążeniu do jak naj-
szybszego włączenia Polski do Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz 
polityki w zakresie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w tym kon-

1�  Zob�� spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie A�� Grzyba, 27 posiedzenie, 2 dzień, 6 pkt porządku dziennego, 
24��07��2002, www��ks��sejm�� gov��pl

1�  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie J�� Zycha, 4 kadencja, 57 posiedzenie, 18–22 pkt porządku dziennego, 
18��09��2003, www��ks��sejm��gov��pl

1�  K�� Wandowicz, Idea Europy a idea państwa narodowego. Dylemat procesu integracji w świetle 
projektu europejskiej Konstytucji, [w:] Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej 
i Wschodniej, Warszawa 2004, s�� 368��
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wencji z Schengen, jak też aktywne włączenie Polski w realizację Europejskiej Polityki 
Bezpieczeństwa i Obrony, przy założeniu, że będzie ona kształtowana w pełnej 
współpracy z NATO�� Przed polską polityką zagraniczną stawia także zadanie, by „UE 
nie przekształciła się w integrację państw o „różnych prędkościach”, nie wahając się 
przed możliwością blokowania tego typu inicjatyw�� W przypadku zaś przyjęcia 
w ramach Traktatu konstytucyjnego UE możliwości tzw�� wzmocnionej współpracy 
strukturalnej, np�� w zakresie EPBiO, dążyć do tego, by nie znaleźć się poza nawiasem 
takiej współpracy”19��

iii. Od kategOrycznegO Odrzucenia  
traktatu kOnStytucyjnegO dla eurOpy  

dO WarunkOWej akceptacji 

 Stosunek partii politycznych do prac Konwentu i Traktatu konstytucyjnego 
wynikał z oceny rzeczywistych mechanizmów funkcjonowania UE, jak też powzię-
tych ustaleń�� Nie przebiegał on bynajmniej wzdłuż linii poparcia dla samego procesu 
integracji europejskiej i udziału w nim Polski�� Wiele zarzutów pod adresem Traktatu 
konstytucyjnego wysuwali zarówno przeciwni integracji narodowcy, eurosceptyczna 
Samoobrona, eurorealistyczne Prawo i Sprawiedliwość, jak też proeuropejska Plat-
forma Obywatelska��

 Efekty prac Konwentu, wypracowującego konstytucję dla Europy zostały przez 
Ligę Polskich Rodzin kategorycznie odrzucone�� Jej zdaniem pod hasłami przyszłości 
Europy czy potrzeby zjednoczenia kryje się w istocie chęć zdobycia rynków Europy 
Środkowej przy zachowaniu nad nią pełni władzy politycznej�� Proponowane rozwią-
zania (m��in�� koncepcja ograniczenia przewodnictwa rotacyjnego, zastąpienie prze-
wodnictwa rotacyjnego dwu- trzyletnim okresem przewodnictwa, które by się roz-
poczynało od takich państw, jak Francja, Niemcy, Holandia, ograniczenie zasady 
jednomyślności, przegłosowywanie większością) mają na celu stworzyć sytuację, 
w której gospodarczo rozwinięte Centrum pozostanie w Europie Zachodniej, nato-
miast peryferie staną się rynkiem zbytu dla produktów wytwarzanych w bogatym 
Centrum20��

 LPR nie akceptowała treści Traktatu konstytucyjnego z takiego także względu, że 
dokument ów, przygotowany przez zwolenników państwa federalnego, marginalizuje 
państwa narodowe na rzecz rządu internacjonalistycznego�� Wszystkie decyzje będą 

19  Program społeczno-gospodarczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, VIII Kongres PSL, Warszawa 
23 X 2004, www��psl��org��pl/download/prog_s_g��pdf

20  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie R�� Giertycha, 4 kadencja, 27 posiedzenie, 2 dzień, 6 pkt porządku 
dziennego, 24��07��2002, www��ks��sejm��gov��pl
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zapadały kwalifikowaną większością głosów, a zmiany jakie niesie Traktat konstytu-
cyjny, będą korzystne dla nielicznych i spowodują odsunięcie suwerennych narodów 
od wpływu na proces legislacyjny w UE, co grozi deficytem demokracji21�� Odrzuce-
nie Traktatu konstytucyjnego przygotowanego przez Konwent Europejski jest polską 
racją stanu�� Zdaniem partii projekt ów został stworzony z myślą o dominującej roli 
Francji i Niemiec na kontynencie, daje podstawę do tworzenia superpaństwa22�� LPR 
nie wyrażała zatem zgody na przyjęcie Traktatu konstytucyjnego, który stwarzał 
według niej idealne warunki dla realizacji koncepcji Mitteleuropy�� Przyjęcie konsty-
tucji zaś oznaczałoby koniec suwerennej, niepodległej Polski, gdyż w fundamental-
nym zapisie zakłada ona wyższość konstytucji europejskiej nad konstytucjami państw 
członkowskich2��� Ustalenia Konwentu uznano za drugi cios dla narodu polskiego po 
negocjacjach w Kopenhadze2���

 Wedle stanowiska LPR, Traktat konstytucyjny nie jest Europie potrzebny�� Ozna-
cza on budowę superpaństwa, w którym będą decydować wielcy�� Ów dokument 
pozostaje w sprzeczności z istotą państwowości, a jest nią naród, który jest suwere-
nem i winien sam decydować we wszystkich ważnych dla niego sprawach�� Liga 
odrzuca eurokonstytucję, ponieważ nie odwołuje się ona do tradycji chrześcijańskiej, 
nie szanuje demokracji, wprowadza wspólną politykę zagraniczną, obronną, wpro-
wadza także osobowość prawną UE, symbolikę, wspólną walutę, wspólne sądowni-
ctwo, czemu LPR zdecydowanie się sprzeciwia�� Ponadto „projekt konstytucji stwarza 
nowe, scentralizowane państwo europejskie, silniejsze, bardziej oddalone od oby-
wateli, z większą liczbą polityków, zwiększoną biurokracją i coraz szerszym rozzie-
wem pomiędzy rządzącymi a rządzonymi”25��

 Po 1 maja 2004 roku stanowisko partii w odniesieniu do Traktatu konstytucyjnego 
nie uległo zmianom�� Eurodeputowani LPR zasiadający w eurosceptycznej frakcji 
„Niepodległość i Demokracja” bojkotowali ów dokument zarówno w samym Parla-
mencie Europejskim, jak i przyjmując w Pradze w 2005 roku tzw�� „Deklarację Praską” 
w sprawie przyszłości Europy�� Odrzucono w niej Konstytucję dla UE, wszelkie 
przedsięwzięcia związane z dążeniami do centralizacji władzy na szczeblu unijnym 

21  Europejska demokracja zagrożona, eLPR-serwis internetowy LPR, 19��02��2004, www��lpr��pl
22  Odrzucenie Traktatu Konstytucyjnego – polską racją stanu, Warszawa, 25��07��2003, www�� lpr��pl
2�  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie J�� Dobrosza, 4 kadencja, 67 posiedzenie, 2 dzień, 10 pkt porządku 

dziennego, 21��01��2004, www��ks��sejm��gov��pl 
2�  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie B�� Pęka, 4 kadencja, 55 posiedzenie, 4 dzień, 49 pkt porządku 

dziennego, 29��08��2003, www��ks��sejm��gov��pl; zob�� też wystąpienie B�� Pęka w Sejmie, 4 kadencja, 45 po-
siedzenie, 4 dzień, 33 pkt porządku dziennego, 11��04��2003, www��ks��sejm��gov��pl

25  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie M�� Kotlinowskiego, 4 kadencja, 72 posiedzenie, 4 dzień, 44–52 pkt 
porządku dziennego, 2��04��2004, www��ks��sejm��gov��pl; zob�� też wystąpienie M�� Kotlinowskiego, 4 kaden-
cja, 57 posiedzenie, 18��09��2003, www��ks��sejm��gov��pl
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kosztem praw państw członkowskich2��� Zasadę centralistycznego państwa federacyj-
nego ustanawia, w ich opinii, art�� 6 Traktatu�� Grupa ta jako jedyna w PE zagłosowała 
w całości przeciwko jego przyjęciu�� W Sejmie2� poseł Janusz Dobrosz odnosząc się 
do Traktatu konstytucyjnego stwierdził, że Europie potrzebna jest przede wszystkim 
integracja gospodarcza, zrozumienie i solidaryzm, natomiast tworzenie na siłę jed-
nego narodu i państwa europejskiego jest nonsensem, próbą skazaną na niepowo-
dzenie, czego egzemplifikacją może być Związek Radziecki czy Jugosławia, których 
sztuczność została rozsadzona od środka�� Podobny proces grozi także UE�� W ramach 
Unii Polska winna prowadzić twardą politykę, chroniącą przede wszystkim polski 
interes narodowy�� W wypowiedzi sejmowej z 2005 roku2� Dobrosz zapowiadał 
w imieniu LPR, że partia będzie dążyć do tego, by Polska uzyskała ponownie pełną 
suwerenność, w tym także w odniesieniu do polityki zagranicznej, skandując przy 
tym pod adresem Traktatu: „Śmierć tej europejskiej konstytucji, bo to śmierć dla 
niezależnego państwa polskiego”��

 Nie bez zarzutów do ustaleń związanych z pracami nad Konstytucją dla UE 
odniosła się Samoobrona29�� Należy do grona partii, które krytycznie odniosły się do 
braku zapisu o chrześcijańskich tradycjach kontynentu europejskiego w preambule 
Konstytucji�� Sprawą dyskusyjną dla partii okazała się także propozycja odejścia od 
zasady „jeden kraj – jeden komisarz”, według której komisarze nowych państw 
członkowskich pozostaliby bez funkcji i uprawnień�� Partia opowiedziała się wobec 
tej kwestii za równoprawnym traktowaniem wszystkich urzędników tej rangi�� Sprze-
ciwiła się również możliwości utworzenia przez grupę państw członkowskich UE sił 
zbrojnych, zdolnych do działania niezależnie od NATO, co mogłoby wpłynąć na 
niekorzystny kierunek przemian umożliwiający powstanie w ramach UE militarnych 
grup nacisku oraz erozji siły militarnej i znaczenia NATO�� Nie do przyjęcia dla 
Samoobrony stała się propozycja zmiany zasady podejmowania decyzji w Radzie 
Europejskiej kwalifikowaną większością głosów, co zmniejszyłoby wpływy Polski 
w procesie decyzyjnym�� Zdaniem Andrzeja Leppera, wspólna konstytucja Polski 
z Unią Europejską oznacza całkowite jej podporządkowanie się�0�� 

 Po wyborach parlamentarnych 2005 roku Samoobrona stanowi jedną z sił koali-
cyjnych polskiego rządu�� Jej stosunek do Traktatu konstytucyjnego można określić 

2�  Zob�� Deklaracja Praska w sprawie przyszłości Europy, przyjęta w Pradze 18 października 2005 
roku, www��lpr��pl��

2�  Spr�� sten Sejmu, 5 kadencja, 10 posiedzenie, 1 dzień, 15��02��2006, www��ks��sejm��gov��pl
2�  Spr�� sten�� Sejmu, 4 kadencja, 96 posiedzenie, 3 dzień, 21��01��2005, www��ks��sejm��gov��pl
29  Stanowisko Rady Krajowej Samoobrona RP w sprawie Konstytucji dla UE, Warszawa, 20��09��2003, 

www��samoobrona��org��pl/pages/02��Partia/03��Stanowiska��
�0  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie A�� Leppera, 18–22 pkt porządku dziennego, 4 kadencja, 57 posie-

dzenie, 18��09��2003, www��ks��sejm��gov��pl
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jako ambiwalentny, skłaniający się raczej do jego odrzucenia, zwłaszcza w kontekście 
oporu przeciwko wpisaniu do Konstytucji oczywistego faktu o chrześcijańskich 
wartościach Europy, zmian systemu głosowania, jak i przede wszystkim w kontekście 
przepisów art�� 10 Traktatu, które przewidują nadrzędność prawa unijnego nad 
prawem konstytucyjnym każdego z państw członkowskich�1�� Odrzucony Traktat 
konstytucyjny powinien zostać zastąpiony przez dokument stojący na gruncie wizji 
Europy socjalnej, gwarantującej podstawowe prawa obywatelskie i pracownicze�� 
W warunkach przyspieszającej globalizacji zjednoczoną Europę partia uznaje za 
gwaranta podstawowych praw socjalnych i ekonomicznych obywatela�2��

 Toczące się jednocześnie z negocjacjami członkowskimi prace Konwentu Euro-
pejskiego nad Traktatem wywołały dyskusję na temat relacji konstytucji narodowej 
do europejskiej�� Prawo i Sprawiedliwość w tym względzie przyjęło stanowisko jed-
noznacznie podkreślające nadrzędność konstytucji narodowej nad traktatami UE�� 
Jak podkreślał Kazimierz Ujazdowski, „polska konstytucja powinna być aktem 
wyższego rzędu w stosunku do wszystkich umów międzynarodowych, a także 
traktatów UE” ���� W Polsce należy ustanowić wyraźną konstytucyjną podstawę oceny 
traktatów UE, ponieważ takie rozwiązanie jako jedyne gwarantuje suwerenność 
narodową w akcesji, po akcesji i daje również wysoką rangę polskiemu prawu kon-
stytucyjnemu, jak też jest to jeden z elementów dbałości o znaczenie parlamentu 
narodowego w systemie władzy i organów krajów Unii�� W uchwale Zarządu Głów-
nego z listopada 2002 roku, partia jako jedno z zadań wyszczególniła opracowanie 
projektu nowelizacji Konstytucji, który definitywnie przesądzi wyższość prawa 
konstytucyjnego nad traktatami międzynarodowymi i stworzy podstawę do oceny 
ich zgodności z zasadami Konstytucji RP���� W styczniu 2004 roku Klub Parlamen-
tarny PiS zgłosił także projekt ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem 
w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej i o Komisji do 
spraw Unii Europejskiej Sejmu RP�� Ustawa proponuje silne uprawnienia kontrolne 
dla Sejmu wobec rządu, a także nadanie szerokich kompetencji Sejmowej Komisji 
Europejskiej w zakresie współtworzenia kształtu polskiej polityki w UE�5��

�1  Spr�� sten�� Sejmu, wypowiedź Mateusza Piskorskiego, 5 kadencja, 10 posiedzenie, 1 dzień, 
15��02��2006, www��ks��sejm��gov��pl; O odrzuceniu Traktatu jednoznacznie wypowiada się europoseł Sa-
moobrony Ryszard Czarnecki, www��ryszardczarnecki��pl

�2  Stanowisko nr 5 V Kongresu Samoobrony RP w sprawie polskiej polityki zagranicznej, www��
samoobrona��org��pl/pages/02��Partia/10��V_kongres/10_stanowiska/index��p…

��  Nadrzędność konstytucji nad traktatami UE, 15��05��2002, www��pis��org��pl/atualności/2002-05��15��
��  Uchwała 6/11/2002/ ZG PiS��
�5  Projekt ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem w sprawach związanych z członkostwem 

Polski w Unii Europejskiej i o Komisji do spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, 05��01��2004, www��kp��pis��
org��pl/aktualności/komunikaty/2004/2004-01-05��htm��
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 W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, przygotowano dwanaście tez konsty-
tucyjnych�� jako wyraz poglądów i ideologii w zakresie funkcjonowania państwa 
i władzy, członkostwa Polski w UE i jej miejsca w tej strukturze�� Tezy zawierały 
postulat m��in�� uwzględnienia w konstytucji chrześcijańskiego fundamentu Narodu, 
niepodległościowych, wolnościowych i demokratycznych tradycji historycznych RP, 
a także postulat umocnienia przez konstytucję suwerenności i pozycji Polski na 
płaszczyźnie międzynarodowej�� Postulowano wprowadzenie obligatoryjnego trybu 
badania zgodności traktatów międzynarodowych z konstytucją przed ich ratyfikacją 
i wzmocnienie kontroli parlamentarnej w zakresie polityki zagranicznej realizowanej 
przez władzę wykonawczą��

 W toku prac związanych z przygotowaniem treści i kształtu eurokonstytucji 
pojawiło się także w łonie PiS wiele emocji związanych z oporem ze strony twórców 
tego aktu prawnego co do umieszczenia w nim odniesienia do Boga i wartości 
chrześcijańskich, co zdaniem partii stanowi gwarancję obowiązywania norm, które 
chronią prawa oraz godność osoby ludzkiej�� Chrześcijaństwo bowiem „przyczyniło 
się w ogromnym stopniu do powstania prawa, stojącego na straży praw ludzkich, 
sprawiedliwości i wolności, z wielką zaporą przeciwko instrumentalnemu traktowa-
niu praw ludzkich”�� Chrześcijaństwo poza tym odegrało znaczącą rolę inspiratora 
wolności w procesie uwalniania się Europy spod panowania totalitaryzmu komuni-
stycznego�� Brak odniesienia do Boga według Ujazdowskiego, zubaża i okalecza 
Europę���� M��in�� powyższym kwestiom została poświęcona uchwała Rady Politycznej 
z czerwca 2003 roku����

 PiS postulowało przeprowadzenie referendum w sprawie przyjęcia Konstytucji 
dla Europy, która w swej treści i ustaleniach zmienia zasadniczo niektóre elementy 
rzeczywistości europejskiej�� Chodzi przede wszystkim o wspomniany już wyżej zapis 
wyższości konstytucyjnego prawa unijnego nad konstytucjami państw narodowych�� 
„Samo stworzenie konstytucji, zdaniem Jarosława Kaczyńskiego, otwiera drogę 
w stronę czegoś, co można określić jako upaństwowienie Unii, uczynienia z poro-
zumienia międzynarodowego, z bardzo ważnej, ale przecież jednej z wielu organi-
zacji międzynarodowej czegoś, co ramy organizacji międzynarodowej wyraźnie 
przekracza, co tworzy już europejskie państwo”�9�� Inną niezmiernie ważną kwestią 

��  IV Rzeczpospolita. Dwanaście Tez Konstytucyjnych, www��pis��org��pl/dokumenty/12tez��htm
�� List „100” w sprawie odniesienia do Boga w konstytucji UE, www��pis��org��pl/aktualności/

news/2003/2003-10-03-1��htm�� Pod listem podpisało się sto osobistości europejskich, a inicjatorem 
kampanii było PiS�� Został on skierowany do przewodniczącego Rady Europejskiej szefa prezydencji 
w UE premiera Włoch Silvio Berlusconiego oraz do Stolicy Apostolskiej��

��  Uchwała Rady Politycznej PiS z dnia 28��06��2003, Silna Polska w Europie, www��pis��org��pl/ 
dokumenty/uchwały/2003-06-28��htm��

�9  Przemówienie sejmowe J�� Kaczyńskiego wygłoszone podczas debaty nad Konstytucją europejską 
18��09��2003, „Gazeta Polska” 2004, nr 5��
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o szczególnej wrażliwości stały się próby uchylenia przez Unię ustaleń nicejskich, co 
do podziału głosów, a ta kwestia dla wielu Polaków była argumentem na „tak” 
w referendum akcesyjnym�� Polska aspirowała do Europy, która będzie Europą bez 
hegemonii, Europą solidarności�� „Dzisiaj nam się prezentuje Europę, w której soli-
darności za grosz, natomiast hegemonia jest konstruowana w sposób wyraźny”�0�� 
Także K��M�� Ujazdowski oceniał projekt konstytucji europejskiej nie tylko jako akt 
ideologicznej ekspansji przeciwników chrześcijaństwa i tradycyjnych wzorców 
społecznych, ale również jako konstrukcję ustrojową Unii, stanowiącą wyraz dążenia 
do uzyskania dominującej pozycji przez Niemcy i Francję, kosztem zasady solidar-
ności, która legła u podstaw Wspólnoty�1�� Konstytucja europejska, zdaniem Ujaz-
dowskiego, jest niekorzystna zarówno dla Polski, jak i przyszłości Europy, ponieważ 
jest to projekt centralistyczny i egoistyczny, a także agresywny pod względem ideo-
logicznym z punktu widzenia polskiej kultury i systemu etycznego obowiązującego 
w Polsce�� Stabilności i siły Europy nie da się zbudować na egoizmie, odrzuceniu 
zasady solidarności, na konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi�2�� 

 Stanowisko PiS w powyższej kwestii nie uległo zmianom po 1 maja 2004 roku�� 
Traktat konstytucyjny z punku widzenia tradycyjnie pojmowanej suwerenności 
państwowej jest, w ocenie partii, niekorzystny dla Polski, ale także ryzykowny dla 
całej Wspólnoty�� Uchyla przede wszystkim konstytucyjny sprawdzian suwerenności 
państw, jakim jest nadrzędność konstytucji narodowej nad prawem europejskim, 
jest także ryzykownym zamysłem centralistycznym z punktu widzenia wolności 
gospodarczej w Polsce i rozwoju polskiej przedsiębiorczości�� Owa krytyka wypływa 
nie tylko z potrzeby obrony polskiej pozycji , ale także przyszłości Europy, co pod-
kreślał w Sejmie Ujazdowski: „(…) Europa nie będzie silnym uczestnikiem życia 
międzynarodowego jako twór niepartnerski, zdominowany przez kraje, które zbyt 
często nie mają poczucia więzi transatlantyckiej, i jako kontynent centralistyczny, 
przeładowany pod względem socjalnym, dławiący wolność gospodarczą”���� Obecnie, 
wobec fiaska referendów konstytucyjnych we Francji i Holandii, PiS uznało Traktat 
jako akt przeszły, co nie oznacza, że nie należy podejmować dalszej dyskusji nad 
przyszłością UE, która jednak powinna się toczyć w parlamentach narodowych���� 
W dyskusji na temat przyszłości UE niezbędnym jest wzięcie pod uwagę podstawo-

�0  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie J�� Kaczyńskiego, 4 kadencja, 57 posiedzenie, 18–22 pkt porządku 
dziennego, 18��09��2003, www��ks��sejm��gov��pl

�1  „Gazeta Polska” 2004, nr 5��
�2  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie K�� Ujazdowskiego, 4 kadencja, 57 posiedzenie,18–22 pkt porządku 

dziennego, 18��09��2003, www��ks��sejm��gov��pl
��  Spr�� sten�� Sejmu, 4 kadencja, 96 posiedzenie, 3 dzień, 21��01��2005, www��ks��sejm��gov��pl; zob�� też 

wystąpienie Marka Jurka, 96 posiedzenie��
��  Spr�� sten�� Sejmu, wypowiedź P�� Zalewskiego, 5 kadencja, 10 posiedzenie, 1 dzień, 15��02��2006, 

www��ks��sejm��gov��pl
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wej zasady, iż Europa bogata kulturowo może być tylko i wyłącznie Europą narodów, 
co w istocie oznacza przyjęcie pewnych granic dla politycznej integracji�5�� Zdaniem 
Artura Zawiszy, dobrze działająca Unia Europejska to taka, która jest silnym związ-
kiem suwerennych państw narodowych, nie ukierunkowanym na federalizację 
i budowę jednolitego organizmu politycznego, lecz unia państw suwerennych 
wzmacniająca mechanizmy współpracy na poziomie gospodarczym���� 

 Traktat konstytucyjny został także skontestowany przez proeuropejską Platformę 
Obywatelską�� Powody jednak były nieco innego formatu aniżeli wysuwane przez 
powyższe ugrupowania�� Chodziło przede wszystkim o obronę polskiej pozycji 
wynikającej z ustaleń Traktatu Nicejskiego, a które miały zostać zmienione mocą 
Traktatu konstytucyjnego�� Słynne powiedzenie J�� M�� Rokity, „Nicea albo śmierć” 
miało być wyrazem obrony polskiego interesu narodowego�� W tej sprawie, jak 
powiedział, nie chodzi tylko o prestiż państwa polskiego, lecz o dotrzymywanie 
zobowiązań, które wobec Polski podjęto i podpisano w Nicei�� PO zapowiadała 
wystąpienie do prawicowych partii w UE z żądaniem dotrzymania zobowiązań, które 
zostały podjęte i podpisane w Traktacie nicejskim�� Gdyby to było niemożliwe, 
wówczas PO zapowiadała wyegzekwowanie od ówczesnego premiera Leszka Millera 
polskiego veta wobec Traktatu konstytucyjnego na konferencji międzyrządowej, 
gdyby okazało się to niezbędne���� Podobne stanowisko zostało przyjęte w Uchwale 
Rady Krajowej PO, która nie wyraziła w niej zgody na pogorszenie pozycji Polski 
w Radzie Unii, ponieważ, jak stwierdzono, „miejsce Polski powinny wyznaczać 
zasady przyjęte w roku 2000 w Nicei�� W tej sprawie domagamy się twardego stano-
wiska rządu, łącznie z vetem, gdy nasze racje nie znajdą uznania konferencji mię-
dzyrządowej”���� Krótko przed wejściem Polski do UE po szczycie brukselskim, Rokita 
w wypowiedzi sejmowej�9 podkreślił, iż PO w pełni podtrzymuje hasło „Nicea albo 
śmierć” w tym znaczeniu, że nie wyraża zgody, aby w dalszych negocjacjach wyjść 
poza mechanizm ważonego liczenia głosów w instytucjach europejskich, gdyż tenże 
mechanizm pozwala na utrzymanie solidarności europejskiej w przeciwieństwie do 
idei podwójnej większości w głosowaniu��

 W kwestii stosunku do Traktatu konstytucyjnego PO jednoznacznie zapowie-
działa odrzucenie Konstytucji w głosowaniu nad jej ratyfikacją, o ile nie będzie 

�5  J�� Kaczyński, O naprawie Rzeczypospolitej, wykład wygłoszony w Fundacji im�� Stefana Batorego 
w dniu 14��02��2005��

��  Wywiad z posłem PiS Arturem Zawiszą, 12��09��2005, www��psz��pl/index2��php?option=content 
&task=view&id=1699&pop=1&page=0

��  Protokół 1/2003 z I posiedzenia Rady Krajowej PO z dnia 27��06��2003, Warszawa��
��  Uchwała Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w sprawie Traktatu Konstytucyjnego UE oraz 

przygotowania Polski do członkostwa w UE, 6��09��2003��
�9  Spr�� sten�� z posiedzenia Sejmu, 4 kadencja, 67 posiedzenie, 2 dzień, 21��01��2004,10 pkt porządku 

dziennego, www��ks��sejm��gov��pl
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zawierała zapisów gwarantujących korzystną pozycję Polski w zjednoczonej Euro-
pie50�� Chodziło przede wszystkim o wspomniany wyżej sposób przeliczania głosów 
,istotny z punktu widzenia polskiego interesu narodowego i solidarnej, spójnej 
i zrównoważonej Unii Europejskiej�� Zdaniem Rokity, wynikająca z projektu Traktatu 
konstytucyjnego dominacja dużych państw godzi w zasadę solidarności – najbardziej 
fundamentalną, na której Unia opierała się od samego początku�� „Zasada solidar-
ności zawsze leżała u podstaw Unii i zawsze kazała wierzyć w to, że Unia nie jest unią 
dużych i bogatych, tylko że Unia jest unią wszystkich”51�� 

 Brak odniesienia do wartości chrześcijańskich w preambule Traktatu europej-
skiego również w łonie PO wzbudził kontrowersje i wywołał debatę�� Postulowano, 
aby odniesienie to znalazło miejsce pośród źródeł europejskiej tożsamości, a tym 
samym w preambule Traktatu52�� Unia Europejska powinna być oparta na katalogu 
uniwersalnych wartości, ukształtowanych przez wspólną historię, kulturę i religię�� 
Za wzór rozwiązania sporu, (podobnie do propozycji wysuniętej przez SLD), 
stawiano preambułę polskiej Konstytucji z 1997 roku, która stanowi wyraz kon-
sensusu różnych punktów widzenia5��� Konsekwencją braku przyjęcia zasady 
umieszczenia w preambule Traktatu konstytucyjnego odniesienia do chrześcijań-
skiego dziedzictwa Europy było włączenie się PO do ogólnopolskiej akcji zbierania 
podpisów pod tekstem petycji w tej sprawie, zainicjowanej przez grupę deputo-
wanych do Parlamentu Europejskiego z frakcji chrześcijańsko-ludowej (EPP)�� 
W imieniu PO akcję reprezentował wówczas Bogdan Klich jako poseł na Sejm RP 
i obserwator w Parlamencie Europejskim�� Powyższe działania jednak nie przynio-
sły oczekiwanego rezultatu, ponieważ w preambule nie znalazło się w efekcie 
odniesienie do Boga��

 PO pozostając w obecnej konstelacji politycznej po wyborach parlamentarnych 
2005 roku ugrupowaniem opozycyjnym, optuje za Europą solidarną, co oznacza 
konieczność opowiedzenia się za Europą wspólnotową ze spoistą i skuteczną euro-
pejską polityką zagraniczną, bezpieczeństwa i obrony�� Polska w tej kwestii winna być 
w ramach UE rzecznikiem odwrotu od renacjonalizacji europejskiej polityki zagra-
nicznej5��� Program PO z 2005 roku opowiada się za Unią opartą o zasadę pomocni-

50  Uchwała Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej nr 8/19/2004 z dnia 20��03��2004, www��platforma��
org/download/dokumenty/uchwała��

51  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie J�� Rokity, 4 kadencja, 57 posiedzenie, 18��09��2003, 18–22 pkt po-
rządku dziennego, www��ks��sejm��gov��pl

52  Uchwała Rady Krajowej PO w sprawie Traktatu Konstytucyjnego UE oraz przygotowania Polski 
do członkostwa w UE, 6��09��2003��

5�  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie M�� Fogler, 4 kadencja, 27 posiedzenie, 2 dzień, 24��07��2002, www��
sejm��gov��pl

5�  Spr�� sten�� Sejmu, wystąpienie B�� Komorowskiego, 5 kadencja, 10 posiedzenie, 1 dzień, 15��02��2006, 
www��ks��sejm��gov��pl
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czości i solidarności, bez uniformizacji wartości, tradycji i obyczajów, bliską obywa-
telom, konkurencyjną i kreatywną, nie nakładającą przepisów  i polityk ograniczających 
aktywność gospodarczą�� W przeciwieństwie do ugrupowań rządzących, Platforma 
popiera przystąpienie Polski do Unii Gospodarczo-Walutowej tak szybko, jak to 
będzie możliwe i przyjęcie waluty euro�� W przywoływanym dokumencie nie ma 
natomiast odniesienia do Traktatu konstytucyjnego55�� W programie z 2006 roku 
zawarty jest postulat prowadzenia przez władze spójnej polityki europejskiej ukie-
runkowanej na aktywny udział w realizacji wspólnych zadań integracyjnych, między 
innymi włączenia się do prac nad Konstytucją dla Europy, bez szerszego wyjaśnienia 
stanowiska partii w tej kwestii�� 

 iV. pOdSumOWanie 

 Partie prointegracyjne (choć nie wszystkie) dostrzegały celowość wypracowania 
dokumentu, aktu prawnego, który scalałby państwa europejskie, zwłaszcza w świetle 
rozszerzenia UE�� Zgadzały się, że taki Traktat winien stać się podstawą funkcjono-
wania struktur wspólnotowych�� W różnym wymiarze jednak dopuszczano możliwość 
poszerzenia kompetencji Unii kosztem suwerenności państw narodowych, co wynika 
z podziału według poparcia dla Europy ojczyzn z jednej i dla rozwiązań federacyj-
nych z drugiej strony�� Najbardziej otwartą opcją polityczną na przyjęcie Traktatu 
w wypracowanym wymiarze, łącznie z zaproponowaną przez Konwent formułą 
odniesienia do wartości i dziedzictwa europejskiego zawartą w preambule stanowili 
socjaldemokraci�� Wynika to niewątpliwie z faktu uczestnictwa w pracach Konwentu, 
sprawowania rządów w czasie wypracowywania eurokonstytucji, zachowania kon-
sekwencji kursu prointegracyjnego, jak i warstwy aksjologicznej�� Pozostałe opcje 
polityczne były skłonne do zaakceptowania Traktatu w takim wymiarze, w którym 
utrzymana zostanie dotychczasowa pozycja państw narodowych oraz zostaną 
wyeksponowane wartości chrześcijańskie i odniesienie do Boga w treści pream-
buły�� 

 Debata nad projektem Traktatu konstytucyjnego skupiała się wokół dyskusji nad 
wpływem tego aktu prawnego na pozycję i rolę Polski w strukturach wspólnotowych, 
a przede wszystkim nad relacją państwa narodowe – wspólnota�� Swoistą burzę 
wywołał brak odniesienia do Boga w preambule Traktatu�� Sceptycznie nastawioną 
do Konstytucji, a nawet zakładającą możliwość jej odrzucenia, okazała się proeuro-
pejska PO, jak i eurorealistyczne (popierające jednak udział Polski w UE) PiS – par-

55  Partnerstwo dla obywateli – plan rządzenia 2005–2009, Warszawa, grudzień 2005, www��platforma��
org/_files_/dokumenty/program/panstwo_dla_obywateli��pdf
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tie postrzegające projekt Konstytucji przez pryzmat przede wszystkim gry interesów 
i próby zdominowania słabszych partnerów przez silniejszych, przede wszystkim 
Niemcy i Francję�� Przytoczone już hasło Rokity: Nicea albo śmierć stało się wyrazem 
sprzeciwu wobec próby odstąpienia od nicejskiego systemu głosowania w Radzie 
UE, ale także jest jaskrawym przykładem na wygrywanie spraw polityki wewnętrz-
nej poprzez politykę zagraniczną, ukierunkowanym na osiąganie partykularnych 
korzyści (pozyskanie elektoratu)�� Zdecydowanie trudniej było przyjąć zasady Trak-
tatu konstytucyjnego ugrupowaniom, dla których pożądanym modelem UE stała się 
Europa ojczyzn jako model luźnej współpracy międzypaństwowej�� Konstytucja 
natomiast okazała się absolutnie nie do przyjęcia dla partii odwołujących się do 
ideologii nacjonalistycznej��

 Obecna konstelacja sił politycznych w parlamencie po wyborach parlamentarnych 
2005 roku nie pozwala przyjąć optymistycznego założenia, co do akceptacji Traktatu 
konstytucyjnego, a tym bardziej przeprowadzenia referendum ratyfikacyjnego, choć 
zasada dobrej wiary, obowiązująca przy zawieraniu traktatów międzynarodowych, 
nakazuje państwom sygnatariuszom podjęcie procedury ich ratyfikacji, jeśli taki 
wymóg traktaty przewidują5��� W przypadku Traktatu konstytucyjnego taki wymóg 
zawarty jest w art�� 447: „Niniejszy Traktat podlega ratyfikacji przez Wysokie Uma-
wiające się Strony, zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi”5��� 

 Punkt, w jakim znalazła się UE po odrzuceniu dokumentu przez Francję i Ho-
landię wydaje się być wygodną sytuacją dla obecnych ugrupowań rządzących 
w Polsce, które nie popierają wypracowanego przez Konwent kształtu i założeń 
Traktatu�� Przekłada się ono także na oficjalne stanowisko Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, reprezentowanego obecnie przez Annę Fotygę, która stoi na stano-
wisku, iż dotychczasowy tekst eurokonstytucji nie odpowiada wyzwaniom Unii 
Europejskiej, a kompromis w sprawie Traktatu może być osiągnięty tylko przez 
przygotowanie nowego dokumentu�� Podobne stanowisko reprezentuje także prezy-
dent Lech Kaczyński�� 

 Wobec trudności związanych z przyjęciem Traktatu, politycy europejscy zapro-
ponowali okres dyskusji oraz refleksji nad instytucjonalną przyszłością Europy 
i podczas szczytu UE w Brukseli w czerwcu 2006 roku przedłużono okres refleksji 
do 2008 roku, wskazując, by do kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego 
został podjęty ostateczny konsensus w sprawie eurokonstytucji�� Jest to także wyzwa-

5�  S�� Parzymies, Francuskie i holenderskie „Nie” dla traktatu konstytucyjnego spóźnionym protestem 
przeciwko rozszerzeniu Unii Europejskiej, „Stosunki Międzynarodowe” 2005, nr 3–4, s�� 91�� 

5�  Konstytucja Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy, Warszawa–Poznań 
2005, s�� 250�� 
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nie dla Polski, która powinna, co podkreśla T�� Gross5�, wyjść z autorskimi propozy-
cjami zmian traktatowych, wspartych pogłębioną analizą ekspercką i przygotowaniem 
spójnych propozycji do polskiego stanowiska�� 

Summary

the accePtance oF Constitutional for European Union stirred emotions among Polish 
political parties and caused their division which did not reflect the question of support for 
the integration process at all�� Some of the political groups wanted to accept the given docu-
ment with some reservations (social democrats, peasant partie), other groups however 
decidedly rejected it (nationalists, conservatives, liberals, Self-Defense party)�� The most 
controversial was the fact of rejecting the appeal to God and Christian values in the pre-
amble of the Treaty, changes of voting system in EU Council (established previously in Nicea 
Treaty) and introduction of the rule of EU constitution priority over the State constitution��

5�  T�� G�� Gross, Debata nad przyszłością Traktatu konstytucyjnego po decyzjach czerwcowego szczytu 
UE, „Analizy i Opinie”, Instytut Spraw Publicznych 2006, nr 64��
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ważne mIejSce w ramach europejskiego systemu instytucjonalnego zajmuje 
Parlament Europejski, który jako jedyna instytucja unijna posiada demokratyczną 
legitymację do sprawowania swoich kompetencji�� W strukturze europejskiego ciała 
przedstawicielskiego uwidacznia się aktywność organizacji politycznych, działających 
w zinstytucjonalizowanej formie frakcji (grup) parlamentarnych�� Frakcje te nie mają 
charakteru narodowego, ale polityczny, co oznacza, że określona frakcja grupuje 
deputowanych z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, których wyróżnia 
wspólna proweniencja i postawa ideowa i polityczna1�� Największe frakcje w Parla-
mencie Europejskim są reprezentacjami ogólnoeuropejskich federacji partii poli-
tycznych, wśród których poczesne miejsce zajmuje Europejska Partia Ludowa 
(European People’s Party, EPP) założona w 1976 r�� przez ugrupowania polityczne 
z państw-członków Wspólnot Europejskich, nawiązujące do idei społeczno-poli-
tycznych chrześcijańskiej demokracji�� Na długo jednak przed powstaniem federacji 
politycznej europejskich chadeków, bo już w latach 20�� ubiegłego stulecia, podejmo-
wano wiele inicjatyw, zmierzających do integracji środowisk europejskiej chadecji, 
jedną z ważniejszych było utworzenie 23 czerwca 1953 r�� frakcji chrześcijańsko-
demokratycznej w Zgromadzeniu Wspólnotowym Europejskiej Wspólnoty Węgla 
i Stali, która w lipcu 1979 r��, a więc po pierwszych bezpośrednich wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, przekształciła się w parlamentarną grupę Europejskiej 
Partii Ludowej�� Od lipca 1999 r�� wraz z partiami centroprawicy i prawicy z Europej-
skiej Unii Demokratów, do której należy m��in�� brytyjska Partia Konserwatywna, EPP 

1  E�� Dydak, Wybory do Parlamentu Europejskiego, Warszawa 2003, s�� 11 i passim; zob�� także: K�� So-
bolewska-Myślik, Rozwój europartii jako ponadnarodowych struktur życia politycznego – szanse, moż-
liwości, problemy, [w:] Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, red�� 
Z�� Leszczyński, S�� Sadowski, Warszawa 2005, s�� 274–284��
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współtworzy frakcję „Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci) 
i Europejscy Demokraci”2�� 

Wśród partii działających w strukturach europejskiej federacji ugrupowań cha-
deckich duże znaczenie i wpływy posiadają dwie partie niemieckie: Unia Chrześci-
jańsko-Demokratyczna (CDU) i bawarska Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU)�� 
Od początku powojennego procesu integracji europejskiej mają one znaczny wpływ 
na wyznaczanie kierunku ideologicznego i politycznego ogólnoeuropejskiego ruchu 
chrześcijańsko-demokratycznego�� Ważnymi podmiotami w EPP są też m��in�� fran-
cuskie Zgromadzenie na rzecz Republiki (RPR), hiszpańska Partia Ludowa (PP), 
Austriacka Partia Ludowa (ÖVP), a także włoska Forza Italia, która po politycznym 
„wypaleniu” się Chrześcijańskiej Demokracji jest największą partią z Włoch, funk-
cjonującą w ramach europejskiej federacji chadeków�� Po 1 maja 2004 r�� pełne 
członkostwo w strukturach EPP stało się też udziałem polskich partii politycznych, 
nawiązujących do idei chadeckich i konserwatywnych�� W federacji funkcjonują 
obecnie dwa polskie ugrupowania, tj�� Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo 
Ludowe��

Od początku istnienia EPP, partie członkowskie różnią się od siebie pod wieloma 
względami�� Reprezentują odmienne środowiska kulturowe; obecne w federacji są 
partie z krajów katolickich, protestanckich, katolicko-protestanckich, a także 
z prawosławnej Grecji (Nowa Demokracja) i Cypru, a od 1 stycznia 2007 r�� również 
Bułgarii i Rumunii; przyjmują one nierzadko odmienne systemy aksjologiczne�� Różni 
je też spojrzenie na kwestie związane z integracją europejską��� Jednak udało im się 
wypracować platformę porozumienia; jej instytucjonalnym wyrazem jest Europejska 
Partia Ludowa i jej program polityczny, stanowiący swoisty „wspólny głos” partii 
o proweniencji chrześcijańsko-demokratycznej�� Przeciwstawiając się utożsamianiu 
federacji z organizacją o charakterze wyznaniowym, politycy europejskiej chadecji 
określają EPP jako „partię polityczną wartości” („a political party of values”)��� Struk-
tury federacji otwarte są zarówno dla ruchów bezpośrednio nawiązujących do zasad 
chrześcijaństwa, jak i podkreślających idee humanistyczne i oświeceniowe�� Swoistym 
minimum ideowo-programowym, które warunkuje członkostwo w EPP jest afirma-
cja uniwersalnej spuścizny kultury judeochrześcijańskiej i demokratycznej5��

2  J�� Wahl, Czym jest Europejska Partia Ludowa i do czego zmierza, Luksemburg 1996, s�� 8–28��
�  K�� Kik, Wizje Zjednoczonej Europy, Warszawa 1992, s�� 37–56; A�� Modrzejewski, Program polityczny 

Europejskiej Partii Ludowej a doktryna społeczna Kościoła katolickiego, [w:] Nauka społeczna Kościoła, 
tradycja i kultura a Unia Europejska, red�� T�� Linkner, A�� Modrzejewski, Pelplin 2004, s�� 41–57��

�  Basic Programme (dalej jako BP), nr 165; por�� P�� Bukman i in��, Tradycja i czas obecny starań 
o „doktrynę” chrześcijańsko-demokratyczną, Gliwice 1992�� 

5  BP, Prologue oraz nr 102�� 
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Kreśląc koncepcję zjednoczonej Europy chrześcijańscy demokraci z EPP koncen-
trują się na określeniu fundamentalnych wartości i zasad, które stanowią istotę 
cywilizacji europejskiej, jej czynnik konstytuujący�� Wokół nich tworzony jest pro-
gram polityczny�� W zamierzeniach europejskich chadeków mają one stanowić 
kamień węgielny zintegrowanej Europy rozumianej przede wszystkim jako „Wspól-
nota Wartości” („a Community of Values”)��� Wśród najważniejszych wartości 
wymienia się: 

1) Wolność i odpowiedzialność
2) Solidarność
3) Sprawiedliwość
4) Równość
5) Subsydiarność
6) Demokrację��� 
Między wartościami tymi zachodzą sprzężenia; determinują i warunkują się 

wzajemnie�� Prezentowany system aksjologiczny stanowi zintegrowaną całość, nie 
sposób, nie naruszając porządku aksjologicznego, oddzielić wartości od siebie���

WOlnOść

Analiza programu politycznego Europejskiej Partii Ludowej pozwala zauważyć, 
że wolność jest swego rodzaju primus inter pares w świecie wartości promowanym 
przez europejską chrześcijańską demokrację�� Jest ona podstawą, fundamentem dla 
innych wartości, a zwłaszcza dla solidarności i sprawiedliwości�� Potwierdza to 
konstatacja: „Prawdziwa sprawiedliwość i solidarność nie mogą istnieć, jeśli wpierw 
istnienie wolności nie jest akceptowane przez wszystkich jako ich niezbędny waru-
nek”9�� 

Warunkiem natomiast prawdziwej wolności jest odpowiedzialność�� Między 
wolnością i odpowiedzialnością w filozofii społecznej afirmowanej przez EPP zacho-
dzi nierozerwalny związek; ściślej, odpowiedzialność stanowi warunek sine qua non 
wolności; bez niej prawdziwa wolność po prostu nie istnieje�� Ujmuje się to w stwier-

�  EPP Congress Document: A Constitution for a Strong Europe (Estoril, 18 October 2002), nr 28; EPP 
Electoral Manifesto (Approved by EPP Congress of 4–5 February 2004), nr 27 (dalej jako EM 2004)�� 
W tym ostatnim dokumencie programowym używa się zwrotu „Unia Wartości” („a Union of 
Values”)�� 

�  BP, nr 108; A Union of Values – Final Text Agreed at the XIV EPP Congress, Berlin, January 2001 
(dalej jako UV), nr 600–615��

� Por�� BP, nr 108 i nn�� 
9  BP, nr 111��
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dzeniu, że „prawdziwa wolność oznacza autonomię i odpowiedzialność, nie zaś 
nieodpowiedzialną niezależność”10�� Jest tu zarazem miejsce na indywidualny 
i wszechstronny rozwój jednostki zgodny z jej wolą, pozwalający na realizację jej 
talentów i możliwości, przysparzający korzyści jej samej oraz otoczeniu, jak i na 
konsekwencje własnych czynów�� Jednostka staje się odpowiedzialna za swe czyny 
przed samą sobą, czyli własnym sumieniem, wspólnotą, w której egzystuje, a nawet 
przed przyszłymi pokoleniami, jeśli jej działania wywołują długofalowe skutki,  
m��in�� w dziedzinie środowiska naturalnego11�� 

Tak pojęta wolność ma swoje konsekwencje społeczno-polityczne i ekonomiczne�� 
Na płaszczyźnie społeczno-politycznej umożliwia organizowanie się jednostek 
w społeczność obywatelską�� Na płaszczyźnie ekonomicznej z kolei oznacza wprowa-
dzenie instrumentów rynkowych, które pozwalają ludziom na nieskrępowaną 
samorealizację12�� Uważa się, że „Historia i doświadczenie pokazują, iż prywatna 
inicjatywa, wolna przedsiębiorczość, konkurencja, dyscyplina rynkowa, otwarcie 
gospodarki i wolny handel są siłami napędowymi postępu ekonomicznego”1��� Impli-
cite określa się tu też rolę państwa i jego organów, zwłaszcza władz centralnych, 
w relacjach społecznych i ekonomicznych�� Chadecy z EPP twierdzą, że władza nie 
powinna ograniczać aktywności jednostek i społeczności, ale wspierać cenne 
z punktu widzenia pożytku społecznego inicjatywy�� Krótko mówiąc: „rząd nie 
powinien przejmować tych zadań, które mogą być najlepiej wykonywane przez samą 
społeczność” 1�, czyli bez jego ingerencji�� 

Akceptacja wolnego rynku wymaga ochrony i wspomagania jego podstawowych 
instytucji i mechanizmów�� Politycy EPP deklarują, m��in��: (1) wsparcie przedsiębior-
czości; (2) promocję konkurencyjności; (3) zmniejszenie obciążeń fiskalnych; (4) 
uelastycznienie i deregulację rynku pracy; (5) liberalizację handlu zagranicznego 
i przeciwdziałanie protekcjonizmowi�� 

Uważa się, że „Wolność to również wolność dla przedsiębiorczości”15�� Dlatego 
powinno stworzyć się dogodne warunki do funkcjonowania podmiotów gospodar-
czych na rynku europejskim�� EPP koncentruje się zwłaszcza na konieczności 
wsparcia sektora małej i średniej przedsiębiorczości (MŚP), który jest głównym 
generatorem miejsc pracy�� Przede wszystkim należy ograniczyć biurokrację, która 
godzi w ducha przedsiębiorczości�� Politycy EPP rozumieją, że polityka Unii Euro-

10  BP, nr 109��
11  BP, nr 109; UV, nr 604��
12  UV, nr 605��
1�  European People’s Party-Action Programme 2004-2009 (Approved by EPP Congress of 4–5 February 

2004), s�� 6 (dalej jako AP 2004–2009)��
1�  UV, nr 605��
15  UV, nr 212��
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pejskiej powinna być wcielana w życie bez nadmiernych regulacji, gdyż często, mimo 
najlepszych intencji ustawodawców, zniechęcają one ludzi do podejmowania inicja-
tyw gospodarczych�� Głosi się też konieczność owocnej współpracy, zwłaszcza na 
szczeblu lokalnym i regionalnym, między władzami publicznymi i podmiotami 
gospodarczymi1��� 

Sprzeczna z ideą konkurencyjnej gospodarki wolnorynkowej jest ochrona i sub-
sydiowanie z publicznych pieniędzy przestarzałych sektorów przemysłu�� Wzywa się 
przy tym do liberalizacji niektórych gałęzi rynku, które do tej pory przez wiele 
państw traktowane są jako „strategiczne” i tym samym ochraniane przed konkuren-
cją�� Dotyczy to zwłaszcza sektora energetycznego i transportowego�� By wzmocnić 
konkurencyjność przedsiębiorstw i ułatwić MŚP poruszanie się na jednolitym rynku 
postuluje się natomiast wprowadzenie unijnych rozwiązań prawnych dotyczących 
działalności przedsiębiorstw�� Zwraca się także uwagę na wyzwania cywilizacji post-
industrialnej; konkurencyjna gospodarka wymaga nakładów na prowadzenie badań, 
zwłaszcza w sektorze technologii, oraz na wprowadzanie innowacji�� Ważne w wa-
runkach nowoczesnej ekonomii są także inwestycje w kapitał ludzki�� Postuluje się 
m��in�� promocję edukacji permanentnej, dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb 
rynku pracy, wykorzystanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych 
w edukacji (np�� e-learning), które umożliwiają dostęp do kształcenia, np�� osobom 
niepełnosprawnym, zacieśnienie współpracy w zakresie edukacji wyższej z krajami 
spoza Unii Europejskiej1��� 

Poważnym ciężarem dla podmiotów gospodarczych są wysokie podatki i obcią-
żenie parapodatkowe�� Europejscy chadecy uważają, że są one zbyt wysokie w krajach 
Unii Europejskiej�� Prowadzi to do tego, że przedsiębiorstwa europejskie są mniej 
konkurencyjne na globalnym rynku�� Jednocześnie dostrzega się dysproporcje 
i konkurencję podatkową wewnątrz Unii�� Za niedopuszczalne uznaje się funkcjono-
wanie w Europie tzw�� oaz podatkowych, czyli terytoriów, gdzie podatki są na bardzo 
niskim poziomie bądź nie ma ich w ogóle (np�� wyspa Jersey czy Gibraltar należące 
do Wielkiej Brytanii)1��� Politycy EPP wzywają kraje członkowskie, w których kom-
petencji leży ustalanie wysokości podatków, do ich redukcji oraz do skoordynowa-
nych działań w sferze fiskalnej�� W ich ocenie przyczyni się to do polepszenia stanu 
przedsiębiorczości, a w efekcie zwiększenia miejsc pracy�� Wychodzi się tu z założenia, 
że „lepiej mieć wysoki poziom podatników niż wysoki poziom podatków”19�� Stosu-

1�  AP 2004–2009, s�� 10–11��
1�  AP 2004–2009, s�� 8–13; zob�� także: EPP Action Programme 1999–2004 (Adopted by the XIII EPP 

Congress, 4–6 February 1999, Brussels) „On The Way to The 21st Century”, s�� 8–11 (dalej jako AP 
1999–2004)��

1�  AP 1999–2004, s�� 9��
19  AP 2004–2009, s�� 13��
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nek europejskiej chadecji do kwestii fiskalnych wyraża się dobitnie w konstatacji: 
„Wysoki poziom podatków zabija miejsca pracy i dobrą koniunkturę gospodarki�� 
Wspiera natomiast kulturę oszustwa i koleżeńskich układów”20�� Jest to stanowisko 
zdecydowanie różne od reprezentowanego przez ugrupowania lewicy socjaldemo-
kratycznej, zbliżone w tej materii do liberalizmu ekonomicznego21�� Nie ma jednak 
większego znaczenia w przełożeniu na grunt praktyczny; na deklaracjach i odezwach 
się kończy, gdyż sprawy ustalania podatków – poza wyjątkami związanymi z ustala-
niem stawek VAT – należą do kompetencji państw członkowskich�� 

Poważnym problemem w procesie liberalizacji gospodarki europejskiej jest 
kwestia deregulacji rynku pracy�� EPP wychodzi z założenia, że przeregulowany 
system prawa pracy prowadzi do ograniczenia aktywności przedsiębiorstw, zwłasz-
cza z sektora MŚP, a co się z tym wiąże do ograniczenia liczby miejsc pracy�� 
W warunkach wysokiego poziomu bezrobocia powinno się przede wszystkim 
skoncentrować na zwiększeniu wydajności gospodarek, a nie na mnożeniu i kom-
plikowaniu regulacji22�� 

Także na płaszczyźnie międzynarodowych relacji ekonomicznych EPP dąży do 
większej liberalizacji�� Negatywnie oceniane są praktyki protekcjonistyczne stosowane 
przez państwa w celu rzekomej ochrony swoich gospodarek lub określonych jej 
sektorów przed zagraniczną konkurencją�� Dlatego popiera się wzmocnienie roli 
WTO (World Trade Organization), która w opinii chadeków wspiera uczciwą glo-
balną konkurencję oraz otwarcie na zasadzie wzajemności gospodarek narodowych 
na import towarów i usług z innych krajów2��� 

Wolność determinowana przez odpowiedzialność rodzi także konsekwencje 
społeczne, zwłaszcza w odniesieniu do ładu gospodarczego�� Otóż, odpowiedzialność 
na gruncie ekonomicznym oznacza moralny imperatyw niesienia pomocy osobom 
najsłabszym; jednostka nie jest odpowiedzialna tylko za samą siebie, ale także za 
ludzi ze swego otoczenia�� Dlatego model gospodarki rynkowej promowany przez 
EPP kładzie nacisk na wymiar społeczny; mówi się o społecznej gospodarce rynko-
wej, w której zarówno realizuje się wolność ekonomiczną, jak i zwraca uwagę na 
prawa socjalne obywateli�� Charakterystyczna dla europejskiej chadecji jest konsta-
tacja: „Europa nie będzie miała znaczenia, jeśli nie będzie zarówno Europą ekono-
miczną, jak i socjalną”2��� 

20  EPP Election Manifesto 1999 „A Europe of Opportunities”, s�� 3��
21  Szerzej na ten temat: A�� Modrzejewski, Model społecznej gospodarki rynkowej w myśli programo-

wej Europejskiej Partii Ludowej, „Pieniądze i Więź” 2004, nr 4, s�� 15��
22  AP 1999–2004, s�� 10�� 
2�  AP 1999–2004, s�� 13; AP 2004–2009, s�� 37�� 
2�  UV, nr 229��
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Rozwój ekonomiczny, którego motorem jest gospodarka wolnorynkowa rodzi też 
odpowiedzialność za stan środowiska naturalnego, zwłaszcza, że jego eksploatacja 
wywołuje skutki, które odczuwać będą również przyszłe pokolenia�� Postuluje się np�� 
umiarkowane i odpowiedzialne konsumowanie energii oraz poszukiwanie nowych, 
odnawialnych jej źródeł�� Ponadto dąży się m��in�� do wprowadzenia ostrzejszych 
przepisów dotyczących emisji spalin z pojazdów samochodowych, promocji przy-
jaznego dla środowiska paliwa, popierania polityki transportowej, której celem jest 
upowszechnienie transportu publicznego, promocji re-cyclingu, zakazania trans-
portu toksycznych odpadków do krajów trzecich, głównie rozwijających się oraz do 
ochrony wód25�� 

Idea wolności prezentowana w programie europejskiej partii chadeckiej to przy-
kład koncepcji wolności pozytywnej, czyli wolności „do”, nie ograniczającej się, jak 
w niektórych nurtach myśli liberalnej, tylko do jej negatywnego aspektu, czyli 
wolności „od”�� Wolność „pozytywna” to naturalna sposobność jednostki do działania 
na rzecz jej rozwoju osobistego, jak również na rzecz dobra wspólnego właściwej tej 
jednostce społeczności, od najmniejszych takich, jak rodzina, po największe, jak 
naród czy społeczność ogólnoludzka��

Taka koncepcja wolności i odpowiedzialności prowadzi to do afirmacji kolejnej 
wartości fundamentalnej, jaką jest solidarności�� W rozumieniu europejskich chade-
ków jest ona świadomością „współzależności i wzajemnych powiązań jednostek i ich 
wspólnot”, co w konsekwencji oznacza, że „wszystko, co przytrafiło się jednej osobie 
ma reperkusje dla innych osób”2��� Ta, być może nazbyt przesadna konstatacja, obra-
zuje sposób patrzenia chadecji europejskiej na relacje między jednostką a społeczeń-
stwem�� Odrzuca się dwa skrajne podejścia: egoistyczny indywidualizm oraz kolek-
tywizm�� Osobę ludzką ujmuje się jako jednostkę autonomiczną i społeczną zarazem�� 
Aspekt społeczny jest niejako wpisany w naturę ludzką�� „Jako ludzie – głoszą chadecy 
z EPP – jesteśmy przez naturę zależni od społeczeństwa i innych osób”2��� Dlatego na 
każdym człowieku spoczywa moralny obowiązek przyczyniania się do budowy 
i rozwoju społeczeństwa�� Szczególnego znaczenia nabiera to wskazanie w wymiarze 
małych wspólnot ludzkich, tj�� rodziny, społeczności lokalnej, zorganizowanej grupy 
osób�� 

25  AP 1999–2004, s�� 23–24��
2�  BP, nr 125��
2�  UV, nr 609��
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SOlidarnOść

W programie europejskiej chadecji o solidarności mówi się, kiedy wskazuje się na 
relacje zachodzące zarówno w małych społecznościach, jak i w stosunkach międzyna-
rodowych�� Szczególnego znaczenia nabiera ona w procesach integracyjnych na kon-
tynencie europejskim�� Uważa się, że „Obok wolnej przedsiębiorczości, rynkowej 
dyscypliny oraz konkurencji, solidarność jest w centrum europejskiego modelu socjal-
nego”2��� Mowa jest tu o solidarności między obywatelami oraz solidarności między 
regionami i państwami członkowskimi Unii Europejskiej�� W pierwszym przypadku 
solidarność odnosi się do relacji wewnątrzpaństwowych i związana jest najogólniej 
mówiąc z polityką redystrybucyjną państwa�� Nie promuje się jednak nowych form 
welfare state, kładzie się raczej nacisk na stworzenie odpowiednich warunków do 
samorozwoju jednostek, do ich ekonomicznej i społecznej emancypacji�� EPP odżegnują 
się od metod przypisywanych, nie bez racji, ich głównym adwersarzom politycznym 
– socjalistom, które preferują rozrost biurokratycznych regulacji oraz dopuszczają 
szeroką interwencję państwa w gospodarce29�� „W społecznej gospodarce rynkowej 
państwo ma jasno zdefiniowaną rolę�� Nie wolno mu angażować się w proces rynkowy, 
ale ma ważny udział w ustanawianiu prawnych i ekonomicznych ram gospodarki 
rynkowej”�0�� Nawet usługi publiczne, takie jak oświata, opieka zdrowotna, transport 
publiczny nie powinny być tylko domeną działalności państwowej�� Uważa się, że „złe 
jest założenie, iż usługi publiczne muszą być posiadane i obsługiwane przez państwo 
lub rząd�� Istota usług publicznych polega na tym, że muszą one być otwarte, dostępne 
i udzielane wszystkim obywatelom bez żadnej dyskryminacji”�1�� Dlatego postuluje się 
większe zaangażowanie w wykonywanie usług publicznych podmiotów należących do 
sektora prywatnego, jak również organizacji pozarządowych�� Dla tzw�� trzeciego sektora 
szczególnym polem aktywności powinny być usługi związane z pomocą społeczną�� 
System socjalny winien ochraniać osoby przed społecznym wykluczeniem na każdym 
etapie ich życia, nie zaś kształtować politykę gospodarczą i zakłócać funkcjonowanie 
mechanizmów wolnorynkowych�� Chrześcijańscy demokraci z EPP stwierdzają: „Roz-
wój ekonomiczny oparty na udziale każdego i wszystkich osób nie może przyczyniać 
się do pomyślności i pokoju, jeśli jego owoce nie są równo dystrybuowane, jeśli nie 
mają na celu poprawy warunków życia każdej osoby oraz stworzenia możliwości 
indywidualnego rozwoju wszystkich osób”�2�� Potwierdza się prawo do pomocy ze 

2�  AP 2004–2009, s�� 14��
29  EM 2004, nr 67–73��
�0  We are all part of one world (XII Congress of the European People’s Party, Toulouse, 9–11 No-

vember 1997), Chapter III Reform of the European social model, nr 2��
�1  AP 2004–2009, s�� 16��
�2  BP, nr 138��
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strony państwa w przypadku ciężkiej choroby, wypadku, starości oraz innych przyczyn, 
ograniczających normalne funkcjonowanie jednostek i ich rodzin�� 

Solidarność między regionami i państwami członkowskimi ma z kolei przezwy-
ciężyć przepaść rozwojową, która dzieli zarówno Unię Europejską, jak i całą Europę 
na kraje i strefy bogate i wysokorozwinięte oraz na ubogie i opóźnione w rozwoju 
cywilizacyjnym���� Zwraca się uwagę w tym kontekście także na państwa należące 
niegdyś do bloku radzieckiego�� Wiele razy od początku transformacji ustrojowej 
w państwach Europy Środkowo-Wschodniej chadecy podkreślali konieczność 
wsparcia oraz politycznej i ekonomicznej integracji tej części Starego Kontynentu ze 
Wspólnotą Europejską�� W 1992 r�� w najważniejszym i aktualnym po dziś dzień 
dokumencie programowym Basic Programme, stanowiącym swoisty wykład systemu 
aksjologicznego EPP, wyrazili oni przekonanie, że „Kraje innej Europy (w znaczeniu 
Środkowej i Wschodniej – A�� M��) należą do Europy”���� Jednocześnie wymagano od 
tych krajów dalszego rozwoju instytucji demokratycznych oraz wolnorynkowych, 
co stanowić miało conditio sine qua non pełnej integracji w ramach Wspólnot Euro-
pejskich�� Zwracano także uwagę na wymóg przejęcia przez społeczeństwa aspirujące 
do przynależności we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej w pełni i bez 
ograniczeń zobowiązań wynikających z członkostwa oraz konieczność wzmocnienia 
samych struktur europejskich, by mogły one sprostać rozszerzeniu na Wschód 
i uniknąć, jak się wyrażono, „politycznego paraliżu”�5�� 

W kontekście idei solidarności między krajami Unii Europejskiej ważne są też 
postulaty dotyczące wspólnych działań państw członkowskich na rzecz kształtowa-
nia przyszłości Europy, a przede wszystkim zapewnienia Unii oraz jej obywatelom 
pokoju i bezpieczeństwa i to zarazem w wymiarze wewnętrznym (wewnątrzunij-
nym), jak i zewnętrznym�� Uważa się, że „Unia Europejska powinna mówić jednym 
głosem we wszystkich kluczowych sprawach dotyczących polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa”��, co oznacza w praktyce m��in�� odejście od zasady jednomyślności 
w głosowaniach nad sprawami w ramach CFSP, czyli Wspólnej Polityce Zagranicz-
nej i Bezpieczeństwa���� 

W ostatnich latach szczególnie istotną kwestią, aczkolwiek wcale nie nową na 
Starym Kontynencie, stała się walka z terroryzmem�� Niemały wpływ na skoncentro-
wanie uwagi na zjawisku terroryzmu miały z pewnością wydarzenia z 11 września 
2001 r��, kiedy to w największych zamachach terrorystycznych w Stanach Zjednoczo-

��  AP 2004–2009, s�� 14–16��
��  BP, nr 264��
�5  Zob�� J�� Wahl, op��cit��, s�� 99–100 i nn��
��  EM 2004, nr 98��
��  Ability to Act, Democracy and Transparency: The European Union – the road to European inte-

gration, XIth EPP Congress – Basic Document (Madrid – 5/7 November 1995), nr 16��
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nych Ameryki zginęło kilka tysięcy osób�� Okazało się, że niebezpieczeństwo, jakim 
jest terroryzm, zagraża też Europie�� Inną ważną kwestią pojawiającą się w tym 
kontekście jest międzynarodowa przestępczość zorganizowana, a szczególnie takie 
jej przejawy, jak biznes narkotykowy, handel tzw�� żywym towarem, porwania dzieci, 
itp�� EPP wzywa państwa Unii Europejskiej do zacieśnienia oraz pogłębienia współ-
pracy w walce z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, szczególnie w aspek-
cie wymiany informacji i wspólnych działań służb specjalnych���� Wśród szcze-
gółowych zadań wymienia się: a) wzmożenie wysiłków na rzecz ustalenia osób 
i organizacji finansujących działania terrorystów; b) stworzenie legalnych podstaw 
pozwalających Unii Europejskiej na zamrożenie aktywów i zablokowanie przepływu 
funduszy do jednostek, grup i organizacji uwikłanych w akcje terrorystyczne; c) 
podjęcie efektywniejszej współpracy z krajami spoza Unii; d) ustalenie i inkorpora-
cja do acquis communautaire wspólnej i powszechnie obowiązującej definicji terro-
ryzmu; e) ustanowienie demokratycznego nadzoru nad działalnością agencji wal-
czących z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością�9��

W dziedzinie bezpieczeństwa zwraca się też uwagę na wzmocnienie i upowszech-
nienie wśród krajów byłej „15”, a obecnie „27” europejskich struktur obronnych, 
które miałyby wzmocnić europejski filar Paktu Północnoatlantyckiego (NATO)�� 
W 1995 r�� sformułowano postulat zunifikowania Unii Europejskiej i wojskowej 
organizacji, jaką jest Unia Zachodnioeuropejska (WEU)�� Według EPP przyszli 
członkowie UE mieli uzyskać jednocześnie członkostwo WEU, do której przystąpić 
winny też państwa do tej pory jeszcze nienależące, a będące członkami UE�� Jeśli 
jednak kraje te z różnych przyczyn nie mogłyby wejść w struktury WEU, powinny 
być zobligowane do wzięcia odpowiedzialności za inicjatywy podjęte w ramach CFSP 
i do ich współfinansowania�0�� 

Postulat solidarności w koncepcji filozoficzno-społecznej EPP nie ogranicza się tylko 
do relacji między państwami i społecznościami w ramach Unii Europejskiej czy szerzej 
Europy, ale dotyczy także stosunków z resztą świata, szczególnie z regionami najuboż-
szymi�� Europejscy chadecy wyznaczają Europie, a zwłaszcza Unii Europejskiej i krajom 
najbogatszym, ważną rolę w kształtowaniu bardziej sprawiedliwego podziału dóbr, 
ustanawianiu pokoju i demokracji na świecie�� Europejscy chadecy podkreślają, że 
„Europa jest częścią jednego świata”�1, co oznacza, że winna ona wziąć odpowiedzial-
ność za cywilizację ludzką i jej rozwój�� Znamienna jest w tym kontekście konstatacja: 
„Musimy teraz przenieść demokrację, bezpieczeństwo, solidarność, stabilność oraz 
pokój poza granice Unii Europejskiej i dać przykład współpracy innym regionom 

��  AP 1999–2004, s�� 17–19; AP 2004–2009, s�� 23��
�9  AP 2004–2009, s�� 23��
�0  Ability to Act…, nr 16–17��
�1  We are all…, Preface, nr 7��
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(świata – A�� M��)”�2�� Chadecy z EPP wyrażają też w innym miejscu nadzieję, że „zjed-
noczona Europa przyniesie pokój i rozwój obywatelom innych krajów, szczególnie 
najbiedniejszych”���� Niezbędnym elementem prowadzenia przez Unię Europejską 
skutecznych działań na rzecz stabilizacji, pokoju, demokracji i dobrobytu na świecie 
jest CFSP�� W dochodzeniu do celów, a zwłaszcza w eliminowaniu biedy, która jest 
główną przyczyną zacofania cywilizacyjnego, postuluje się podejście holistyczne, co 
oznacza zarówno udzielanie pomocy materialnej krajom rozwijającym się, jak i inten-
syfikację wymiany handlowej z tymi krajami, zwiększenie inwestycji zagranicznych 
czy w końcu wzmocnienie w tych krajach sektora prywatnego oraz ustanowienia rządu 
opartego na demokratycznych podstawach�� Wśród konkretnych kroków, które miałyby 
być podjęte przez Unię Europejską na rzecz krajów rozwijających się, wymienia się 
m��in�� przekazywanie na ich rzecz 0,7% produktu krajowego brutto (GDP) rocznie����

SpraWiedliWOść

Poczesne miejsce w świecie wartości i zasad, który reprezentuje Europejska Partia 
Ludowa, przypisuje się sprawiedliwości�� Do jej przestrzegania w życiu publicznym 
zobligowane są zwłaszcza władze i to zarówno na poziomie państwowym, jak lokal-
nym, regionalnym czy też europejskim�� Jest ona postrzegana jako podstawa do 
stworzenia właściwych warunków, w których „osoby, społeczeństwo obywatelskie 
oraz aktorzy działający na wolnym rynku mogą na bazie równości w sposób opty-
malny cieszyć się swoją wolnością, odpowiedzialnością i solidarnością”�5�� System 
prawny jest narzędziem, dzięki któremu władze mogą wprowadzać sprawiedliwy ład 
społeczny, ekonomiczny i polityczny�� Prawdziwa sprawiedliwość wymaga szacunku 
względem praw i wolności obywatelskich i politycznych, jak również spełnienia 
ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych warunków, umożliwiających człowiekowi 
godne życie���� Uważa się, że zaprzeczeniem jej jest arbitralność i tzw�� dyktatura 
większości, które prowadzą do deprecjacji praw mniejszości�� Sprawiedliwość musi 
uwzględniać i zabezpieczać fundamentalne prawa oraz wolności grup mniejszościo-
wych�� Wyklucza ona jakąkolwiek dyskryminację, stając się podwaliną, fundamentem 
dla kolejnej wartości, którą jest równość���� 

�2  AP 1999–2004, s�� 2��
��  EM 1999, s�� 2��
��  AP 2004–2009, s�� 36–38��
�5  UV, nr 612; por�� także BP, nr 120��
��  UV, nr 612�� 
��  Por�� BP, nr 123–124��
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róWnOść

Fundamentalna równość oznacza równość wszystkich ludzi, zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn obdarzonych tą samą ludzką godnością�� Właściwe relacje między ludźmi 
powinny opierać się na równości�� Każdy człowiek począwszy od początku swego 
istnienia po kres życia, bez względu na pochodzenie, wiek, płeć, rasę, narodowość, 
religię, przekonania, status społeczny, stan zdrowia czy orientację seksualną (orien-
tację seksualną wprowadzono do tego zbioru stosunkowo późno, pojawia się 
w dokumencie A Union of Values z 2001 r��, nie ma jej natomiast w Basic Programme 
z 1992 r��) jest predestynowany do rozwoju zgodnie ze swoimi zdolnościami i talen-
tami���� To stanowi istotę koncepcji równości przyjętej przez EPP�� Jest to w rzeczy 
samej równość szans, nie zaś totalna uniformizacja, przez zrównanie wszystkich 
jednostek do jednego poziomu, co charakterystyczne jest raczej dla ideologii kolek-
tywistycznych�� Konsekwencją tak przyjętego modelu równości jest m��in�� prawo 
każdego obywatela do korzystania z ubezpieczeń społecznych, zdobycia wykształ-
cenia, podstawowych usług medycznych czy mieszkania�9�� 

W szczególny sposób podkreśla się równość między kobietą a mężczyzną, zarówno 
w życiu rodzinnym, jak i zawodowym�� Postuluje się m��in�� udzielenie mężczyznom 
prawa, jakie posiadają kobiety, do elastycznego czasu pracy, który umożliwia pogo-
dzenie sfery rodzinnej i zawodowej�� Ma to na celu rozłożenie obowiązków rodzin-
nych, związanych głównie z opieką i wychowywaniem dzieci, na oboje małżonków 
(partnerów)�� Chadecy za niedopuszczalną uważają dyskryminację kobiet w sferze 
zatrudnienia; przeciwstawiają się, przynajmniej deklaratywnie, negatywnym prak-
tykom dyskryminującym kobiety zarówno na etapie rekrutacji, jak i w momencie 
wynagradzania i awansu zawodowego50�� 

SubSydiarnOść

Ważne miejsce w systemie aksjologicznym Europejskiej Partii Ludowej zajmuje 
zasada subsydiarności�� Subsydiarność oznacza przede wszystkim przekazywanie 
określonych kompetencji strukturom niższego szczebla, czyli innymi słowy optyma-
lizację ze względu na zasób środków do rozwiązania danego problemu oraz na stopień 
bliskości względem obywateli – beneficjantów�� Z punktu widzenia unijnego kompe-
tencje przekazuje się państwom narodowym, regionom, społecznościom lokalnym, 

��  BP, nr 118; UV, nr 607��
�9  UV, nr 104��
50  AP 1999–2004, s�� 11–12��
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organizacjom społecznym i wreszcie jednostkom�� „Osoby i wspólnoty – twierdzą 
europejscy chadecy – muszą mieć prawo do spełniania tego, co uczynić mogą 
z własnej inicjatywy”51�� Struktury społeczne wyższego rzędu powinny wspierać 
aktywność jednostek, rodzin oraz społeczności pośrednich, czyli np�� wspólnot 
lokalnych czy organizacji pozarządowych, nie zaś je zastępować w tej materii, którą 
z racji posiadanych środków i efektywności, mogą one wykonać same�� Jeśli jednak 
problem przewyższa możliwości działania tychże, mają one prawo liczyć na wspar-
cie bądź przejęcie zadań przez społeczności wyższego rzędu, czyli regiony, państwa 
czy ostatecznie struktury ponadnarodowe, tj�� przez Unię Europejską52��

Zasada subsydiarności przeniesiona na grunt praktyki społeczno-politycznej 
oznacza decentralizację systemu decyzyjnego�� Stanowi też przesłankę do budowy 
Europy federalnej�� Politycy chadeccy, kreśląc wizję zjednoczonej Europy, dążą do 
stworzenia europejskiej federacji, która będzie „wspólnotą zdecentralizowanych 
narodów, nie zaś unitarnym (czyli też scentralizowanym – A��M��) super-państwem”5��� 
Uważa się, że tylko federacyjna struktura Unii Europejskiej może zagwarantować 
jedność przy zachowaniu różnorodności; w programie EPP kładzie się tak samo 
nacisk na wspólne rozwiązywanie ogólnoeuropejskich problemów poprzez instytu-
cje unijne, jak na respektowanie narodowych i regionalnych tożsamości i odrębno-
ści, stanowiących element historycznego dziedzictwa Starego Kontynentu5��� 

Federacja europejska winna opierać się na jasnym podziale kompetencji między 
poszczególnymi podmiotami�� Ich rozdział dokonywać się ma zgodnie z zasadą 
subsydiarności�� Ingerencja Unii w sprawy państw i regionów musi mieć charakter 
jedynie pomocniczy�� W 1990 r�� na VIII kongresie partii w Dublinie stwierdzono, że 
„Na Unię mogą być przenoszone tylko te kompetencje, które ona sama potrafi naj-
lepiej wykorzystać lub które wyłącznie ona jest w stanie wykorzystać�� Innymi słowy: 
Unia będzie właściwa w tych dziedzinach, w których jej interwencja jest skuteczniej-
sza od interwencji dokonywanej przez państwa członkowskie�� Przypadek taki będzie 
miał miejsce zwłaszcza wtedy, gdy zasięg lub skutki danych działań wykraczać będą 
poza granice narodowe”55�� 

Chadecy uważają, że do wyłącznej właściwości Unii (przyszłej federacji) powinny 
należeć w szczególności: 1) tradycyjne „zdobycze wspólnotowe”, tj�� unia celna, 
wspólna polityka rolna i polityka handlowa; 2) zewnętrzne stosunki ekonomiczne 
3) rynek wewnętrzny, w tym swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału; 

51  UV, nr 615��
52  BP, nr 142�� 
5�  BP, nr 205��
5�  BP, nr 202-204��
55  Cyt�� za: J�� Wahl, op��cit��, s�� 102; por�� także: Ability to act…, nr 11 i A Constitution…, nr 10–11��
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4) polityka strukturalna i kohezji; 5) polityka walutowa, a w tym regulacja podaży 
pieniądza, kursów walut i stóp procentowych5��� 

Ważkość Unii Europejskiej jako wspólnoty politycznej i gospodarczej podkreśla 
się zwłaszcza w kontekście procesów globalizacji cywilizacji współczesnej�� Chadecy 
nie chcą zawłaszczenia przez struktury unijne suwerenności państw członkowskich, 
ale przygotować je do jeszcze większych wyzwań, które stoją przed nimi w „globalnej 
wiosce”, jaką jest współczesny świat�� Sprostać tym wyzwaniom będzie można, 
w opinii europejskiej chadecji, wspólnym wysiłkiem suwerennych państw oraz Unii 
Europejskiej�� „W naszym zglobalizowanym świecie – twierdzą chrześcijańscy demo-
kracji z EPP – Unia i państwa członkowskie są dwiema stronami tej samej monety”5��� 
Uważają, że zwodnicze mogą być teoretyczne dywagacje na temat suwerenności, 
gdyż państwa obecnie straciły indywidualną zdolność do zapewnienia sobie pokoju, 
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, jak również możliwości samodziel-
nego osiągnięcia dobrobytu i wzrostu gospodarczego�� Dzisiejszy świat jak nigdy 
przedtem jawi się jako systemem naczyń połączonych�� Dlatego tylko w zwartej 
grupie państw można efektywnie uczestniczyć w procesach społeczno-politycznych 
i ekonomicznych ery globalizacji�� „W wielu przypadkach – konstatują eurochadecy 
– będziemy mieli tylko jedną alternatywę: wzmocnieni w grupie, przez wspólne 
działanie, albo sami i zmarginalizowani”5��� 

demOkracja

Wśród wartości i zasad promowanych przez Europejską Partię Ludową demokra-
cja zasługuje na uwagę nie mniejszą niż pozostałe, aczkolwiek na próżno szukać by 
ją było w katalogu prezentowanym w Basic Programme�� Refleksja nad demokracją 
sprowadza się przede wszystkim do analizy europejskiego (unijnego) systemu 
instytucjonalnego, postulatów zwiększenia udziału obywateli i ciała przezeń wybra-
nego, czyli Parlamentu Europejskiego w systemie decyzyjnym czy też wykorzystania 
nowoczesnych technologii informacyjnych w komunikacji politycznej�� 

Europejscy chadecy zauważają deficyt demokratycznej legitymacji w systemie 
instytucji Unii Europejskiej, wynikający z przeniesienia kompetencji legislacyjnych 
z parlamentów narodowych na rządy państw członkowskich przy jednoczesnym 
braku przejęcia faktycznej odpowiedzialności przez wybrane demokratycznie euro-
pejskie ciała przedstawicielskie�� Dlatego w ich projekcie rozwiązań konstytucyjnych 

5�  Zob�� J�� Wahl, op��cit��, s�� 103; A Constitution…, nr 16��
5�  A Constitution…, nr 11��
5�  A Constitution…, nr 12�� 



66 Arkadiusz Modrzejewski

nacisk kładzie się na wzmocnienie w procesie decyzyjnym pozycji Parlamentu 
Europejskiego, posiadającego demokratyczną legitymację sprawowania swoich 
uprawnień�� Jego kompetencje legislacyjne powinny być takie same, jakie posiada 
Rada Europejska�� Obie instytucje na równych prawach powinny uczestniczyć 
w procesie decyzyjnym: Rada jako organ reprezentujący suwerenne państwa człon-
kowskie Unii Europejskiej oraz Parlament jako wyraz suwerenności europejskiej59�� 
Celem jest przede wszystkim zwiększenie udziału obywateli w sprawowaniu władzy�� 
Wypada tu przytoczyć słowa przewodniczącego EPP Wilfrieda Martensa: „Jedynie 
taka Europa, w której powstaniu uczestniczą jej obywatele, stanie się prawdziwą 
Europą obywateli”�0�� 

Podsumowując refleksję analityczną nad wizją zjednoczonej Europy prezentowaną 
w programie politycznym Europejskiej Partii Ludowej można sformułować nastę-
pujące uogólnienia: 

1��  Zjednoczona Europa rozumiana jest przede wszystkim jako „Społeczność 
Wartości”, wśród których wyróżnia się: wolność i odpowiedzialność, solidar-
ność, sprawiedliwość, równość, subsydiarność i demokrację��

2��  Wolność i odpowiedzialność stanowią podstawę, fundament, na którym opiera 
się cały system naczelnych wartości i zasad�� 

3��  Wokół systemu aksjologicznego formułowane są konkretne rozwiązania 
dotyczące pogłębienia i poszerzenia integracji europejskiej oraz stosunek 
społeczności europejskiej do współczesnego świata oraz zjawisk i procesów 
w nim się ujawniających��

4��  Przyszłość Unii Europejskiej upatruje się w realizacji idei federalizmu, która 
godzi dobro całej wspólnoty europejskiej z narodowymi aspiracjami i dążeniami 
do zachowania tożsamości i odrębności oraz suwerenności państwowej; 
pozwala także na optymalizację podejmowania decyzji i działań w oparciu 
o zasadę subsydiarności��

5��  Dąży się do stworzenia „Europy obywateli”, dlatego podkreśla się konieczność 
zreformowania systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, jego większej 
demokratyzacji m��in�� poprzez przekazanie rozleglejszych kompetencji Parla-
mentowi Europejskiemu�� 

59  J�� Wahl, op��cit��, s�� 105; Ability to act…, nr 3–7; A Constitution…, nr 34–44��
�0  Cyt�� za: J�� Wahl, op��cit��, s�� 127�� 
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Summary

thIS PaPer IS devoted to the conception of European integration presented in the political 
programme of the European People’s Party (EPP), which is a federation of European Chris-
tian-Democratic and conservative parties�� EPP is not a confession party but it defines itself 
as “a political party of values”�� And these values are determined by Judeo-Christian and 
democratic traditions of European civilization�� Members of EPP want to see Europe as 
“a community of values”�� Canon of values concerns: freedom and responsibility, solidarity, 
justness, equality, subsidiary and democracy�� They create unique and coherent axiological 
system�� However freedom is the most important value, which is a base for others�� Presented 
in EPP’s political programme system of values is foundation for specific proposals of European 
integration, whose European federation of states and regions is real aim�� 
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ATHENAEUM

zjawISko terroryzmu IStnIeje od wieków, jednak w ostatnich latach znacznie 
zmieniło swój charakter�� Pojawił się nowy nurt, w którym do osiągnięcia celów 
politycznych wykorzystywane są hasła religijne a bezwzględnego okrucieństwa 
dokonuje się w imię Boga�� Społecznością międzynarodową wstrząsnął tragiczny 
zamach 11 września 2001 r�� w Nowym Jorku, a następnie krwawe zamachy w Ma-
drycie i Londynie�� Nowy terroryzm stał się jednym z głównych powodów niepoko-
jów współczesnego świata�� Inicjator zamachu na WTC, Osama bin Laden i stworzona 
przez niego sieć organizacji skupiona wokół Al-Kaidy jest utożsamieniem najbardziej 
bezwzględnych form terroryzmu�� Bezwzględność, którą posługują się terroryści, 
połączona z wykorzystaniem najnowszej technologii, sprawia, że żadne państwo nie 
jest w stanie w pełni chronić swoich obywateli�� 

Państwa zrzeszające się w Unii Europejskiej podjęły wspólną walkę z najpoważ-
niejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego początku XXI w�� Przyszedł 
czas na wspólne i skuteczne działania na poziomie europejskim�� Walka z terrory-
zmem jest aktualnie jednym z głównych kierunków polityki Unii Europejskiej�� 
Obecny poziom współpracy przeciwko terroryzmowi ewoluował od lat 70��, jednak 
najbardziej znaczący wpływ na dorobek polityki antyterrorystycznej wywarły ataki 
na Stany Zjednoczone i późniejsze zamachy w Europie�� 

Hipotezą niniejszej pracy jest twierdzenie, że Unia Europejska wciąż narażona jest 
na ataki terrorystyczne, gdyż osiągnięty stan współpracy państw członkowskich 
przeciw terroryzmowi nie jest zadowalający�� Wyznaczone przez Unię cele i priorytety 
nie zawsze mają rzeczywiste przełożenie na praktykę��

Celem niniejszej pracy jest nakreślenie, jakie działania po dokonanych atakach 
terrorystycznych podjęła Unia Europejska�� Jak państwa członkowskie współpracują 

Wojciech Stankiewicz

Walka unii eurOpejSkiej z terrOryzmem 
pO zamachach 11 Września 2001 rOku  

na Stany zjednOczOne ameryki
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w przeciwdziałaniu terroryzmowi�� Jak ataki terrorystyczne przeprowadzone w Sta-
nach Zjednoczonych, Madrycie i Londynie wpłynęły na zaangażowanie Unii w walkę 
z terroryzmem? 

1. geneza Walki unii eurOpejSkiej z terrOryzmem

Problematyka zwalczania terroryzmu nie znajdowała się w kręgu zainteresowań 
od początku procesu integracji europejskiej�� W podpisanych w 1951 r�� i 1957 r�� trzech 
Traktatach ustanawiających Wspólnoty Europejskie nie odniesiono się do tego 
problemu1�� Pierwsze etapy procesu integracji podporządkowane były zacieśnianiu 
współpracy w zakresie gospodarczym, liberalizacji handlu czy tworzeniu wszelkiego 
rodzaju ułatwień dla Wspólnego Rynku�� Sfera ekonomiczna wysunęła się zdecydo-
wanie na pierwszy plan�� Mimo iż ówczesne ramy prawne nie zabraniały podejmo-
wania działań mających na względzie realizację różnych celów Wspólnot, jednak 
początek współpracy w państwach członkowskich WE w zakresie zwalczania terro-
ryzmu przypadł na lata 70�� XX w��, kiedy aktywizowało się wiele organizacji terrory-
stycznych w krajach Europy Zachodniej��

 Wzrastający poziom niebezpieczeństwa był jednym z kluczowych czynników, 
które skutkowały powstaniem form bezpośredniej współpracy w ramach procesów 
integracyjnych oraz skierowały zainteresowanie państwa członkowskich Wspólnot 
Europejskich na sfery znajdujące się poza wymiarem gospodarczym2�� W związku 
z międzynarodowymi powiązaniami między organizacjami terrorystycznymi oraz 
produkcją i handlem narkotykami, bronią oraz praniem pieniędzy powstała jedna 
z pierwszych inicjatyw w zakresie poprawy bezpieczeństwa znana jako Grupa TREVI, 
formalnie niezależna i niepowiązana z instytucjami europejskimi��� 

Od 1986 r�� włączono TREVI do prac przygotowujących powołanie Unii Europej-
skiej�� Innym przykładem współpracy było zawarcie 14 czerwca 1985 r�� Układu 
z Schengen, a następnie implementującej Konwencji Wykonawczej z 19 czerwca 
1990 r��, gdzie państwa podjęły problematykę zapewnienia bezpieczeństwa w kon-
tekście znoszenia kontroli na granicach wewnętrznych, a w konsekwencji wzmoc-

1  P�� Durys, F�� Jasiński, Europa kontratakuje, „Rzeczpospolita” 04��10��2004, nr 233, s�� 14; eadem, Unia 
wobec zjawiska terroryzmu, „Wspólnoty Europejskie” 2001, nr 9(121), s�� 21��

2  A�� Gruszczak, Historia współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, 
Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości czy „Twierdza Europa”? Zagadnienia wymiaru spra-
wiedliwości i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej, „Do jakiej Unii zmierzamy? Polityka i gospodarka 
Unii Europejskiej”, red�� A�� Mania, B�� Płonka, Kraków 2001, s�� 7��

�  Por�� S�� Bonnefoi, Europeet Securité Intérieure. TREVI – Union Européene – Schengen, Paris 1994, 
s�� 22–25��
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nienia kontroli na granicach zewnętrznych, aby przeciwdziałać nielegalnej migracji, 
przemytowi narkotyków przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmowi���

 Wraz z podpisaniem 7 lutego 1992 r�� w Maastricht Traktu o Unii Europejskiej 
nastąpiło formalne włączenie problematyki walki z terroryzmem do III filaru UE, 
czyli współpracy policyjnej i sądowe, w sprawach karnych�� Zakres wspólnych dzia-
łań państw członkowskich miał obejmować współpracę policji (w walce z terrory-
zmem, nielegalnym handlem narkotykami i innymi formami przestępczości mię-
dzynarodowej) włącznie ze współpracą celną i zorganizowaniem systemu wymiany 
informacji w ramach Biura Policji Europejskiej (Europolu)�� Kolejne zmiany przyniósł 
podpisany w 1997 r�� Traktat Amsterdamski, którym zasadniczo zmieniono zakres 
tematyczny III filaru5�� O walce z terroryzmem wspomniano m��in�� w art�� 29 TUE, 
gdzie walka z terroryzmem powinna odbywać się przez zapobieganie przestępczości 
zorganizowanej lub innym formom przestępczości oraz jej zwalczanie�� 

Odwołania do terroryzmu międzynarodowego zostały ogólnie zaznaczone w II 
filarze UE, czyli postanowieniach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa 
(WPZiB), gdzie uznano za konieczne zapewnienie bezpieczeństwa w kontekście 
zagrożeń międzynarodowych�� Rozwinięciem i konkretyzacją Traktatu Amsterdam-
skiego były wyniki szczytu Rady Europejskiej w październiku 1999 r�� w Tampere��� 
Zapowiedziano efektywniejszą koordynację prac na polu walki z terroryzmem 
koncentrację działań Grupy Roboczej Rady ds�� Terroryzmu na opisywaniu aktów 
terrorystycznych w krajach UE, wzmocnieniu współpracy z Europolem i przeciw-
działaniu terroryzmowi komputerowemu w Internecie�� Z kolei w Traktacie z Nicei 
z 2000 r�� odniesiono się do nowo powstałego organu współpracy prokuratorskiej UE, 
czyli Eurojustu��� Wspólnotowy porządek prawny w zakresie zwalczania terroryzmu 
obejmuje:

1��  Współpracę ekstradycyjną – prawnie umocowaną przez konwencję o uprosz-
czonej procedurze ekstradycyjnej z 30 marca 1995 r�� oraz konwencję o ekstra-
dycji z 27 października 1996 r��;

2��  Eurojust – komórkę złożoną z ekspertów do spraw zwalczania przestępczości 
zorganizowanej, znajdująca się dopiero w stanie powstawania (14 grudnia 2000 
r�� powołano w charakterze struktury tymczasowej tzw�� Pro-Just, mający wyko-
nywać zadania Eurojustu do czasu jego formalnego utworzenia);

�  R�� Rybicki, Schengen i Traktat Amsterdamski, „Prawo i Życie” 1999, nr 12(1765), s�� 17��
5  Por�� A�� Grzelak, Zwalczanie terroryzmu w prawie Unii Europejskiej, Jednostka i Społeczeństwo 

wobec zagrożeń terroryzmem, „Biuletyn Biura Informacji Rady Europy” 2002, nr 1��
�  I�� Wróbel, Polityka Unii Europejskiej w dziedzinie Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 

Wrocław 2002, s�� 69��
�  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich C 80 z 10 marca 2001 r��
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3��  Pomoc prawną i współpracę w zakresie wzajemnego uznawania wyroków 
kryminalnych – oparta na konwencji o współpracy w sprawach karnych z 29 
maja 2000 r��;

4��  Europejską sieć sądowniczą funkcjonującą na podstawie dokumentu z 7 lipca 
1998 r�� Jej zadaniem jest koordynacja współpracy międzynarodowej i wymiany 
informacji o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie UE 
w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej��� 

Wszystkie kraje UE są ponadto sygnatariuszami Europejskiej konwencji o zwal-
czaniu terroryzmu podpisanej na forum Rady Europy 27 stycznia 1977 r�� W Kon-
wencji zawarto listę działań związanych z aktywnością terrorystyczną i zobowiązanie 
umawiających się stron do traktowania wymienionych działań jako kryminalne, 
w celu ułatwienia procedur ekstradycyjnych�� Listą objęto:

1��  bezprawne uprowadzenia samolotów oraz akty skierowane przeciwko bezpie-
czeństwu lotnictwa cywilnego;

2��  poważne przestępstwa obejmujące ataki przeciwko życiu, zdrowiu lub wolno-
ści osób chronionych prawem międzynarodowym, w szczególności dyploma-
tów;

3��  przestępstwa polegające na porywaniu zakładników lub bezprawnych zatrzy-
maniach;

4��  przestępstwa z użyciem bomb, granatów, rakiet, automatycznej broni palnej, 
w tym przesyłanych drogą pocztową;

5��  usiłowanie popełnienia któregokolwiek z wymienionych przestępstw, współ-
udział lub udzielanie pomocy osobie, która popełniła bądź usiłuje popełnić 
wymienione czyny9��

Państwo, na którego terytorium ujęto osobę podejrzaną o dokonanie któregokol-
wiek z wymienionych przestępstw, ma obowiązek bezzwłocznego i bezwarunkowego 
przekazania sprawy właściwym organom ścigania�� Sygnatariusze konwencji są 
zobowiązani do udzielania sobie nawzajem pomocy prawnej w sprawach karnych 
w związku z postępowaniem dotyczącym przestępstw o charakterze terrorystycz-
nym10��

  �  P�� Żurawski vel Gajewski, Unia Europejska wobec terroryzmu – reakcje na atak z 11 września 
2001 r��, Warszawa 2002, s�� 71��

  9  Ibidem��
10  Ibidem��
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2. reakcja unii eurOpejSkiej na atak 11 Września 2001 r.

Za wydarzenia, które wpłynęły na współpracę Unii w zakresie walki z terroryzmem 
trzeba uznać zamachy 11 września 2001 r�� w Stanach Zjednoczonych, zamachy 
11 marca 2004 r�� w Hiszpanii oraz zamachy 7 i 21 lipca 2005 r�� w Londynie�� Przyjęto 
m��in�� szereg instrumentów prawnych i politycznych wraz z utworzeniem nowych 
struktur i wzmocnieniem już istniejących�� Unia Europejska i kraje członkowskie 
zareagowały na ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone zdecydowanie i w sposób 
ukazujący polityczną determinacje�� Wsparcie moralne udzielone w trudnych chwi-
lach dla Stanów Zjednoczonych spowodowało jedno z największych zbliżeń między 
partnerami transatlantyckimi od czasów II wojny światowej�� 

Wszyscy przywódcy zachodnioeuropejscy potępili zamachy�� W przeciągu kilku 
kolejnych miesięcy odbyło się wiele posiedzeń Rady, na których zapowiedziano 
przyjęcie konkretnych aktów prawnych wymierzonych w terroryzm, poprzez 
usprawnienie koordynacji i zacieśnienie współpracy między państwami Unii�� Walkę 
z terroryzmem uznano za najważniejszy temat dyskusji na waszyngtońskim szczycie 
2 maja 2002 r��, jednak poza ogólnymi politycznymi sformułowaniami, podsumowa-
niem dotychczasowych działań i zapowiedzią dalszego jej wzmacniania, nie podjęto 
żadnych konkretnych zobowiązań, nie przyjęto nawet żadnej wiążącej deklaracji, 
w której wskazano by na praktyczny wymiar planowanych wspólnie działań11�� 

Jednym z założeń unijnej polityki antyterrorystycznej było podjęcie działań we 
wszystkich możliwych obszarach�� Na nadzwyczajnym szczycie 21 września 2001 r�� 
przyjęto rozbudowany plan działania w zakresie walki z terroryzmem, który opierał 
się na wzmocnieniu współpracy sądowniczej i policyjnej państw UE, rozwijaniu 
międzynarodowych uregulowań prawnych, pozbawieniu terrorystów źródeł finan-
sowania, poprawie bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, wzmocnieniu wewnętrznej 
kooperacji działań i zwiększeniu aktywności UE na arenie międzynarodowej, a także 
koordynacji ochrony cywilnej12�� Propozycje komisji z 19 września 2001 r��, dotyczące 
szybkiego przyjęcia aktów prawnych, odnoszących się do zjawiska terroryzmu, 
zostały zaakceptowane przez Radę ds�� Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrz-
nych następnego dnia1��� Rada przyjęła wspólną dla państw członkowskich Unii 
definicję aktu terrorystycznego rozumianego jako przestępstwo popełniane z pre-
medytacją przez pojedyncze osoby lub grupy przeciwko jednemu lub większej 
liczbie krajów, ich instytucjom lub obywatelom, w celu ich zastraszenia i poważnej 
zmiany lub zniszczenia politycznych, gospodarczych albo społecznych struktur kraju; 

11  F�� Jasiński, Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 2004, 
nr 1(LVII), s�� 27��

12  J�� Pawłowski, Terroryzm we współczesnym świecie, „Wojsko i Wychowanie” 2001, nr 5, s�� 48��
1�  J�� R�� Thackrah, Dictionary of Terrorism, London 2004, s�� 148��
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oraz wprowadza jednolite dla całej UE, w razie dopuszczenia się tego typu prze-
stępstw kary od dwóch do dwudziestu lat pozbawiania wolności1��� Rada zadecydo-
wała również o środkach poprawy wymiany i przetwarzania informacji, a także 
o współpracy między służbami policyjnymi i wywiadowczymi�� 

W stosunkowo krótkim czasie – patrząc z perspektywy długości i złożoności 
unijnego procesu legislacyjnego – kraje członkowskie UE przyjęły katalog przepisów, 
praktycznie w ramach wszystkich filarów, które pośrednio i bezpośrednio skierowane 
były przeciwko terroryzmowi międzynarodowemu�� W przeciągu czterech lat od 
tragedii 11 września 2001 r�� przyjęto liczne akty prawne m��in��:

1��  Decyzja Rady 2001/792/WE, Euratom z 23 października 2001 r�� w sprawie 
utworzenia mechanizmu wspólnotowego w celu ułatwienia wzmocnionej 
współpracy podczas udzielania pomocy w ramach ochrony cywilnej15;

2��  wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB z 27 grudnia 2001 r�� w sprawie stoso-
wania określonych środków w celu zwalczania terroryzmu1�;

3��  Rozporządzenie (WE) 258/2001 z 27 grudnia 2001 r�� w sprawie określonych 
środków skierowanych przeciwko określonym osobom fizycznym i prawnym 
w celu zwalczania terroryzmu1�;

4��  Rozporządzenie Rady (WE) 881/2002 z 27 maja 2002 r�� w sprawie nałożenia 
określonych środków restrykcyjnych przeciwko osobom fizycznym i prawnym 
powiązanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida oraz Talibami1�;

5��  Decyzja ramowa Rady 2002/475/WSiSW z 13 czerwca 2002 r�� w sprawie 
zwalczania terroryzmu19;

6��  Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z 13 czerwca 2002 r�� w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania i procedur dostarczania między państwami 
członkowskimi20;

7��  Decyzja ramowa Rady 2002/996/WSiSW z 28 listopada 2002 r�� w sprawie 
utworzenia mechanizmu oceny systemów prawnych i ich wdrażania na pozio-
mie krajowym w zakresie walki z terroryzmem21;

8��  Decyzja Rady 2003/48/WSiSW z 19 grudnia 2002 r�� w sprawie wdrażania 
określonych środków w ramach współpracy policyjnej i sądowej w zakresie 
walki z terroryzmem22;

1�  P�� Żurawski vel Grajewski, op��cit��, s�� 72��
15  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 297 z 15 listopada 2001 r��, s�� 7��
1�  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 344 z 28 grudnia 2001 r��, s�� 93��
1�  Ibidem, s�� 70��
1�  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 139 z 29 maja 2002 r��, s�� 9�� 
19  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 164 z 22 czerwca 2002 r��, s�� 3��
20  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 190 z 18 lipca 2002 r��, s�� 1��
21  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 349 z 24 grudnia 2002 r��, s�� 1��
22  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 16 z 22 stycznia 2003 r��, s�� 68��
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 9��  Decyzja Rady 203/335/WSiSW z 8 maja 2003 r�� w sprawie śledzenia i skazy-
wania za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne2�;

10��  Decyzja Rady 2003/516/WE z 6 czerwca 2003 r�� w sprawie podpisania poro-
zumień między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie ekstra-
dycji i wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych2�;

11��  Rozporządzenie Rady (WE) 1486/2003 z 22 sierpnia 2003 r�� w sprawie pro-
cedur przeprowadzania inspekcji Komisji w obszarze bezpieczeństwa lotni-
ctwa cywilnego25;

12��  Wspólne stanowisko Rady 2003/805/WPZiB z 17 listopada 2003 r�� w sprawie 
uniwersalizacji i wzmocnienia porozumień wielostronnych w obszarze nie-
proliferacji broni masowego rażenia i środków przenoszenia2�;

13��  Rozporządzenie (WE) Parlamentu i Rady 460/2004 z 10 marca 2004 r�� 
w sprawie powołania Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informa-
cji2�;

 W międzyczasie rozpoczęto prace nad poprawą funkcjonowania Europolu, 
utworzeniem Europejskiej Agencji ds�� Operacyjnego Zarządzania na Granicach 
Zewnętrznych (FRONTEX)2�, wprowadzeniem danych biometrycznych do paszpor-
tów i wiz29, zwalczaniem ekstremizmu religijnego i ochroną mniejszości�0, modyfi-
kacją Systemu Informacji Schengen�1, poprawą bezpieczeństwa lotniczego i mor-
skiego, w szczególności wymianą danych o pasażerach linii lotniczych, a także 
poprawą skuteczności unijnego systemu ochrony cywilnej, pomocy ofiarom ataków 
terrorystycznych oraz rozszerzenia pola badań naukowych prowadzonych w ramach 
UE na zagadnienia związane z terroryzmem��

Europol zawarł w 2001 r�� i 2002 r�� dwie umowy o współpracy ze Stanami Zjedno-
czonymi, rozszerzono także zakres istniejącego porozumienia w sprawie współpracy 
celnej z 28 maja 1997 r�� o rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa kontenerów trans-
portowych�� W 2003 r�� Unia Europejska popisała ze Stanami Zjednoczonymi dwa 
porozumienia o ekstradycji�2 oraz wzajemnej pomocy w sprawach karnych���� 

2�  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 118 z 14 maja 2003 r��, s�� 12��
2�  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 181 z 19 lipca 2003 r��, s�� 25��
25  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 213 z 23 sierpnia 2003 r��, s�� 3��
2�  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 302 z 20 listopada 2002 r��, s�� 24��
2�  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 77 z 13 marca 2004 r��, s�� 1��
2�  Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 349 z 25 listopada 2004 r��, s�� 1��
29  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 385 z 29 grudnia 2004 r��, s�� 1��
�0  Por�� Raport w sprawie islamofobii w UE po 11 września 2001 r��, Europejskie Centrum Monitoro-

wania Rasizmu i Ksenofobii, Wiedeń 2002, s�� 23��
�1  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 68 z 15 marca 2005 r��, s�� 44��
�2  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 181 z 19 lipca 2003 r��, s�� 27��
��  Ibidem, s�� 34��
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W porozumieniach traktowano o wzajemnej wymianie informacji, współpracy 
w postępowaniach sądowych i pomocy sądowej w sprawach karnych, usprawnianiu 
w zajmowaniu kont bankowych, przeprowadzaniu wideokonferencji, organizowaniu 
wspólnych zespołów śledczych, punktów kontaktowych, ochronie danych osobowych 
i kwestiach proceduralnych�� 25 czerwca 2003 r�� zorganizowano szczyt UE – USA, 
jednak nie przyniósł on zasadniczych zmian w zakresie walki z terroryzmem za 
wyjątkiem podpisania wymienionych porozumień�� 

Wydarzenia 11 września 2001 r�� spowodowały, iż walka z terroryzmem stała się 
jednym z tematów przewodnich w Unii Europejskiej; temat jaki pojawił się w Euro-
pejskiej Strategii Bezpieczeństwa przyjętej przez Radę Europejską na szczycie 
brukselskim 12 grudnia 2003 r��, zatytułowanej „Bezpieczna Europa w lepszym 
świecie” w tzw�� raporcie Solany�� W dokumencie wskazano najważniejsze zagrożenia 
bezpieczeństwa Unii Europejskiej w kontekście zewnętrznym oraz działania, które 
mają wesprzeć kraje członkowskie w przeciwstawianiu się wymienionym zagroże-
niom�� W Strategii wskazano, że żadne państwo nie jest w stanie sprostać w pojedynkę 
zagrożeniu, a Europa jest zarówno celem jak i bazą dla terrorystów���� Strategią 
zapowiedziano: skoordynowaną współpracę z NATO i ONZ oraz przeciwdziałanie 
i tłumienie na najwcześniejszym etapie konfliktów lokalnych i etnicznych, zdecydo-
waną walkę z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia, propagowanie demo-
kracji, praw człowieka oraz wzmocnienie unijnych ram reagowania kryzysowego, 
korzystania w tym zakresie ze środków militarnych�� 

Uwzględniając zakres zadań nałożonych na organy i kraje unijne, można stwier-
dzić że od 11 września 2001 r�� do 11 marca 2004 r�� wiele zadań zostało zrealizowanych 
przynajmniej na poziomie przyjmowania unijnej legislacji�� Największy problem 
pojawił się w praktycznym włączaniu projektów do prawa krajowego oraz wdrażaniu 
ich w życie�� W dokumencie opracowanym przez Sekretariat Generalny Rady, 8 marca 
2004 r�� w tzw�� Raporcie Solany stwierdzono, że punktem wyjścia w zwalczaniu ter-
roryzmu jest przede wszystkim odpowiedzialność po stronie państw członkowskich�� 
Wymieniono dwa najważniejsze problemy, dotyczące skuteczności prowadzonych 
działań: niski poziom wdrażania przepisów przyjmowanych na poziomie Rady oraz 
słabości koordynacyjne w ramach podziału wewnętrznego Sekretariatu Generalnego�� 
W Raporcie Solany w krytycznych słowach wskazano na minimalistyczne podejście 
krajów członkowskich we wdrażaniu przepisów antyterrorystycznych�� 

Ratyfikacja konwencji międzynarodowych przebiega powoli, wejście w życie 
Protokołów Konwencji o Europolu spodziewane jest praktycznie za kilka lat, Euro-
just wykorzystywany jest w nikłej mierze, a podstawy prawne do posługiwania się 

��  A Secure Europe In a Better World, European security strategy, Brussels 12 December 2003, s�� 3, 
http://ue��eu��int/uedocs/cmsUpload/78367��pdf [odczyt: 21��12��2006]��
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nim zostały wprowadzone do kodeksów postępowania karnego jedynie w nielicznych 
krajach członkowskich, ponadto nie są powoływane wspólne zespoły śledcze�5�� 

Wykazano słabość przepisów wspólnotowych przyjętych w zakresie bezpieczeń-
stwa transportu, a także zwrócono uwagę na opóźnienia w przyjmowaniu części 
przepisów odnoszących się do bezpieczeństwa portów i trudności związane z wy-
mianą informacji o stanie legislacji krajowych w zakresie kontroli towarów i pasa-
żerów w trakcie transportu�� Wykazano słabości związane z kompetencjami tworzo-
nych agencji unijnych odpowiedzialnych za transport zarówno morski, jak i kolejowy 
oraz brak uregulowań w sprawie bezpieczeństwa takich elementów infrastruktury 
transportowej, jak sieci metra, dworców kolejowych, skrzyżowań, mostów będących 
potencjalnym celem dla ataków terrorystycznych�� Celem ataków mogły być także 
budynki instytucji UE, a ich wrażliwość na ataki została wykazana na krótko po 
11 września 2001 r��, gdy do biur Komisji Europejskiej w Brukseli skierowano kilka 
przesyłek z proszkiem przypominającym zarodniki wąglika���� 

Niezaprzeczalnym sukcesem UE w dziedzinie walki z terroryzmem było wejście 
w życie 1 stycznia 2004 r�� Europejskiego Nakazu Aresztowania�� ENA został przyjęty 
13 czerwca 2002 r�� przez Radę UE jako decyzja ramowa�� Projekt decyzji został 
przygotowany przez Komisję Europejską już 19 września 2001 r�� Bezpośrednią 
przyczyną działań były wydarzenia z 11 września 2001 r��, które wyraziście unaoczniły 
skalę zagrożenia terrorystycznego�� Europejski Nakaz Aresztowania jest decyzją 
sądowa wydaną przez państwo członkowskie Unii Europejskiej w celu aresztowania 
i przekazania przez inne państwo członkowskie osoby, której dotyczy wniosek w celu 
przeprowadzenia postępowania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolności 
bądź środka zabezpieczającego�� ENA był pierwszym konkretnym środkiem 
w dziedzinie prawa karnego wprowadzającym zasadę wzajemnego uznawania 
orzeczeń w sprawach karnych (także orzeczeń skazujących) w stosunkach między 
państwami członkowskimi UE�� Stanowił podstawę unijnej współpracy sądowej���� 

3. pańStWa unii eurOpejSkiej celem atakóW 
terrOryStycznych

Dnia 11 marca 2004 r�� w Madrycie nastąpiły krwawe ataki terrorystyczne, które 
skutkowały prawie 200 ofiarami śmiertelnymi�� Akty terroru analogicznie do ataków 
dokonanych w Stanach Zjednoczonych spotkały się ze sprzeciwem wobec przemocy, 

�5  Ibidem��
��  Świat boi się wąglika, http://rmf��fm/fakty/?id=30561 [odczyt: 05��01��2007]��
��  K�� Kuczyński, Znaczenie Europejskiego Nakazu Aresztowania w zwalczaniu terroryzmu w Unii 

Europejskiej, „Studia Europejskie” 2005, nr 1(33), s�� 46��



77Walka Unii Europejskiej z terroryzmem po zamachach 11 września 2001 roku…

wyrazami kondolencji, relacjami mediów z licznych konferencji prasowych i prze-
mówień, gdzie decydenci unijni, dali do zrozumienia, że nadszedł czas konkretnego 
działania�� Na zwołanym w trybie pilnym 19 marca 2004 r�� w Brukseli nadzwyczajnym 
posiedzeniu Rady ds�� Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych obradowano 
nad najważniejszymi deklaracjami dla Rady Europejskiej, której posiedzenie miało 
odbyć się pod koniec miesiąca�� 

Wskazano potrzebę podjęcia sześciu inicjatyw przez Unię Europejską tj��: przyjęcia 
deklaracji solidarności przez Radę Europy, poprawę wdrażania oraz zakończenia 
prac nad aktami prawnymi dotyczącymi walki z terroryzmem, wzmocnienia walki 
z finansowaniem terroryzmu, poprawy działań zewnętrznych w szczególności dia-
logu z państwami trzecimi i ONZ, wzmocnienia koordynacji i współpracy operacyj-
nej oraz podejmowania innych działań m��in�� przeznaczenia 1 mln euro na pomoc 
poszkodowanym w atakach terrorystycznych�� Oprócz spotkania Rady Wymiaru 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW) doszło do istotnego wydarzenia�� 
Pięć państw członkowskich Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania 
zawiązały „grupę pionierską”, której celem była wymiana informacji wywiadowczych 
w walce z terroryzmem, zapobieganie przestępczości zorganizowanej i zwalczanie 
jej oraz skuteczna kontrola granic i zwalczanie nielegalnej imigracji, wspomagające 
pośrednio walkę z terroryzmem���� W 2005 r�� Grupa G-5 zmieniła nastawienie do 
rozszerzenia grupy, a od 2006 r�� Polska uczestniczy w obradach Grupy�9�� 

Dyskusję o dalszych działaniach podjęto na forum Rady ds�� Ogólnych i Spraw 
Zewnętrznych 22 marca 2004 r��, gdzie ministrowie państw członkowskich i przystę-
pujących ostatecznie zaaprobowali projekt deklaracji w sprawie zwalczania terrory-
zmu, który skierowany został na posiedzenie Rady Europejskiej�� 

Na posiedzeniu w dniach 25–26 marca 2004 r�� Rada Europejska przyjęła „Dekla-
rację w sprawie zwalczania terroryzmu” oraz będący aneksem do deklaracji „Plan 
zwalczania terroryzmu”�� Jednym z najważniejszych postanowień było przyjęcie tzw�� 
klauzuli solidarności�0, znajdującej się w art�� 42 Traktatu ustanawiającego Konstytu-
cję dla Europy�� W myśl zapisu, w razie ataku terrorystycznego na którekolwiek 
państwo UE, pozostali członkowie zmobilizują wszystkie możliwe środki, aby przyjść 
z pomocą państwu poszkodowanemu�� 

W przyjętym Planie określono siedem strategicznych celów zwalczania terrory-
zmu�� Członków UE wezwano do przystąpienia do wszystkich konwencji sektorowych 

��  Ch�� Jaigu, Sarkozy expose chez Merkel son projet pour l’Europe, „Le figaro” 17��02��2006, nr 41, 
s�� 12��

�9  A�� Gruszczak, Polska w G6 – kłopotliwy sukces, http://www��wsisw��natolin��edu��pl/wsisw/wsisw��
nsf/viewDOC/AGRK-6N7HP4 [odczyt: 15��12��2006]��

�0  B�� Górka-Winter, Plan Unii Europejskiej zwalczania terroryzmu (24 marca 2004), „Biuletyn” 
PISM, 30��03��2004, nr 13(201), s�� 1093��
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wypracowanych przez ONZ w tej dziedzinie oraz do wsparcia prac mających na celu 
przyjęcie konwencji, którą regulowano by kompleksowo zwalczanie terroryzmu�� 
Kolejnym celem było zmniejszenie dostępu grup terrorystycznych do środków 
finansowych�� Trzeci cel obejmował maksymalizację zdolności UE do zapobiegania 
atakom terrorystycznym, a jeśli do nich dojdzie – wykrycia, zatrzymania i osądzenia 
sprawców�� W tym celu usprawnienia w działaniu wymagać będą instytucje Europolu, 
Eurojustu, czy wspólnych grup śledczych zadecydowano o stworzeniu bazy danych 
osób, które kiedykolwiek były podejrzewane o działalność terrorystyczną�� Utworzono 
stanowisko koordynatora UE ds�� zwalczania terroryzmu, który ma zajmować się 
doglądaniem wszystkich instrumentów zwalczających terroryzm będących do dys-
pozycji UE oraz informowaniem Rady o postępach wdrażania przyjętego Planu�� 
Kolejnym celem było zapewnienie bezpieczeństwa transportowi międzynarodowemu 
oraz skuteczniejszej ochrony granic UE�� Aby zwiększyć wykrywalność przemieszcza-
nia się terrorystów, dodano nowe funkcje do Systemu Informacyjnego Schengen�� 

Zaproponowano utworzenie Europejskiej Agencji Ochrony Granic�� Miała zostać 
utworzona wspólna baza danych o skradzionych i zagubionych paszportach�� Zapo-
wiedziano wypracowanie efektywniejszej polityki informowania społeczeństw 
o możliwych zagrożeniach�� Ważna była decyzja o zapewnieniu ochrony dla mniej-
szości, które ewentualnie po zamachach terrorystycznych mogą być zagrożone 
akcjami odwetowymi�� Unia wyznaczyła za cel również prowadzenie badań, które 
pozwolą rozpoznać czynniki powodujące powstawanie terroryzmu�� Ostatnim celem 
było wspomaganie krajów trzecich w walce z terroryzmem�1�� 

Kolejnym niepowodzeniem w staraniach UE w walce przeciwko terroryzmowi 
były zamachy przeprowadzone 7 lipca 2005 r�� w Londynie�� Akcje terrorystyczne 
zostały zdecydowanie potępione przez różne organy Unii Europejskiej�� Uznane 
zostały za kolejny skoordynowany i wycelowany atak na unijną koalicję antyterro-
rystyczną, który udowodnił, iż analogicznie jak Stany Zjednoczone w 2001 r��, tak 
obecnie UE nadal narażona jest na zamachy ze strony międzynarodowych terrory-
stów�� W deklaracji z 13 lipca 2005 r�� Rada uznała zamachy za atak na uniwersalne 
wartości, na których opiera się Unia Europejska, między innymi podkreśliła zdecy-
dowaną wolę szybkiego przyjęcia pewnej liczby aktów prawnych mających na celu 
walkę z przestępstwami o charakterze terrorystycznym�2�� 

Na spotkaniu ministrowie Rady zobowiązali się uzgodnić do października decy-
zję ramową w sprawie gromadzenia danych dotyczących połączeń telefonicznych 
(zarówno z telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych) oraz internetowych  

�1  Ibidem, s�� 1094��
�2  A�� Górski, A�� Sakowicz, Zwalczanie przestępczości w Unii Europejskiej: współpraca sądowa i po-

licyjna w sprawach karnych, Warszawa 2006, s�� 58��
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(e-maile)�� Ministrowie przyjęli deklarację, w której zobowiązali się także do uzgod-
nienia do grudnia 2005 europejskiego nakazu dowodowego (uznawania przez inne 
kraje UE dowodu przestępstwa, uznanego przez jeden kraj członkowski) oraz przy-
jęcia decyzji w sprawie wymiany informacji między organami ścigania�� Ponadto 
zaapelowali do Komisji Europejskiej o przygotowanie propozycji dotyczącej zasad 
ochrony danych znajdujących się w dyspozycji organów ścigania�� Państwa człon-
kowskie uznały za ważny cel odpowiednio szybkie i prawidłowe wykorzystanie ist-
niejących instrumentów związanych z walką z terroryzmem���� 

Na płaszczyźnie legislacyjnej Rada przyjęła 24 lutego 2005 r�� decyzję ramową 
w celu zacieśnienia współpracy między właściwymi organami Państw Członkow-
skich, dotyczącej zwalczania ataków na systemy informatyczne�� W marcu, a następ-
nie w czerwcu i październiku Rada zaktualizowała listę osób i jednostek podlegają-
cych specjalnym środkom restrykcyjnym, tj�� zamrożenie rachunków bankowych, 
w ramach walki z terroryzmem�� Dnia 20 września 2005 r�� Rada ustanowiła mecha-
nizm służący poprawie wymiany informacji między państwami członkowskimi 
i właściwymi organami Unii Europejskiej w dziedzinie przestępstw terrorystycz-
nych�� 

W listopadzie 2004 r�� Rada Europejska przyjęła program haski „Wzmacnianie 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej”�� Inicjatywa była 
kolejnym potwierdzeniem, że od czasu szczytu Rady Europejskiej w 1999 r�� 
w Tampere, Unia Europejska przywiązuje dużą wagę do zagadnień związanych 
z obszarem wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości�� W programie haskim 
wymieniono cały szereg niezbędnych działań w szczególności przeciwdziałanie 
i walkę z terroryzmem, kontrolę granic zewnętrznych, zwalczanie przy pomocy 
Europolu i Eurojustu przestępczości międzynarodowej�� Od końca 2004 r�� państwa 
członkowskie i instytucje unijne starały się sprawować nadzór nad właściwą realiza-
cją programu zgodnie z planem działania przyjętym w czerwcu 2005 r�� przez Radę 
i Komisję����

Stan współpracy w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi podsumowała Rada 
ds�� Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniach 1–2 grudnia 2005 r�� 
oraz Rada Europejska w dniach 15–16 grudnia 2005 r��, przyjęto wówczas dwa 
dokumenty programowe: „Strategię Unii Europejskiej wobec terroryzmu” oraz 
„Strategię Unii Europejskiej w zakresie rekrutacji i radykalizacji postaw”�5�� „Strategią 

��  I�� Czerny, E�� Mielańczyk, UE deklaruje gotowość do wzmocnienia współpracy antyterrorystycznej, 
http://dziennik��pap��com��pl/index��html?dzial=POS&poddzial=TER&id_depeszy=16935139 [odczyt: 
29��12��2006]��

��  S�� Wojciechowski, Terrorism as a timeless action on the international stage, Poznań 2005, s�� 29��
�5  F�� Jasiński, M�� Narojek, P�� Rakowski, Wewnętrzne i zewnętrzne aspekty współpracy antyterrory-

stycznej w Unii Europejskiej w kontekście Polski jako państwa członkowskiego, Warszawa 2006, s�� 14��
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UE w zakresie zwalczania terroryzmu” określono sposoby walki z terroryzmem 
w skali globalnej, uwzględniając poszanowanie praw człowieka oraz uczynienie 
Europy bezpieczniejszej�� Strategia pozwala precyzyjnie przedstawić obywatelom UE 
i partnerom zagranicznym w jaki sposób Europa przygotowuje się do walki ze 
 zjawiskiem terroryzmu�� W Strategii wskazano na podjecie niezbędnych działań 
w czterech zakresach: 

1��  Zapobiegania – czyli powstrzymywania osób przed wstępowaniem w szeregi 
organizacji terrorystycznych i podejmowania, a także wspierania działalności 
o takim charakterze�� Przeciwdziałanie istotnym czynnikom i przyczynom 
radykalizacji i rekrutacji, zarówno w Europie i na świecie;

2��  Ochronie – maksymalnego zabezpieczenia obywateli i ważnych obiektów przed 
atakiem o charakterze terrorystycznym�� Wzmocnienie bezpieczeństwa granic, 
transportu i infrastruktury krytycznej;

3��  Ścigania – będzie ono prowadzone zarówno w granicach UE jak i w wymiarze 
globalnym, obejmuje wszelkie działania wymierzone w terrorystów mające 
na celu rozbicie organizacji i pozbawienie możliwości działania tj�� broń, 
fundusze, środki komunikacji oraz postawienie winnych przed wymiarem 
sprawiedliwości;

4��  Reagowania – odnosi się do działań mających na celu skuteczne zarządzanie 
kryzysowe i minimalizację skutków zamachu, a także pomoc ofiarom���� 

 Strategia UE w sprawie zwalczania radykalizacji postaw i rekrutacji względem 
ugrupowań terrorystycznych zaaprobowana została ostatecznie w czasie ostatniego 
szczytu Rady Europejskiej w dniach 15 – 16 grudnia 2005 r�� w Brukseli�� Celem aktu 
jest walka z korzeniami terroryzmu, polegająca na rozerwaniu istniejącej sieci ter-
rorystycznych komórek i organizacji oraz odcięciu ich od możliwości rekrutacji 
nowych członków�� Aby przeciwstawić się problemowi radykalizacji postaw i rekru-
tacji terrorystów, UE zaproponowała trzyczęściowy pakiet rozwiązań, wokół których 
koncentrują się wszystkie działania: 

1��  Przerwanie aktywności jednostek i organizacji, które werbują ludzi do terro-
rystycznej działalności�� W tym celu przewidziano m��in�� budowę zaplecza 
eksperckiego opartego na wymianie krajowych ocen i analiz, monitorowanie 
Internetu w poszukiwaniu ekstremistycznej propagandy lub form terrorystycz-
nej rekrutacji, ograniczenie aktywności jednostek odgrywających kluczową 
rolę w procesie radykalizacji społecznych postaw – (np�� w więzieniach, miej-
scach kultu, edukacji czy religijnych szkoleń), stworzenie ram prawnych 
zakazujących podżegania do przemocy oraz jej legitymowania, podjęcia poli-

��  M�� Narojek, Strategia UE w zakresie zwalczania terroryzmu, http://www��terroryzm��com/artic-
le/334/Strategia-UE-w-zakresie-zwalczania-terroryzmu��html [odczyt: 21��12��2006]��
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tycznego dialogu oraz wzmocnienie celowej pomocy technicznej dla krajów 
trzecich podejmujących podobne kroki;

2��  Zapewnienie posłuchu dominującemu, umiarkowanemu nurtowi idei, który 
przeważa nad podejściem ekstremistycznym – realizacja tego zamierzenia, 
przewidywała przykładowo promowanie organizacji muzułmańskich oraz 
ugrupowań religijnych, które odrzucają wypaczoną, agresywną wersję Islamu 
propagowaną przez A-Kaidę i jej sojuszników, wspomaganie głównego nurtu 
muzułmańskiej literatury;

3��  Energiczna promocja szans, jakie stwarza dla każdego urzeczywistnienie 
obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – w tym celu konieczne 
będzie wyeliminowanie strukturalnych czynników, wspomagających rozwój 
radykalizacji społecznych postaw na dwóch poziomach: wewnętrznym za 
pomocą międzykulturowego dialogu, debaty i długookresowego procesu 
integracji oraz zewnętrznym przy udziale mechanizmu politycznego dialogów 
i programów pomocowych w kontaktach z indywidualnymi krajami trzecimi, 
czy organizacjami regionalnymi���� 

W dokumencie podkreślono, iż drogą do sukcesu w powyższej kwestii stanie się 
poziom zaangażowania podmiotów niepaństwowych – (wspólnoty, religijne auto-
rytety i organizacje), odgrywających aktywną rolę w zwalczaniu ekstremistycznej 
retoryki oraz podkreślające jej kryminalne aspekty�� 

W grudniu 2005 roku ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Unii 
przyjęli końcowy raport z procedury peer evaluation�� Procedura została zainicjowana 
po wydarzeniach 11 września i objęła wszystkie państwa członkowskie�� Miała ona 
na celu zbadanie czy porozumienia zawarte na forum UE w sprawie walki z terro-
ryzmem są wprowadzane na grunt narodowy oraz jaki jest stan przygotowania 
państw członkowskich do przeciwdziałania i walki z terroryzmem�� Wyniki ewalua-
cji nie są wiążące a zalecenia ujęte w raporcie peer evaluation stanowią formę reko-
mendacji�� Proces peer evaluation obejmował następujące etapy: 

1��  Informacyjny – polegający na określeniu prawnych i organizacyjnych rozwią-
zań państwa w zakresie walki z terroryzmem oraz stopnia zagrożenia tego 
rodzaju formą przemocy politycznej;

2��  Kontrolny – polegający na wizytacji dwóch przedstawicieli państw członkow-
skich, dwóch przedstawicieli Sekretariatu Generalnego Rady, Komisji i Euro-
polu, w instytucjach odpowiedzialnych za walkę z terroryzmem;

��  W�� Grabowski, Walka z terroryzmem w Unii Europejskiej w latach 2005–2006 – wybrane aspekty, 
http://www��terroryzm��com/article/352/Walka-z-terroryzmem-w-Unii-Europejskiej-w-latach-2005-
2006-and8211-wybrane-aspekty��html [odczyt: 11��12��2006]��
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3��  Oceniający – polegający na opracowaniu raportu końcowego w oparciu 
o dokonane już czynności w ramach peer evaluation, zawierającego wnioski 
i rekomendacje���� 

Na podstawie raportów narodowych opracowano raport końcowy, zawierający 
ogólne rekomendacje, które można zastosować w wielu miejscach w Europie�� Pań-
stwa zobowiązały się do przedstawienia informacji o tym, jak realizują wskazówki 
zawarte w obu raportach – narodowym i końcowym�� W raporcie końcowym zawarto 
16 rekomendacji, skierowanych przede wszystkim do państw członkowskich�� Wska-
zano, iż państwa członkowskie powinny rozważyć stworzenie krajowej struktury 
wysokiego szczebla w celu opracowywania krajowej strategii walki z terroryzmem�� 
Struktura powinna być odpowiedzialna za krajową politykę dotyczącą: zapobiegania 
terroryzmowi, ścigania i śledzenia terrorystów przez organy bezpieczeństwa 
i ochrony porządku publicznego, ochrony kluczowej infrastruktury oraz opracowa-
nia krajowych rozwiązań dotyczących zarządzania kryzysami i skutkami przez nie 
wywołanymi�9�� 

Priorytetowymi działaniami w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, rekomen-
dowanymi przez UE na 2006 r��, które winny ulec implementacji były: kooperacja 
agencji międzynarodowych, wymiana informacji oraz narodowa współpraca struk-
turalna�� Kolejnymi działaniami były: współpraca wywiadowcza państw członkow-
skich z Europolem i między sobą oraz monitorowanie działania Europejskiego 
Nakazu Aresztowania�� W raportach końcowych wielu państw członkowskich za 2005 
r�� pojawiły się m��in�� zapisy o konieczności powołania krajowego koordynatora ds�� 
walki z terroryzmem, bieżącej wymiany informacji między organami bezpieczeństwa 
i służb wywiadowczych oraz skoordynowanej oceny zagrożenia terrorystycznego50��

 W Brukseli 28 czerwca 2006 r�� Komisja Wspólnot Europejskich wydała komuni-
kat o „Realizacji programu Haskiego: przyszłe działania”, celem kompleksowego 
pakietu propozycji, był bilans dotychczasowych osiągnięć, ocena poziomu realizacji 
na poziomie UE i na poziomie krajowym oraz zaproponowanie gruntownego prze-
glądu wyników51�� W komunikacie stwierdzono, iż terroryzm i przestępczość zorga-
nizowana pozostaną w najbliższych latach stałym zagrożeniem�� Unia będzie musiała 
zachować na tym polu szczególną czujność, wykazując się zdolnością do kształto-
wania polityki na szczeblu europejskim poprzez gromadzenie wiedzy i rozwijanie 

��  Ibidem��
�9  M�� Narojek, Wskazówki z Brukseli, „Polska Zbrojna” 11��01��2006, nr 3(469), s�� 32��
50  W�� Grabowski, Przyczyny przebieg i skutki zamachu w Londynie z 7 lipca 2005 roku, http://www��

terroryzm��com/articles��php?id=309,%202006 [odczyt: 21��12��2006]��
51  Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego, realizacja programu haskiego: przyszłe 

zadania, Bruksela dnia 26��08��2006, s�� 2, http://eur-lex��europa��eu/LexUriServ/LexUriServ��do?uri= 
COM:2006:0333:FIN:PL:DOC [odczyt: 02��012007]��
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ścisłych kontaktów ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, a także poprzez 
udzielanie wsparcia państwom członkowskim, organom ścigania i organom sądo-
wym w codziennej walce z wymienionymi zjawiskami�� Wobec zacieśniania współ-
pracy operacyjnej i wzrostu wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi 
Komisja uważa, że nadszedł czas na opracowanie wspólnej strategii bezpieczeństwa 
wewnętrznego, która powinna opierać się na wynikach trwających prac międzyin-
stytucjonalnych w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi i ochrony infrastruk-
tury krytycznej�� Przewidziano podjęcie następujących działań:

1��  Komisja zobowiązała się przedstawić wniosek dotyczący programu ochrony 
infrastruktury krytycznej, w którym wykorzystała ustalenia z konsultacji 
prowadzonych na szeroką skalę od 2005 r�� Po uzyskaniu wstępnych wyników 
studium wykonalności w odniesieniu do sieci ostrzegania o zagrożeniach 
infrastruktury krytycznej Komisja przedłoży wniosek dotyczący decyzji 
Rady;

2��  Rozważa się możliwość wprowadzenia zmian do ramowej decyzji Rady 
w sprawie terroryzmu w celu doprecyzowania definicji „podżegania do terro-
ryzmu” oraz uznania za karalne rozpowszechniania wiedzy na temat produk-
cji bomb;

3��  Do końca 2006 r�� Komisja zamierza przedłożyć komunikat w sprawie bioter-
roryzmu52�� 

W refleksji ogólnej nad problematyką terroryzmu w działaniach Unii Europejskiej 
stwierdza się, że:

1��  Zamachy na Stany Zjednoczone w 2001 r�� były przestrogą dla współczesnego 
świata, ale i konsekwencją długotrwałego procesu rozpoczętego wiele lat 
wcześniej, przede wszystkim radykalizacji postaw i polaryzacji między cywili-
zacjami i kulturami�� Zamachy nie były indywidualną czy odosobnioną sprawą 
Stanów Zjednoczonych, akty terroru w 2004 r�� Madrycie i zamachy w lipcu 
2005 r�� w Londynie pokazały, że również Europa nie jest w pełni bezpieczna 
i może w każdym momencie stać się celem kolejnych ataków; 

2��  Unia Europejska wykazała, że stać ją na podjęcie wielu inicjatyw�� Na forum 
Unii Europejskiej przyjętych zostało kilkadziesiąt wiążących politycznie 
i prawnie przepisów, zorganizowano wiele spotkań, większość instytucji unij-
nych zaangażowała się w komentowanie zjawiska terroryzmu, zwalczanie 
i wskazywanie jego przyczyn�� Uzgodniono wspólną definicję terroryzmu; 

3��  Zastanawiać się można jednak, czy podjęte już przeciwdziałanie terroryzmowi 
jest wystarczające�� Samo przyjęcie zaplecza legislacyjnego, harmonogramu 
realizacji dalszych działań, wzmocnienie własnych instytucji oraz konsekwen-

52  Ibidem, s�� 9��
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tne wykazywanie zaangażowania w walce przeciwko terroryzmowi nie jest 
wystarczające; 

4��  Unia stworzyła doskonałe ramy dla powstania polityki antyterrorystycznej, 
jednak brakuje rzeczywistego przełożenia teorii na działania praktyczne na 
poziomie narodowym�� Powodzenie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu 
zależy przede wszystkim od skuteczności działań na szczeblu krajowym�� „27” 
tworzy spójny obszar gospodarczy, pełen wzajemnych powiązań wzmocnionych 
przez swobody przepływu osób, towarów czy kapitału, otoczony wspólnymi 
granicami�� 

5��  Pomimo niezaprzeczalnych sukcesów działania UE na polu walki z terrory-
zmem stale napotykają trudności�� UE jest na początku drogi do stworzenia 
spójnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego;

6��  Unia nie wypracowała idealnego pomysłu na zwalczanie terroryzmu�� Należy 
poszukiwać instrumentów, które pozwolą skuteczniej ścigać sprawców, szybko 
i bezpiecznie wymieniać informacje, ograniczać finansowanie ugrupowań 
terrorystycznych, przewidywać działania, ustalać wspólne standardy ochrony 
takich miejsc jak lotniska czy porty i strzec granic; 

7��  Temat walki z terroryzmem z pewnością będzie podejmowany na forum Unii 
Europejskiej�� Rozpoczynające się z dniem 1 stycznia 2007 r�� przewodnictwo 
w Unii Europejskiej Niemiec potwierdziło ten fakt�� Ministerstwo spraw 
wewnętrznych Niemiec przedstawiło 3 stycznia 2007 r�� program działań 
w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w okresie sprawowania 
przewodnictwa w Unii Europejskiej�� W przedstawionym programie wyzna-
czono m��in�� następujące priorytety: rozbudowę sieci informatycznych do 
użytku policji i władz bezpieczeństwa w celu skutecznej walki z terroryzmem 
i przestępczością transgraniczną, wzmocnienie roli Europolu we wspomaganiu 
państw członkowskich w zwalczaniu przestępczości międzynarodowej, pogłę-
bienie współpracy państw członkowskich z organami UE w walce przeciw 
terroryzmowi oraz zagrożeniom terrorystycznym��

Summary

the attackS on the United States in 2001 were a warning for the modern world, but also 
a consequence of a long-term process initiated many years earlier, mainly the radicalization 
of attitudes and polarization among civilizations and cultures�� The attacks were not an 
individual or isolated matter of the United States�� The acts of terror in 2004 in Madrid and 
the London attacks of July 2005 showed that also Europe is not entirely safe and can become 
a target of subsequent attacks at any time�� The European Union demonstrated its ability to 



85Walka Unii Europejskiej z terroryzmem po zamachach 11 września 2001 roku…

undertake numerous initiatives�� The EU bodies adopted a few dozen acts which are binding 
both in political and legal terms, organized numerous meetings and most of the EU institu-
tions have become involved in commenting the phenomenon of terrorism, combating it and 
indicating its causes�� A common definition of terrorism has been agreed on��

It is worth considering though, if anti-terrorist measures already undertaken are adequate�� 
The development of legislative provisions and an action plan, strengthening the EU institu-
tions and consistent demonstration of involvement in the struggle with terrorism are not 
sufficient�� Although the EU developed an excellent framework for setting up an anti-terror-
ist policy, the theory is not effectively translated into practical activities on the national level�� 
First of all, the success of counteracting and combating terrorism depends on the effectiveness 
of actions at the national level�� The 27 EU states constitute a cohesive commercial area, full 
of mutual links strengthened by the free flow of people, goods or capital, surrounded with 
common borders��

Despite unquestionable successes, EU activities in the field of combating terrorism still 
encounter difficulties�� The EU is at the beginning of the road to creating a cohesive internal 
security system�� The Union has not developed a perfect idea for combating terrorism�� Instru-
ments must be sought to allow for more efficient prosecution of perpetrators, quick and safe 
exchange of information, to curb the financing of terrorist groups, anticipate actions, define 
common standards of protection of such facilities as airports or seaports and guard bor-
ders��
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ATHENAEUM

WprOWadzenie

PrzeStęPczość, w różnych Swych formach, istnieje od momentu, w którym 
wykształciły się pierwsze ludzkie społeczności i będzie istnieć tak długo, jak wszelkie 
systemy społeczne�� Powyższe twierdzenie jest niewątpliwie truizmem, aczkolwiek 
uświadamia ono, iż przestępczość jest zjawiskiem permanentnym, którego całkowite 
zlikwidowanie nie jest praktycznie możliwe i graniczy z myśleniem utopijnym�� 
Jedyne, co można uczynić, to podjąć próbę kontrolowania jej na takim poziomie, by 
zapewnić w miarę sprawne, efektywne i bezpieczne funkcjonowanie państw, w tym 
ich obywateli, czy obecnie także struktur ponadnarodowych��

Unia Europejska jest bez wątpienia konstrukcją wyjątkową w skali światowej, 
wziąwszy pod uwagę skalę i stopień integracji suwerennych państw narodowych�� 
Jednakże jej specyfika, jako przykład niech posłuży chociażby zniesienie granic 
wewnętrznych, naraża ją, niestety, na poważne niebezpieczeństwo ze strony tzw�� 
międzynarodowej zorganizowanej przestępczości�� Ponieważ zaś specjalne sytuacje 
wymagają specjalnych metod działania, rodzi się niezwykle istotne pytanie: jak 
kontrolować kryminogenne zjawiska w ramach Unii Europejskiej?

Biuro Policji Europejskiej (Europol) jest właśnie jedną z form walki z przestępczoś-
cią w Unii�� W kontekście dalszych rozważań, dotyczących walki z przestępczością 
w warunkach funkcjonowania czterech swobód: przepływu osób, towarów, usług 
i kapitału, warto zastanowić się nad tym, na ile skuteczna w wypełnianiu swych zadań 
jest to instytucja�� Niniejszy artykuł stanowić ma, w założeniu, próbę odpowiedzi na 
pytanie: czy Europol może uchodzić za strażnika ogólnoeuropejskiego porządku 
publicznego, czy też jest to tylko namiastka prawdziwej policji, skrywająca, pod płasz-
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czykiem ograniczonych kompetencji i „przejadania” własnych funduszy, nieudolność 
i krótkowzroczność architektów europejskiego bezpieczeństwa wewnętrznego?

hiStOria eurOpejSkiej WSpółpracy pOlicyjnej

Początki europejskiej współpracy policyjnej sięgają jeszcze XIX wieku�� Gwałtowne 
przemiany cywilizacyjne i związana z nimi masowa migracja ludności spowodowały, 
iż koniecznym stało się wykreowanie mechanizmów ponadpaństwowych działań 
w zakresie zarówno zapobiegania, jak i zwalczania przestępczości�� Pierwszym tego 
typu porozumieniem była umowa podpisana w 1888 roku przez Austro-Węgry, 
Belgię i Holandię, dzięki której możliwym stała się wzajemna wymiana informacji 
o przestępcach „działających” na ich terytoriach1�� Powodzenie tejże umowy zaowo-
cowało w 1898 roku opracowaniem w Rzymie zaleceń dotyczących gromadzenia 
danych o ruchach anarchistycznych�� 

W pierwszej połowie XX wieku przystąpiono do nawiązywania kontaktów trans-
kontynentalnych2�� W owym czasie wykształcił się zwyczaj zawierania konwencji jako 
sposobu na organizację prawno-funkcjonalnych podstaw kooperacji organów ści-
gania�� Wszystkie wskazane działania zmierzały przede wszystkim w kierunku 
usprawnienia procedur wzajemnej wymiany informacji, a także stanowiły początek 
tworzenia pierwszych baz danych o samych przestępcach��

Niemniej jednak w związku z licznymi przypadkami ukrywania się sprawców 
przestępstw na terytorium innego państwa, a także rażącą nieskutecznością dotych-
czas stosowanych środków i procedur, w roku 1923 powołano do życia Międzyna-
rodową Komisję Policji Kryminalnych�� Po raz pierwszy w historii współpraca 
policji krajowych przybrała postać międzynarodowej organizacji, co w zamyśle 
przyczynić się miało do wzrostu skuteczności działań na polu walki z przestępczoś-
cią�� W 1956 roku jej dorobek przejęty został przez nową organizację policyjną – Inter-
pol (Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych), który po dziś dzień jest 
najważniejszym koordynatorem globalnej współpracy policyjnej���

1  Por�� P�� Wawrzyk, Sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej, Warszawa 
2005, s�� 17��

2  W latach 20��, w związku z przybierającym na sile procederem tworzenia się struktur tzw�� zorga-
nizowanej przestępczości, współpraca policyjna objęła, prócz krajów europejskich, także Stany Zjed-
noczone i Kanadę��

�  Por�� A�� Koweszko, Międzynarodowa współpraca policyjna. Zasady i systemy wymiany informacji 
oraz koordynacji działań, [w:] Europejska współpraca policyjna, red�� W�� Czapliński, Warszawa-Legio-
nowo 1999, s�� 61–62; Piotr Wawrzyk, op��cit��, s�� 16–17�� O kontaktach między Interpolem a Europolem 
zobacz: A�� Gruszczak, Unia Europejska wobec przestępczości, Kraków 2002, s�� 50–52, http://www��euro-
pol��europa��eu/legal/agreements/Agreements/8890��pdf
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Powojenne procesy europejskiej integracji w ramach Wspólnot Europejskich 
(WE) nie obejmowały, początkowo, swym zakresem współpracy państw członkow-
skich w kwestii spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości, ani tym bardziej 
kooperacji ich organów ścigania��� Zapoczątkowany 18 kwietnia 1951 roku Traktatem 
o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) proces gospodarczej 
integracji Europy Zachodniej miał na celu, przede wszystkim, wykreowanie jedno-
litego rynku wewnętrznego�� W jego ramach za aspekty o kluczowym znaczeniu 
uznano tzw�� cztery swobody: przepływu osób, towarów, usług i kapitału�� Ówczesny 
sposób myślenia zdominowany był kategoriami ekonomicznymi jako ułatwienie 
funkcjonowania rynków5�� 

Trudno jednak nie zauważyć, iż procesy zmierzające do utworzenia wspólnego 
rynku wymagały znoszenia kolejnych barier administracyjno-fiskalnych�� Poprzez 
działania, zmierzające do poszerzenia zakresu swobodnego przepływu wspomnia-
nych czynników, utorowano również drogę dla „rozwoju” negatywnych zjawisk 
społecznych, jak chociażby przestępczość�� Z drugiej strony wszakże, schyłek lat 60�� 
przyniósł, niezależnie od postępów integracji państw Europy Zachodniej, szereg 
niepokojów społecznych, które, abstrahując od leżących u ich podłoża przyczyn, 
stanowiły, w pewnym stopniu, zagrożenie dla funkcjonowania demokratycznego 
i praworządnego państwa�� Z tych to właśnie względów nawiązanie bliższej i ściślejszej 
współpracy przez organy ścigania państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej (EWG) wydawało się być koniecznym��

Fakt istnienia wspomnianych przesłanek dla wzmożenia koordynacji działań 
policyjnych nie oznaczał wszakże istnienia powszechnej woli politycznej, mającej na 
celu doprowadzenie do instytucjonalizacji tychże działań�� Z tego też powodu przez 
długi okres współpraca organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości miała, 
w praktyce, całkowicie nieformalny charakter��� Pierwsze kroki, zmierzające do 
zmiany istniejącego stanu rzeczy, podjęto dopiero w roku 1975 w Rzymie podczas 
spotkania ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych krajów członkowskich 
EWG�� Właśnie wtedy zapadła decyzja o rozpoczęciu procedur wzajemnych konsul-

�  Nadmienić należy, iż w ramach istniejących już wówczas międzynarodowych struktur wymiany 
informacji policyjnych współpraca miała nadal miejsce, lecz państwa europejskie traktowały siebie 
nawzajem jak strony trzecie�� W dużej mierze było to spowodowane obawami przed nadmiernym roz-
rostem uprawnień instytucji ponadnarodowych kosztem suwerennych kompetencji państw członkow-
skich�� Por�� P�� Wawrzyk, op��cit��, s�� 12–16; S�� M�� Amin, Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych w Unii Europejskiej: zarys zagadnienia, Toruń 2002, s�� 55–56��

5  Dla przykładu swobodny przepływ osób rozumiano w kategoriach prawa do przemieszczania się 
pracowników (wraz z upływem czasu także ich rodzin)�� Por�� F�� Emmert, M�� Morawiecki, Prawo euro-
pejskie, Warszawa–Wrocław 1999, s�� 305��

�  Por�� J�� D�� Occhipinti, The Impact of Enlargement on Justice and Home Affairs, http://aei��pitt��
edu/2904/01/143��pdf, odczyt z dn�� 2��11��2006, (tłumaczenia własne autora, jeśli nie podano inaczej)��
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tacji i wymiany informacji w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, a w tym przede 
wszystkim zwalczania terroryzmu��

Jednocześnie powołano do życia dwie tzw�� grupy robocze TREVI��� W ramach 
pierwszej z nich przewidziano działania zmierzające do przeciwdziałania i zwalcza-
nia różnych aspektów terroryzmu�� Druga grupa miała za zadanie wymianę informa-
cji oraz wyposażenie i szkolenie grup policyjnych�� W 1986 roku powołano także 
trzecią grupę, odpowiedzialną za zwalczanie pewnej grupy ciężkich przestępstw, 
takich jak przemyt narkotyków, nielegalny handel bronią, przestępczość zorganizo-
wana itp�� W dwa lata później utworzono czwartą grupę, której rolą było rozważenie 
konsekwencji, jakie dla współpracy policyjnej niosły ustalenia Jednolitego Aktu 
Europejskiego (JAE)��� Interesującym jest fakt, iż wspomniane struktury TREVI 
funkcjonowały w oparciu o współpracę międzyrządową (a nie ponadnarodową; 
pozostawała więc niejako poza strukturą instytucjonalną Wspólnoty) oraz bez 
jakiejkolwiek podstawy prawnej aż do 1 listopada 1993 roku�� Uznać należy jednak, 
iż w ich ramach osiągnięto kilka ważnych celów, jak chociażby doprowadzono do 
wymiany oficerów łącznikowych, czy wykreowania kanałów komunikacyjnych�� 
Jednakże brak normatywnej podstawy działań zasadniczo utrudniał skuteczną 
realizację wszystkich wspólnych przedsięwzięć�� Co równie istotne, kontrowersje 
budziła także kontrola nad grupami TREVI, czy też sposób ich finansowania, co 
w konsekwencji prowadziło do narastania podejrzeń zarówno co do nadużyć, jak 
również podawano w wątpliwość ich zgodność z prawami człowieka i swobodami 
obywatelskimi�� Stąd też uznano za konieczne sformułowanie jak najbardziej przej-
rzystych podstaw dla dalszej współpracy policyjnej w ramach struktur Wspólnoto-
wych9��

Dla powołania Europejskiego Biura Policji istotnych było kilka bodźców, jak 
chociażby inicjatywa z Schengen10 oraz Traktat o Unii Europejskiej (TUE)�� Pierwsze 

�  Dość powszechnym jest pogląd o pochodzeniu tejże nazwy od skrótu francuskich słów: terrorisme, 
radicalisme, extremisme, violence internationale – terroryzm, radykalizm, ekstremizm, przemoc 
międzynarodowa��

�  Współpraca międzyrządowa państw członkowskich EWG doprowadziła także do powołania 
szeregu innych grup roboczych: TREVI 92, Grupa Ad Hoc ds�� Migracji, Europejska Jednostka Łączni-
kowa, Grupa Robocza Policji ds�� Terroryzmu, Grupa Ad Hoc w sprawie Europolu, Grupa Wzajemnej 
Pomocy�� „Przyjęcie formuły »grupy roboczej« pozwoliło, z jednej strony, na rozszerzenie zakresu 
współpracy między państwami członkowskimi, a z drugiej strony, było do zaakceptowania przez takie 
państwa, jak Wielka Brytania, które nie chciały rozszerzać zakresu działania Wspólnoty na sprawy 
uznawane za jeden z najważniejszych atrybutów suwerenności państwa”, [w:] P�� Wawrzyk, op��cit��, 
s�� 21–22��

9  Por�� A�� Grzelak, Unia Europejska a prawo karne, Warszawa 2002, s�� 22–24��
10  Zobacz: W�� Czapliński, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości – współpraca w zakresie 

wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, [w:] E�� Kawecka-Wyrzykowska, E�� Synowiec, Unia 
Europejska, Warszawa 2004, t�� I, s�� 398–411�� 
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nierozerwalnie łączy się z problematyką swobodnego przepływu osób, ponieważ 
w procesach związanych z tworzeniem wspólnego rynku część państw uznała za 
konieczne zniesienie granic wewnętrznych pomiędzy członkami EWG�� Dzięki temu 
chciano nadać integracji europejskiej szerszy, niż tylko gospodarczy, wymiar, posze-
rzając ją o aspekt społeczny�� 

Pierwsze deklaracje o likwidacji kontroli granicznych pojawiły się w połowie lat 
70��, lecz dopiero 13 lipca 1984 roku Francja i Niemcy podpisały w Saarbrücken 
stosowne porozumienie�� Wkrótce do umowy postanowiły dołączyć także kraje 
Beneluxu11�� Państwa te zdawały sobie jednak doskonale sprawę z zagrożenia, jakie 
w kwestii, wspólnego już, bezpieczeństwa wewnętrznego powodowała likwidacja 
granic12�� Z tego powodu postanowiono więc zacieśnić kooperację organów policyj-
nych na płaszczyźnie zwalczania przestępczości zorganizowanej, w tym handlu 
narkotykami i terroryzmu�� By zrealizować powyższe cele niezbędnym było skoor-
dynowanie współpracy policji krajowych, a nadto również, co nie mniej istotne, 
stworzenie europejskiego systemu wymiany informacji1��� Gdy do Układu przystę-
pować zaczęli kolejni członkowie EWG, oczywistą stała się konieczność podjęcia 
stosownych uregulowań na poziomie Wspólnoty1���

Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie stał się Traktat o Unii Europejskiej, 
podpisany w Maastricht 7 lutego 1992 roku�� Już w Preambule kraje członkowskie 
zgodziły się, iż mając na celu ułatwienie swobodnego przepływu osób, należy zapew-
nić bezpieczeństwo ich narodom, „poprzez włączenie do niniejszego Traktatu 
postanowień dotyczących wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych”�� Na mocy 
dalszych postanowień utworzono Unię Europejską, która prócz kwestii gospodar-
czych, zakresem swej aktywności objęła również politykę zagraniczną (II filar) oraz 
współpracę w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (III filar)�� 
Wyrażono, w ramach tego ostatniego, potrzebę utworzenia międzynarodowej insty-
tucji, spełniającej funkcję centrum koordynacji działań policyjnych i wymiany 
informacji�� W ten sposób, w prawie pierwotnym, po raz pierwszy znalazł się zapis 

11  Pierwszy Układ z Schengen podpisano 14 czerwca 1985 roku, drugi – 19 czerwca 1990 roku��
12  Por�� M�� Andersen/J�� Apap, Changing Conceptions of Security and their Implications for EU 

Justice and Home Affairs Cooperation, s�� 3, [w:] http://aei��pitt��edu/1984/01/PB26��PDF, odczyt z dn�� 
4��11��2006��

1�  „Uwspólnotowienie i umiędzynarodowienie kwestii bezpieczeństwa wewnętrznego ma znaczący 
wpływ na struktury, metody i treść procesów decyzyjnych na polu wymiaru sprawiedliwości i spraw 
wewnętrznych�� Dostrzeganie zagrożeń stało się także najważniejszą zachętą (i decydującym argumen-
tem legitymizującym) wzmocnienia i instytucjonalizacji już istniejącej europejskiej kooperacji w tej 
materii”, [w:] ibidem, s�� 4��

1�  Por�� K�� Rokicka, Włączenie acquis Schengen w ramy prawne Unii Europejskiej, „Studia Europej-
skie” 2000, nr 2, s�� 75–78��
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o powołaniu do życia Biura Policji Europejskiej15�� Niemniej jednak wspomniane 
postanowienia traktatowe co najwyżej doprowadziły do bardziej sformalizowanego 
charakteru współpracy międzyrządowej, niewiele zmieniając w dotychczasowej 
praktyce��

Większe zmiany w kwestii współpracy w sprawach wewnętrznych i wymiaru 
sprawiedliwości wprowadził Traktat Amsterdamski, podpisany 2 października 1997 
roku�� Podzielił on dotychczasową materię współpracy w zakresie wymiaru sprawied-
liwości i spraw wewnętrznych na dwie części�� Pierwszą przeniesiono do TWE 
i stanowiły ją takie dziedziny, jak m��in�� polityka azylowa, wizowa, współpraca sądowa 
w sprawach cywilnych�� Drugą stał się przebudowany III filar UE�� Pozostając 
w zgodzie z niezmienioną deklaracją, zawartą w Preambule TUE, przeformułowano 
cele UE�� W art�� 1 (B) uznano chociażby, że jest nim „utrzymanie i rozwijanie Unii 
jako przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w której zagwaranto-
wana jest swoboda przepływu osób, w powiązaniu z właściwymi środkami w odnie-
sieniu do kontroli granic zewnętrznych, azylu, imigracji oraz zapobiegania i zwal-
czania przestępczości”1���

Koncepcja utworzenia policyjnej jednostki organizacyjnej na poziomie wspólno-
towym została po raz pierwszy wysunięta w czerwcu 1991 roku, kiedy to ówczesny 
kanclerz Niemiec, Helmut Kohl, przedstawił propozycję powołania do życia Euro-
polu�� Wydawać by się mogło, iż umieszczenie stosownych postanowień w tekście 
właściwym TUE oznaczało akceptację, przez wszystkie umawiające się strony, 
konieczności wdrożenia tejże koncepcji�� Okazało się jednak, iż rozmaite problemy 
natury politycznej znacznie odwlekły w czasie spełnienie zapisów traktatowych�� 
Z uwagi na zaistniałą sytuację podjęto decyzję o wdrożeniu swego rodzaju półśrod-
ków�� I tak, uznając przemyt i handel narkotykami za jedno z największych zagrożeń 
społecznych, 2 czerwca 1993 roku osiągnięto formalne porozumienie co do utwo-
rzenia Jednostki ds�� Narkotyków (Europol Drugs Unit – EDU), zaś inauguracja jej 
działalności nastąpiła dopiero 3 stycznia 1994 roku�� Jednakże kompetencje EDU nie 
ograniczały się jedynie do spraw narkotykowych, lecz stopniowo rozszerzano je na 
inne rodzaje przestępstw międzynarodowych – przemyt materiałów radioaktywnych, 
nielegalna imigracja, „pranie” pieniędzy, przemyt samochodów itd��, co rekompen-

15  Art�� K1 pkt 9 TUE�� Por�� P�� Wawrzyk, op��cit��, s�� 28–29��
1�  „Wprowadzenie tej zmiany do art�� B TUE oznaczało, że skończył się czas, kiedy takie sprawy jak 

imigracja, azyl, kontrole graniczne oraz zapobieganie i zwalczanie przestępstw, pozostawały wyłącznie 
w gestii państw członkowskich�� Oznaczało to również, że nadszedł czas, kiedy UE zaczęła zastanawiać 
się nad potrzebą posiadania wspólnych regulacji w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego oraz sy-
stemu wymiaru sprawiedliwości karnej�� Właśnie ten i inne przepisy Traktatu Amsterdamskiego stano-
wiły pierwszy odważny, a zarazem duży krok w wymienionym kierunku”, [w:] S�� M�� Amin, op��cit��, 
s�� 145�� Por��: J�� D�� Occhipinti, op��cit��, s�� 5–8; W�� Czapliński, op��cit��, s�� 415–421��
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sowało, w pewnym stopniu, przedłużający się proces tworzenia właściwej organiza-
cji policyjnej1���

Specjalny Zespół Projektu Europolu, na polecenie Rady Europejskiej, rozpoczął 
prace nad przygotowaniem projektu konwencji powołującej do życia Europol we 
wrześniu 1992 roku�� 2 czerwca 1993 roku Rada Ministrów TREVI, podczas spotka-
nia w Kopenhadze, podjęła porozumienie ministerialne w sprawie utworzenia Jed-
nostki ds�� Narkotyków (European Drugs Unit – EDU)1��� „Porozumienie okazało się 
bardzo słusznym i udanym krokiem (…)�� Jednostka zaczęła odgrywać rolę Europolu 
i systematycznie budować fundament, na którym oprzeć się miała przyszła organi-
zacja policji europejskiej”19�� Pierwotny tekst Konwencji o Europolu (KoE) został 
uzgodniony 8 listopada 1993 roku, lecz nie znalazł on aprobaty wszystkich zaintere-
sowanych stron�� Stąd koniecznym było naniesienie wielu poprawek i dopiero 26 lipca 
1995 roku w Brukseli uzgodniono jej treść20��

działalnOść eurOpOlu21

We wspomnianej już Konwencji o Europolu z 26 lipca 1995 roku określono także 
cele i zadania stojące przed tą organizacją�� Za najważniejszy cel uznano poprawę 
skuteczności i efektywności współpracy odpowiednich władz państw członkowskich 

1�  Por�� S�� M�� Amin, op��cit��, s�� 190–194��
1�  Do jej zadań zaliczono: wymianę informacji, przygotowywanie raportów i analiz na temat 

przestępczości�� Siedzibę otwarto w Hadze, 16 lutego 1994 roku�� Jednostka początkowo składała się z 12 
oficerów łącznikowych i 18 urzędników�� Jej kompetencje rozszerzono m��in�� w latach 1995 i 1996�� Por�� 
S�� M�� Amin, op��cit��, s�� 197–199��

19  Ibidem, s�� 193��
20  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie 

ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), OJ C 316, 27/11/1995�� Weszła 
w życie 1 października 1998 roku i datę tę można uznać za początek działalności Europolu�� Jednakże 
pełną zdolność operacyjną organizacja osiągnęła dopiero z dniem 1 lipca 1999 roku, po dokonaniu 
przez państwa członkowskie ratyfikacji wszystkich, przewidzianych Konwencją, Protokołów�� Polska 
pełnoprawnym członkiem Europolu stała się 1 listopada 2004 roku – po ratyfikowaniu Konwencji 
o Europolu, dodatkowych Protokołów i złożeniu dokumentów na ręce Wysokiego Przedstawiciela UE 
ds�� wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa�� Por�� J�� Jura, T�� Skiba, Europol, Warszawa 2005, 
s�� 55–58�� 

21  Europol jest instytucją międzynarodową, posiadającą osobowość prawną (art�� 26 ust�� 1 KoE) 
i „w każdym państwie członkowskim posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych 
o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwo krajowe osobom prawnym” (art�� 26 ust�� 2 
KoE)�� Organami administracyjnymi policji europejskiej są: Zarząd, Dyrektor, Kontroler Finansowy, 
Komitet Finansowy�� Pracownicy Europolu nie mogą otrzymywać od rządów państw członkowskich 
jakichkolwiek instrukcji, a w swych działaniach kierować się mają wyłącznie chęcią realizacji zadań 
instytucji�� W chwili obecnej Europol zatrudnia 550 osób�� Działalność Europolu finansowana jest, prawie 
w stu procentach, ze składek wszystkich państw członkowskich�� Wysokość tychże składek uzależniona 
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w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, nielegalnego handlu narkotykami i innych 
poważnych form przestępczości międzynarodowej wszędzie tam, gdzie istnieją 
faktyczne oznaki działania zorganizowanej struktury przestępczej (art�� 2 ust�� 1 
KoE)22�� Określono jednocześnie właściwe obszary działalności Biura, do których 
zaliczono m��in��: przemyt narkotyków, nielegalną imigrację, handel ludźmi, kradzież 
i przemyt samochodów, przemyt substancji radioaktywnych, międzynarodowy 
terroryzm (art�� 3 KoE)2���

KoE nałożyła na każdy z krajów członkowskich obowiązek powołania do życia 
biur krajowych, które są bezpośrednio odpowiedzialne za współdziałanie z właści-
wymi służbami pozostałych krajów członkowskich, a także są jedynym organem 
łącznikowym pomiędzy centralą Europolu a odpowiednimi władzami krajowymi2��� 
Co więcej, właśnie na państwach spoczywa obowiązek zapewnienia biurom krajo-
wym wszystkich niezbędnych środków potrzebnych dla ich właściwego funkcjono-
wania, włączając w to zarówno dostęp do odpowiednich danych, jak i utrzymanie 
z własnego budżetu�� Do zadań tychże jednostek należy m��in��: 1) dostarczanie Euro-
polowi informacji potrzebnych do wykonywania jego zadań, 2) aktualizacja baz 
danych, 3) zagwarantowanie przestrzegania prawa w procesie wymiany informacji 
itd�� 

Konwencja o Europolu jest aktem prawnym o fundamentalnym znaczeniu dla 
działania tej organizacji�� Zanim jednak weszła ona w życie, kompetencje Biura 
zostały poszerzone na mocy Traktatu Amsterdamskiego (TA)�� Nie zmieniono 
zasadniczego celu organizacji, podkreślono jednak wyraźnie, iż priorytetem dla 
Europolu ma być walka z przestępczością zorganizowaną�� Dla zwiększenia skutecz-
ności wspólnych działań w tej kwestii, podjęto także próbę zintensyfikowania 
aktywności Biura w działaniach operacyjnych państw członkowskich�� Były to zmiany 

jest, w głównej mierze, od produktu krajowego brutto (PKB) danego państwa�� Co niezwykle interesu-
jące, są one znacznie wyższe niż analogiczne świadczenia na rzecz Interpolu�� Budżet Europolu syste-
matycznie rośnie i to w bardzo szybkim tempie (1999 – 18��9 mln euro, 2001 – 33��2 mln euro, 2006 – ok�� 
52 mln euro)�� Zobacz: http://www��europol��europa��eu/

22  Dotyczy to jednak przypadków, gdy w zabronioną działalność zaangażowana jest grupa prze-
stępcza, a sprawa dotyczy przynajmniej dwóch państw członkowskich��

2�  Szczegółowy wykaz zadań zobacz: art�� 2 i 3 oraz Załącznik KoE�� Por�� B�� Müller-Wille, For our 
eyes only? Shaping an intelligence community within the EU, s�� 26, http://aei��pitt��edu/1614/01/occ50��pdf, 
odczyt z dn�� 28��10��2006; A�� Bendiek, Cross-Pillar Security Regime Building in the European Union: Effects 
of the European Security Strategy of December 2003, s�� 10, http://eiop��or��at/eiop/index��php/eiop/artic-
le/view/2006_009a/29, odczyt z dn�� 25��10��2006��

2�  Biura krajowe delegują do pracy w Biurze Policji Europejskiej oficerów łącznikowych, którzy 
formalnie są zatrudnieni w organie wysyłającym�� Funkcje oficerów sprawują funkcjonariusze różnych 
służb państw członkowskich – np�� służb imigracyjnych, celnych, policji, kontroli skarbowej itp�� Repre-
zentują oni interesy własnych krajów, a najważniejszym ich zadaniem jest koordynowanie wymiany 
informacji�� Por��: art�� 5 ust�� 1 KoE; A�� Gruszczak, op��cit��, s�� 39; J�� Jura, T�� Skiba, op��cit��, s�� 17��
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raczej niewielkie, ale stworzono możliwość uczestnictwa Europolu, na prośbę pań-
stwa członkowskiego, w konkretnych śledztwach�� Kolejne akty prawne poszerzyły 
także obszar działalności Biura na nowe rodzaje przestępstw25��

Jeśli przyjrzeć się mandatowi Europolu należy zauważyć, że jest on bardzo ogra-
niczony w porównaniu do uprawnień i zadań znajdujących się w gestii organów 
ścigania państw członkowskich2��� Aktualnie obowiązujące uregulowania prawne nie 
przyznają Europolowi uprawnień do prowadzenia dochodzeń (w tym użycia broni, 
podsłuchów, dokonywania przeszukiwań i aresztowań itp��), a więc czynności mają-
cych niejako wpływ na prawa obywatelskie i z tego względu wymagających adekwat-
nej podstawy i kontroli prawnej, np�� ze strony publicznego oskarżyciela lub innego 
uprawnionego organu2���

Prawdopodobnie najistotniejszym zadaniem stojącym przed Biurem Policji 
Europejskiej jest wobec tego gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie szczegó-
łowych danych i informacji dotyczących przestępstw na obszarze państw-sygnata-
riuszy Konwencji o Europolu2��� Aby sprostać temu zadaniu, „Europol tworzy 
i utrzymuje komputerowy system informacyjny” (art�� 7 ust�� 1 KoE)29, a dostęp do 

25  M��in��: Council Decision of 29 April 1999 extending Europol’s mandate to deal with forgery of 
money and means of payment, OJ C 149, 28/05/1999; Council Act of 30 November 2000 drawing up 
on the basis of Article 43 (1) of the Convention on the establishment of a European Police Office (Eu-
ropol Convention) of a Protocol amending Article 2 and the Annex to that Convention, OJ C 358, 
13/12/2000; Council Decision of 6 December 2001 extending Europol’s mandate to deal with the serious 
forms of international crime listed in the Annex to the Europol Convention, OJ C 362, 18/12/2001��

2�  Jak dotąd operacyjna rola Europolu znajduje się, w dalszym ciągu, w fazie kształtowania�� Jednakże 
rozpoczęto kooperację m��in�� z Eurojustem w dochodzeniach kryminalnych dotyczących poważnych 
przestępstw międzynarodowych, w szczególności zaś przestępczości zorganizowanej�� Stosowne poro-
zumienie zostało zawarte w roku 2004, dzięki czemu Eurojust może udzielać pomocy Europolowi�� Por�� 
Joanna Apap, What Future for Europol? Increasing Europol’s Accountability and Improving Europol’s 
Operational Capacity, Brussels 2006, s�� 2, http://www��europarl��europa��eu/meetdocs/2004_2009/docu-
ments/nt/630/630339/630339en��pdf, odczyt z dn�� 3��12��2006; art�� 29 i 31 TUE��

2�  Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – „De-
mocratic control over Europol”, COM(2002) 95 final, Brussels 26��02��2002, pkt 3��1��

2�  Podczas jednej z inspekcji przeprowadzonych w 2000 roku przez zespół kontrolerów, wyznaczo-
nych przez Joint Supervisory Body (Wspólny Organ Nadzorujący), wykryto, że Europol zapewniał 
wsparcie analityczne dla dochodzeń prowadzonych w państwach członkowskich�� Projekty te, znane 
pod nazwą Projekty Operacyjne Państw Członkowskich przy Wsparciu Europolu (Member States’ 
Operational Projects with Europol Support – MSOPES), zakładały m��in�� utworzenie akt analitycznych 
w Europolu, lecz będących raczej pod nadzorem państw członkowskich�� Niestety dla Biura, nie zostały 
zachowane stosowne procedury, zgodne z art�� 10 KoE, w związku z czym ich tworzenie uznano za 
bezprawne, [w:] “The second activity report of the Europol Joint Supervisory Body”, s�� 15, http://
europoljsb��ue��eu��int/documents/45EA1FE4-5DAA-41ED-9356-FA169E5B0800��pdf, odczyt z dn�� 
4��12��2006��

29  Por�� „The second activity report of the Europol Joint Supervisory Body”, s�� 9–11 i 14, http:// 
europoljsb��ue��eu��int/documents/45EA1FE4-5DAA-41ED-9356-FA169E5B0800��pdf, odczyt z dn�� 
2��12��2006; W�� Bruggeman, What are the options for improving democratic control of Europol and for 
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informacji w nim zawartych mają tylko ściśle określone podmioty (art�� 9 ust�� 1 KoE)�� 
W sytuacji, gdy zasadnym będzie „posiadanie przez Europol innych informacji do 
wykonywania jego zadań, może on zwrócić się z wnioskiem” do podmiotów trzecich�0 
o „przesyłanie odnośnych informacji za pośrednictwem właściwych środków�� Euro-
pol może również, na tych samych warunkach i z wykorzystaniem tych samych 
środków, przyjmować informacje dostarczone przez te różne podmioty z ich własnej 
inicjatywy” (art�� 10 ust�� 4 KoE)�1��

Pozostając niejako przy, szeroko rozumianym, systemie informacyjnym należy 
również wspomnieć o niezwykle istotnym elemencie, jakim jest przepływ danych�� 
Szczególnie istotny w tym względzie jest obowiązek bezzwłocznego „powiadamiania 
przez Europol jednostek narodowych oraz ich oficerów łącznikowych (…) o wszel-
kich informacjach dotyczących ich państwa członkowskiego i o ujawnionych 
powiązaniach między przestępstwami objętymi kompetencją Europolu na mocy 
artykułu 2” (art�� 13 KoE)�� Dzięki temu możliwym stało się przyspieszenie pozyski-
wania informacji przez organy ścigania państw członkowskich, co w konsekwencji 
pociąga za sobą także podniesienie ich efektywności��

Trudno też w tym miejscu nie nawiązać także do postanowień TUE�� Zgodnie 
bowiem z art�� 30 ust�� 2 pkt a), „Rada ma popierać współpracę prowadzoną za pośred-
nictwem Europolu, a w ciągu pięciu lat po wejściu w życie Traktatu z Amsterdamu 
umożliwić Europolowi ułatwianie i wspieranie przygotowania oraz zachęcania do 
koordynacji i wprowadzania w życie specyficznych działań śledczych prowadzonych 
przez właściwe organy państw członkowskich, w tym działań operacyjnych wspól-
nych zespołów z udziałem przedstawicieli Europolu, pełniących funkcje wspierające” 
(tzw�� joint investigation teams – JIT) �2�� 

providing it with adequate operational capabilities?, http://www��libertysecurity��org/article1150��html, 
odczyt z dn�� 3��12��2006��

�0  Wspomniane podmioty trzecie to: 1) Wspólnoty Europejskie i instytucje prawa publicznego, 
ustanowione na mocy Traktatów ustanawiających Wspólnoty; 2) inne instytucje prawa publicznego, 
ustanowione w ramach Unii Europejskiej; 3) podmioty powołane na podstawie umów między dwoma 
lub więcej Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej; 4) państwa trzecie; 5) organizacje międzyna-
rodowe i podległe im instytucje prawa publicznego; 6) inne instytucje prawa publicznego, powołane 
na podstawie umów między dwoma lub więcej państwami; 7) Międzynarodowa Organizacja Policji 
Kryminalnej (Interpol)�� Co więcej, Europol może, o ile jest to niezbędne dla wykonywania jego zadań, 
nawiązać stosunki stałej współpracy ze wspomnianymi podmiotami (art�� 42 KoE)�� Por�� http://www��
europol��europa��eu/index��asp?page=agreements

�1  Możliwym jest także przekazywanie przez Europol informacji stronom trzecim po spełnieniu 
określonych warunków procedur, o czym mówi art�� 18 KoE��

�2  Por�� Council Framework Decision of 13 June 2002 on joint investigation teams, OJ L 162, 
20/06/2002; Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – „En-
hancing police and customs co-operation in the European Union”, COM(2004) 376 final, Brussels 
18��05��2004, pkt 2��1��2��
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Wspomniana decyzja ramowa Rady UE z 13 czerwca 2002 roku wprowadziła 
generalne zasady funkcjonowania takich zespołów���� Postanowiono m��in��, że człon-
kami tego typu jednostek mogą zostać także „osoby inne niż przedstawiciele właś-
ciwych władz państw członkowskich współtworzących wspólny zespół dochodze-
niowo-śledczy�� Przykładowo, do osób takich należą funkcjonariusze organów 
ustanowionych na mocy Traktatu” (art�� 1 ust�� 12)�� Definicja ta dała więc formalno-
prawne podstawy udziału personelu Europolu w JIT����

rOla eurOpOlu W prOceSie integracji eurOpejSkiej

Obecny art�� 29 TUE, na podstawie którego Europol został powołany do życia, 
funkcjonuje w ramach tzw�� III filaru Unii Europejskiej�� Powszechnie przyjmuje się, 
iż w przeciwieństwie do regulacji zawartych w Traktacie ustanawiającym Wspólnotę 
Europejską (TWE), jest to obszar współpracy międzyrządowej�� Europol jest zatem 
organizacją o charakterze między- a nie ponadpaństwowym�5�� Jednak w myśl art�� 33 
TUE „Postanowienia niniejszego rozdziału nie wpływają na wykonywanie obowiąz-
ków ciążących na Państwach Członkowskich w związku z przestrzeganiem prawa 
i porządku oraz ochroną bezpieczeństwa wewnętrznego”�� Zapis taki istotnie krępuje 
możliwość ingerencji Europolu w sprawy wewnętrzne poszczególnych krajów�� 
W świetle aktualnych norm prawnych Biuro nie może zastąpić policji narodowych, 
a tylko wspierać i koordynować ich działalność�� Podstawowym jego zadaniem, jak 
już było uprzednio wspomniane, jest bowiem utrzymywanie systemu gromadzenia 

��  Wspomniana decyzja ramowa została zastąpiona przez: Council Act of 29 May 2000 establishing 
in accordance with Article 34 of the Treaty on European Union the Convention on Mutual Assistance 
in Criminal Matters between the Member States of the European Union, OJ C 197, 12/07/2000 (do-
kument ten wszedł w życie z dniem 23 sierpnia 2005). 

��  Szczegółowe postanowienia dotyczące udziału przedstawicieli Europolu w JIT zostały uregulo-
wane w specjalnym Protokole zmieniającym KoE: Council Act of 28 November 2002 drawing up 
a Protocol amending the Europol Convention, OJ C 312, 16/12/2002�� Uznano m��in��, że: przedstawiciele 
Europolu mogą uczestniczyć w JIT na stanowiskach wspierających (art��1 ust�� 1 Protokołu) oraz asysto-
wać we wszystkich działaniach i wymianie informacji z pozostałymi członkami JIT (art�� 1 ust�� 2 pkt 1 
Protokołu); wszelkie zebrane informacje mogą zostać włączone do baz danych Europolu (art�� 1 część 
a ust�� 5 Protokołu); Europol może, w szczególnych sprawach, skierować do państw członkowskich 
prośbę o wszczęcie, przeprowadzenie lub koordynację dochodzeń (art�� 1 część b ust�� 1 Protokołu), 
o czym powinien poinformować Eurojust (art�� 1 część b ust�� 4 Protokołu)�� Dokument ten jest obecnie 
w trakcie procesów ratyfikacyjnych w państwach członkowskich��

�5  Por��: A�� Grzelak, Z�� Rau, op��cit��, s�� 138; P�� Wawrzyk, op��cit��, s�� 19–20; S�� M�� Amin, op��cit��, s�� 71–76 
i 188; J�� Jura, T�� Skiba, Europol, Warszawa 2005, s�� 8–11��
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i wymiany danych���� Można jednak pokusić się o pytanie, czy Europol musi pozostać 
instytucją aż tak ograniczoną, by nie rzec ułomną?

Szukając odpowiedzi warto jeszcze raz cofnąć się do okresu, gdy krystalizowała 
się koncepcja utworzenia tego typu jednostki�� We wspomnianej już propozycji 
kanclerza Kohla chodziło raczej o powołanie instytucji na kształt centralnego biura 
śledczego���� Większość państw członkowskich, z różnych względów, nie podzielała 
jednak niemieckiego entuzjazmu, towarzyszącego próbom skonstruowania ponad-
narodowego, europejskiego organizmu�� Wiele spośród nich wyrażało (i wyraża) 
obawy co do pozbawiania się prerogatyw władzy państwowej, szermując, mocno 
ostatnimi czasy nadużywanym, hasłem suwerenności narodowej�� Stąd też Europol 
trudno uznać za postrach międzynarodowych przestępców�� Co więcej, wątpliwym 
jest również nazywanie go policją europejską, gdyż przysługujące mu kompetencje 
tylko w niewielkim stopniu dotyczą działań operacyjnych, a bez nich przeprowadza-
nie dochodzeń, co winno być esencją prac każdej policji, jest utrudnione�� „Mimo 
rozszerzenia ustawowych kompetencji, perspektywa przekształcenia Europolu 
w europejskie FBI (…) wydaje się zatem równie odległa, jak na początku lat 90- 
-tych”����

Istnieją jednak przesłanki świadczące o tym, że pewne zmiany w ramach III filaru 
są nieuchronne�� Szczególne znaczenie należałoby przypisać dwóm propozycjom�� 
Pierwsza z nich łączy się z, częściową omawianą wyżej, inicjatywą z Schengen�� 
W ramach tego układu uwagę zwraca idea pościgu transgranicznego�9�� Funkcjona-
riusze jednego z państw mogą, w przypadkach uzasadniających podejrzenie, że 
ścigana osoba dokonała lub uczestniczyła w przestępstwie, ewentualnie zbiegła 
z miejsca odbywania kary pozbawienia wolności, przekroczyć granicę państwową 
i kontynuować pościg na terytorium innego państwa�� Muszą o tym fakcie powiado-
mić władze kraju, na którego obszar wkroczyli, a na ich żądanie pościg przerwać�� 
Jest to rozwiązanie połowiczne, gdyż w gestii państw pozostawiono regulację naji-
stotniejszych szczegółów�0, lecz nawet przy tych ograniczeniach, koncepcję tę trak-
tować należy jako krok w procesie wzmacniania współpracy państw w walce 
z przestępczością��

��  Por�� A�� Grzelak, Z�� Rau, op��cit��, s�� 138�� Zobacz także: B�� Müller-Wille, op��cit��, s�� 34–35��
��  Por�� S�� M�� Amin, op��cit��, s�� 190��
��  A�� Gruszczak, op��cit��, s�� 52��
�9  Zobacz: O�� Kędzierska, Europejski nakaz aresztowania jako alternatywa dla ekstradycji w pań-

stwach Unii Europejskiej, [w:] Unia Europejska – wyzwania dla polskiej policji, red�� W�� Pływaczewski, 
G�� Kędzierska, P�� Bogdalski, Szczytno 2003, s�� 328–338; oraz W�� Czapliński, op��cit��, s�� 426��

�0  Państwa rozstrzygają: 1) czy funkcjonariusze innego kraju mogą dokonywać zatrzymań ściganych 
osób, 2) katalog przestępstw, w przypadku których taki pościg jest dopuszczalny, 3) zakres terytorialny 
i czasowy pościgu�� Por�� A�� Grzelak, Z�� Rau, op��cit��, s�� 143; B�� Müller-Wille, op��cit��, s�� 38–39��
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Jeszcze ciekawiej rysuje się projekt stworzenia europejskich aktów prawnych 
o charakterze kodeksowym�� Czy kodyfikacja prawa europejskiego jest w ogóle 
możliwa? W połowie lat 90�� starano się udowodnić, że tak�� 15 kwietnia 1997 roku 
Parlamentowi Europejskiemu (PE) został przedłożony tzw�� Corpus iuris, czyli zalążek 
europejskiego prawa i procedury karnej�� Był to rezultat pracy grupy ekspertów, 
specjalnie do tego zadania powołanych, pochodzących z różnych państw�1�� Miał on 
być próbą stworzenia narzędzia skutecznego w walce z przestępstwami na szkodę 
interesów finansowych Unii Europejskiej�� Projekt zawierał określenie katalogu 
czynów penalizowanych oraz precyzował pewne zasady odpowiedzialności karnej�� 
Co w nim jednak najważniejsze, to wskazanie kierunku dla rozwoju wspólnego 
prawodawstwa�� Przede wszystkim widoczny jest tu nacisk na unifikację prawa 
unijnego, zamiast jego harmonizacji czy wzajemnego uznawania�� Czynnikiem 
równie ważkim jest postulat tworzenia unijnych organów, posiadających kompeten-
cje do działania na całym terytorium Unii, w miejsce dotychczasowej współpracy 
transgranicznej�� 

Rozwiązanie powyższych kwestii może mieć kolosalne znaczenie także dla nowego 
ukształtowania miejsca Europolu w strukturach integracji europejskiej�� Aby Biuro 
stało się prawdziwym strażnikiem prawa i porządku, potrzebne jest wpierw uregu-
lowanie kilku innych zagadnień�� Po pierwsze, za niezbędne należy uznać stworzenie 
jednolitego prawodawstwa�� Przykłady dowodzą, że nie jest to znowu perspektywa 
tak odległa, a przecież starczyłaby tu regulacja na poziomie unijnym tylko najważ-
niejszych aspektów�� Ujęcie w jednym akcie tych przestępstw, których ściganie należy 
do wyłącznej działalności Biura, rozwiązałoby konkurencyjność kompetencji służb 
krajowych i unijnych, choć jawi się to jako zadanie niezwykle wymagające�� Po 
drugie, należałoby stworzyć mechanizmy kontroli i nadzoru nad taką jednostką, 
a z drugiej strony zapewnić jednolitą ochronę prawną jednostki, przede wszystkim 
w zakresie spraw proceduralnych (długość dopuszczalnego zatrzymania bądź aresztu, 
prawo do adwokata itp��)�� Najtrudniejszym przedsięwzięciem wydaje się zdefiniowa-
nie konkretnych przestępstw, bowiem podejście do np�� narkotyków różne jest 
w Holandii, w Niemczech czy w Polsce�� Siłą rzeczy, pewne różnice są nieuniknione�� 
Ale w końcu ujednolicenie europejskiego prawa nie ma mieć charakteru totalnego, 
ale raczej utylitarny�� W takich i tylko w takich warunkach policja europejska miałaby 
rację bytu��

�1  Zobacz: A�� Grzelak, Unia Europejska a prawo karne, Warszawa 2002, s�� 129–145�� Por�� M�� Ander-
sen, J�� Apap, op��cit��, s�� 11��
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zakOńczenie

Biuro Policji Europejskiej w procesach integracji europejskiej, choć rzadko o tym 
się wspomina, ma do odegrania doniosłą rolę�2�� Problem tkwi w tym, iż w dalszym 
ciągu brak konsensusu państw członkowskich co do potencjalnych funkcji, jakie 
mogłaby pełnić ta instytucja w przyszłości�� Prawdopodobnym jest to, iż jest to 
rezultat obaw panujących w poszczególnych krajach przed coraz większym wpływem 
Unii Europejskiej na ważną sferę wewnątrzkrajowych działań�� „W walce ze wszelkimi 
formami przestępczości zorganizowanej i terroryzmem potrzebna jest bowiem 
właściwa proporcja pomiędzy narodowymi a unijnymi interesami i priorytetami 
(…)”���� Cały dylemat nie dotyczy bowiem tego, czy Europol jest dla integracji 
potrzebny, ale kwestii, jaki kształt powinna ta organizacja przyjąć��

Prężnie działająca jednostka policyjna jest zjednoczonej Europie bez wątpienia 
potrzebna�� Dzisiejszy Europol za takową uchodzić jednak nie może�� Stanowi on 
bowiem instytucję wspomagającą działalność służb krajowych i jest to, z całą pew-
nością, jakiś sukces�� Jednakże wyzwania, jakie implikują procesy integracyjne, 
zwłaszcza w kontekście ostatniego rozszerzenia UE o kraje Europy Środkowej 
i Wschodniej, a także związane ze wzrostem aktywności grup przestępczych, są 
znacznie większe���� Czy w Europie bez granic, liczącej ponad 450 milionów miesz-
kańców, będzie możliwa skuteczna walka z przestępczością, opierająca się na 
współpracy policji krajowych? Wydaje się to mało prawdopodobne��

Aby doczekać efektywnych działań należy, w pierwszym rzędzie, zapewnić pełną 
niezależność funkcjonariuszy od władz krajowych, a możliwe jest to tylko w ramach 

�2  „Rola Europolu we współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 
jest dość złożona�� Z jednej strony Europol pozostaje organizacją o charakterze pomocniczym względem 
odpowiednich służb krajowych�� (…) Z drugiej jednak strony, (…) widać w stanowisku państw człon-
kowskich UE wolę wzmocnienia Europolu i przydzielenia jego funkcjonariuszom bardziej praktycznych 
zadań, które dałyby widoczne i pozytywne skutki jeśli idzie o poziom bezpieczeństwa w państwach UE, 
a w szczególności ograniczenie działalności międzynarodowych zorganizowanych grup przestępczych”, 
[w:] A�� Gruszczak, op��cit��, s�� 52�� 

��  J�� Jura, T�� Skiba, op��cit��, s�� 79�� 
��  „Postrzeganie i zaradzanie różnym zagrożeniom jako geograficznie i znaczeniowo wyodrębnionym 

zjawiskom jest często nieadekwatne i niemożliwe�� Nowe wyzwania wymagają wyczerpującego, koope-
ratywnego i spójnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa�� Europejscy i krajowi decydenci znaleźli się, 
z tego powodu, w sytuacji podwójnego wyzwania�� W skali większej niż kiedykolwiek dotąd muszą ko-
ordynować i łączyć różne instrumenty polityki bezpieczeństwa, znajdujące się w ich dyspozycji, jak 
również muszą synchronizować wysiłki krajowe i europejskie”, [w:] B�� Müller-Wille, op��cit��, s�� 11��
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instytucji ponadnarodowej�5�� Europol winien funkcjonować zatem pod nadzorem 
Komisji Europejskiej, choć może to rodzić obawy o przerost kompetencji�� Tylko 
wówczas jednak istniałaby gwarancja, że Biuro Policji Europejskiej strzegłoby 
porządku publicznego, a nie wikłało się w politykę�� Naturalnie, zakres działalności 
takiej jednostki musi dotyczyć najpoważniejszych przestępstw międzynarodowych, 
popełnianych w ramach tzw�� przestępczości zorganizowanej�� Jednak w ich zwalcza-
niu Europol powinien cieszyć się takimi uprawnieniami, jakie służą każdej normal-
nej jednostce policyjnej�� Pytanie tylko, czy w Unii Europejskiej znajdzie się polityczna 
wola do podjęcia tak zdecydowanych kroków, bowiem Europol, w obecnym kształ-
cie, w dłuższej perspektywie czasowej, skazany jest na porażkę…

Summary

the challengeS cauSed by creating one common market within the European Com-
munities, combined with the fundamental goal of promoting free movement within their 
borders, and also the ‘birth’ of the European Union and terrorist attacks on the United States 
have been the most important influences on the development of the third pillar of the Euro-
pean Union�� For research purposes the creation of Europol turns out to be a very interesting 
issue�� During almost thirty years of debate concerning this issue, a significant amount of 
concepts of European internal security agency have been developed�� One of the most impor-
tant has been presented by Helmut Kohl who wanted Europol to become European supra-
national Federal Bureau of Investigation�� The aim of this paper is to attempt to evaluate how 
the States have fulfilled the obligations they have accepted and whether it is possible to create 
a European FBI��

�5  Choć z drugiej strony, „kontrowersje wzbudziło także wspólne działanie, przyjęte przez Radę 
UE 19 czerwca 1997 roku, dotyczące przywilejów i immunitetu funkcjonariuszy i pracowników Euro-
polu�� Zostali oni w dużym stopniu wyłączeni z obowiązku stawienia się przed sądem lub komisją par-
lamentarną�� Wywołało to falę krytycznych wypowiedzi deputowanych do Parlamentu Europejskiego 
oraz przedstawicieli wielu organizacji pozarządowych”, [w:] A�� Gruszczak, op��cit��, s�� 39��
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ATHENAEUM

Idea euroPejSkIej jednoścI ewoluowała na przestrzeni ponad tysiąca lat�� Od 
mitu Europy Karola Wielkiego jako uniwersalnego chrześcijańskiego cesarstwa 
i tradycji imperialnych poprzez poszukiwanie wspólnego europejskiego dziedzictwa 
kulturowego i cywilizacyjnego aż po współczesną rozszerzoną na Wschód Unię 
Europejską1�� 1 stycznia 2007 roku do Unii Europejskiej przyjęto jeszcze Rumunię 
i Bułgarię�� Samo pojęcie „Europa” obecne już w pismach antycznych, we wczesnym 
średniowieczu definiowano jako wspólnotę tradycji rzymsko-łacińskich i romańsko-
-germańskich2�� Wspólnym mianownikiem cesarstwa (istniejąca wówczas forma 
europejskiej wspólnoty) był kościół rzymskokatolicki�� Jedność europejską interpre-
towano jako narodziny Zachodu, chrześcijańskiego Zachodu i rozumiano przez to 
przede wszystkim wartości religijne�� Kościół decydował, co jest europejskie i jakie 
wartości określają przynależność do wspólnoty�� W średniowieczu integracyjny 
charakter miały przede wszystkim wartości religijne�� Propagowane oficjalnie 
i zmuszające do posłuszeństwa�� Obowiązywał obraz Europy jako religijnej całości�� 
Pogańskich dysydentów fizycznie eliminowano��

Dopiero renesans przynosi zmiany w tej statycznej i scholastycznej wizji Europy 
i świata�� Krwawe wojny religijne, reformacja i kontrreformacja obalają mit jednej 
i niepodzielnej katolickiej Europy�� Europa dzieli się na kraje katolickie i protestanckie�� 
Podziałowi religijnemu towarzyszy podział kulturowy, ideologiczny i polityczny�� 
Z jednej strony papież jako zwierzchnik katolickiej części Europy, z drugiej kraje 
protestanckie położone w tej samej Europie, gdzie religia jednak zostaje podporząd-
kowana państwu�� W Anglii w czasach Henryka VIII i Elżbiety I władcy świeccy stają 

1  Por�� M�� Gehler, Europa, Frankfurt am Main 2002��
2  Ibidem, s�� 5 i n��
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na czele nowego i zreformowanego kościoła�� Europę tych czasów określa jej religijne 
i polityczne rozbicie�� Z dzisiejszej perspektywy bez trudu można dostrzec analogie 
tamtego podziału: na członków starej i nowej Europy jako źródła europejskiej toż-
samości�� Różnych wizji, programów i wyobrażeń o europejskiej jedności�� W wiekach 
średnich podstawowym kryterium europejskiego podziału była religia�� W czasach 
nam współczesnych takim kryterium jest stosunek do Europy jako globalnego 
gracza w stosunkach międzynarodowych, stosunek do amerykańskiego unilaterali-
zmu i wielkie różnice cywilizacyjne i kulturowe��

W 2003 roku na łamach opiniotwórczego „Die Zeit” Jürgen Krönig przewidywał, 
że Europa 25 państw (od 1 stycznia tego roku 27) doprowadzi do fiaska całej kon-
cepcji integracji europejskiej��� Proroczo przestrzegał przed powstaniem Europy 
zmiennych koalicji i doraźnych sojuszy�� Europy proeuropejskiej i proamerykańskiej�� 
Przestrogi Kröniga stały się jeszcze bardziej aktualne po rozszerzeniu Unii Europej-
skiej na Wschód�� 1 maja 2004 roku Unia powiększyła się o dziesięć nowych państw, 
1 stycznia 2007 roku członkami UE zostały Rumunia i Bułgaria�� Podziały cywiliza-
cyjne i kulturowe nie tylko przetrwały, ale pogłębiły przepaść pomiędzy starymi 
i nowymi członkami Unii��� Toczące się spory o ewentualne członkostwo Turcji w UE 
ujawniły też głęboki europejski podział na kraje chrześcijańskie i islamskie�� Zjedno-
czona Europa pomimo formalnej i instytucjonalnej jedności pozostaje w dalszym 
ciągu głęboko podzielona gospodarczo i politycznie�� W pewnym sensie jest kon-
strukcją wirtualną i papierową�� Niezdolną do wspólnych działań i sparaliżowaną 
przez partykularne interesy poszczególnych członków��

Po ataku na Irak były minister obrony USA Donalda Rumsfelda podzielił Europę 
na „starą” i „nową”�� Motywowany politycznie podział nie był całkowicie pozbawiony 
sensu�� Odnosił się wbrew prawdziwym intencjom Rumsfelda do zasadniczych 
europejskich różnic�� Stara Europa odmówiła swego udziału w bezprawnej agresji 
przeciwko suwerennemu państwu, nowa wybrała „koalicję chętnych” i doktrynę 
Busha tzw�� wojen prewencyjnych5�� Doktrynę umożliwiającą USA eliminowanie 
niewygodnych krajów w dowolnym punkcie kuli ziemskiej bez pytania o zgodę ONZ 
czy jakiejkolwiek innej organizacji międzynarodowej�� Już wówczas USA politycznie 
podzieliły Europę i uzależniły zgodę na jej „jedność” od carte blanche dla amerykań-
skiej polityki agresji i przemocy w stosunkach międzynarodowych��

�  J�� Krönig, Auf zu neuen Ufern, „Die Zeit” 10��02��2003, nr 9, s�� 5�� 
�  Zob�� „Der Spiegel”, Jahrbuch 2005�� Zahlen�� Daten�� Analysen, München 2005, s�� 51�� Rocznik pisał, 

że „rozszerzenie drastycznie pogłębiło przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi krajami w UE“��
5  Por�� H�� v�� Sponeck, A�� Zumach, Irak. Chronik eines gewollten Krieges. Wie die Weltöffenttlichkeit 

manipuliert und das Völkerrecht gebrochen wird, Köln 2003; Krieg gegen den Irak. Was die Bush-Regierung 
verschweigt, William Rivers Pitt mit Scott Ritter, Köln 2002��
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Rozszerzenie i pogłębienie integracji europejskiej w założeniu miało stanowić 
dwie strony tego samego medalu�� Jak jednak trafnie zauważył Erich J�� Lejeune, 
najpóźniej od chwili przyjęcia dziesięciu nowych członków w roku 2004 to idealne 
założenie okazało się jeszcze jednym pobożnym życzeniem i zwykłym kłamstwem�� 
Lejeune stwierdzał, że wyobrażenie Unii politycznej, która znosi lub osłabia znacze-
nie państw narodowych zakończyło się już w 1973 roku��� Datą przyjęcia do Unii 
Wielkiej Brytanii�� Wielka Brytania jako pierwsza kategorycznie odmówiła wyzbycia 
się swych suwerennych praw�� Winston Churchill zapowiedział wprawdzie w 1946 
roku w Zürichu utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy, ale nie zamierzał włączać 
do nich swego kraju��� W koncepcji Churchilla zjednoczona zachodnia Europa miała 
wymiar ideologiczny�� Miała służyć wsparciu USA w konfrontacji z ZSRR�� Żadne 
inne motywy nie kierowały brytyjskim premierem pomimo głoszonych oficjalnie 
propagandowych frazesów o jednej, niepodzielnej i zjednoczonej Europie��

Prawdziwym testem europejskiej wiarygodności stało się glosowanie nad Konsty-
tucją Europejską w 2005 roku�� Dwa kraje założycielskie obecnej Unii Francja i Ho-
landia powiedziały „nie”�� Publicysta opiniotwórczego „Die Zeit” pisał, że byłoby 
fatalnym błędem pomniejszanie znaczenia tego sprzeciwu��� Dla Klingsta francuskie 
i holenderskie „nie” było wyrazem głębokiego kryzysu koncepcji zjednoczonej 
Europy wykraczającego daleko poza granice Francji i Holandii�� W świadomości 
obywateli państw-członków Unii Europejskiej zakorzeniło się przekonanie, że 
zjednoczona Europa jest przede wszystkim pomysłem politycznych elit nie liczących 
się z interesami tzw�� szarego obywatela�� W istocie stosunek społeczeństw do jedności 
europejskiej można określić następująco:

–  „tak” dla Europy socjalnej, przyjaznej obywatelowi, Europy praw i swobód 
obywatelskich;

–  „nie” dla Europy neoliberalnej gospodarki, Europy brukselskich eurokratów, 
Europy obniżonego standardu życiowego, nie dla Europy aroganckich polityków 
przekonanych tylko o własnych racjach��

Niemiecki publicysta zajął się też analizą skutków programowego rozszerzania 
i pogłębiania Unii Europejskiej�� Jako rezultat tych ambitnych zamierzeń wymienił 
potrójny kryzys UE:

–  zaostrzającą się konkurencję z USA i Rosją;
–  wewnętrzną konkurencję z nowymi członkami i krajami Europy Środkowej 

i Wschodniej;

�  E�� J�� Lejeune, Schluss mit Angst! Für mehr Vertrauen in Deutschlands Zukunft, Heidelberg 2006, 
s�� 97��

�  Zob�� przemówienie Winstona Churchilla do młodzieży akademickiej w dniu 19 września 1946 
roku w Zürichu [w:] G�� Brunn, Die Europäische Einigung, Stuttgart 2002, s�� 315–318�� 

�  M�� Klingst, Wer auf die Volk nicht hört, „Die Zeit” 2��6��2005, nr 23, s�� 1��
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–  postępującą niemoc starych krajów Unii spowodowaną ogromnym deficytem 
budżetowym i stale zmniejszającą się ilością dzieci��

Poważnym problemem rzutującym bezpośrednio na kryzys koncepcji zjednoczo-
nej Europy jest europejska nierównomierność oznaczająca wielkie różnice gospo-
darcze, kulturowe i cywilizacyjne�� Optymistycznie założono, że wystarczy zbudować 
gorset (ramy instytucjonalne) i zjednoczona Europa będzie gotowa i zdolna do 
działania�� Porównanie polskiego dochodu narodowego na głowę mieszkańca 
z francuskim i niemieckim uświadamia, dlaczego zjednoczona Europa tak często nie 
funkcjonuje i jakie są rzeczywiste źródła jej głównych problemów9�� Przeciwników 
rozszerzenia Unii na Wschód zbywano uwagami, że bogata Unia z tym wszystkim 
sobie poradzi�� Tymczasem Europa nie zawsze radzi sobie z globalizacją a Unia 
polityczna w dalszym ciągu pozostaje chimerą i złudzeniem�� Naiwne okazało się 
również założenie ojców-założycieli UE, że zjednoczona Europa będzie stanowić 
wyspę wolności, bezpieczeństwa i prawa�� Przykład Polski i przejęcie władzy w tym 
kraju przez skrajną, ksenofobiczną i nacjonalistyczną prawicę pokazał, jak bardzo 
się mylono�� Dzika lustracja, polityczny odwet, groteskowa polityka zagraniczna, 
polityczna nienawiść określają współczesne oblicze jednego z krajów członkowskich 
UE�� Czy w takiej europejskiej rzeczywistości można w ogóle jeszcze mówić o euro-
pejskiej jedności? I jak ta wirtualna jedność ma się do europejskiej rzeczywistości? 
Europy skłóconej, politycznie rozbitej i podzielonej? Trudno też sobie wyobrazić 
zjednoczoną Europę bez – mającej od zawsze ogromny wpływ na sprawy europejskie 
– Rosji�� Arbitralne wykluczenie tego mocarstwa również podważa wiarygodność 
całej koncepcji��

Antysemicka broszura polskiego eurodeputowanego Macieja Giertycha ujawniła, 
jak idealistycznie potraktowano koncepcję i model zjednoczonej Europy10�� Jego 
rasistowskie poglądy przekonywały do racji tych, którzy sceptycznie odnosili się do 
koncepcji zjednoczonej Europy�� Dostarczyły argumentów i amunicji wszystkim 
przeciwnikom pełnej integracji europejskiej�� Jeszcze raz okazało się, że do świado-
mości europejskich decydentów nie docierała cywilizacyjna przepaść dzieląca 
poszczególne kraje członkowskie�� Przez 45 lat Jałta zacierała te różnice i skutecznie 
ukrywała niski stopień rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego większości krajów 
Europy Środkowej i Wschodniej�� Upadek ZSRR te różnice odsłonił�� Jeśli wcześniej 
całą winę za europejski podział można było w celach propagandowych przypisywać 
jednemu międzynarodowemu układowi wielkich mocarstw, to w warunkach przy-

  9  Por�� der Fischer Weltalmanach 2007, Zahlen�� Daten�� Fakten, Frankfurt am Main 2007��
10  Por�� K�� T�� Toeplitz, Pomnik analfabetyzmu, „Przegląd” 16��11��2006, nr 46, s�� 74�� Na przykładzie 

myśli politycznej Romana Dmowskiego wybitny publicysta omówił korzenie polskiego antysemityzmu 
i mentalności społecznej w Polsce; zob�� też: K�� Koźniewski, Zostanie mit, Warszawa 1988, s�� 57–81�� 
Znany pisarz również na przykładzie Dmowskiego zajął się polskim faszyzmem i jego epigonami��
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najmniej teoretycznej europejskiej jedności już nie da się ich przemilczeć lub 
zamazać�� Wmówiono społeczeństwom tego obszaru, że to Jałta podzieliła Europę, 
a porządek pojałtański przywróci jedną i niepodzielną Europę�� Posłużono się instru-
mentalnym i zakłamanym mitem�� Mitem Europy wspólnych wartości, uniwersalnych 
praw człowieka i zdolności stworzenia wspólnego mianownika dla wszystkich krajów 
Europy�� Mit obalał się sam, ewolucyjnie i stopniowo�� Nie określono precyzyjnie 
granic zjednoczonej Europy�� Nie wyjaśniono o jaką Europę właściwie chodzi? Europę 
krajów chrześcijańskich czy Europę multikulturową z Turcją jako równoprawnym 
członkiem? Nie zarysowano nawet precyzyjnych kryteriów europejskiego podziału�� 
Co o nim decyduje? Położenie geograficzne, sytuacja polityczna czy stosunek do 
amerykańskiej hegemonii w świecie? Co decyduje o warunkach europejskiej jed-
ności? Nic nie jest jednoznaczne i dokładnie określone�� Pozostało hasło europejskiej 
jedności�� Coraz bardziej nieostre, wirtualne i papierowe��

Optymistycznie i bezpodstawnie przyjęto, że po upadku ZSRR w Europie i na 
świecie zapanuje liberalna demokracja11�� Prognoza równie absurdalna, co naiwna�� 
Historię USA idealizowano i kreowano amerykański model polityczny jako przykład 
do naśladowania dla reszty świata�� Propagandowy slogan Ronalda Reagana 
o „imperium zła” przetrwał upadek ZSRR12�� Już po upadku tego mocarstwa Stany 
Zjednoczone bez zgody i mandatu ONZ zaatakowały i zniszczyły Jugosławię i Irak�� 
Doktryna Busha, doktryna wojen prewencyjnych ignorująca prawo międzynarodowe 
i jego podstawowe zasady groziła każdemu, kto odmiennie niż USA interpretował 
własne interesy�� American way of life – amerykański styl życia miał obowiązywać na 
całym świecie�� Opornych i nieposłusznych najpierw przekonywano, a później nisz-
czono i eliminowano�� Amerykański unilateralizm podzielił i dzieli w dalszym ciągu 
Unię Europejską�� Przykład polski, czeski i brytyjski pokazał, że koncepcja zjedno-
czonej Europy będzie martwa tak długo jak długo dla wymienionych krajów waż-
niejsze będą amerykańskie, a nie europejskie interesy�� Podział Europy na proame-
rykańską i proeuropejską niemal z definicji wyklucza europejską jedność�� 
Formułując to bardziej przystępnie i obrazowo: albo priorytet interesów europej-
skich, albo amerykańskich�� Tertium non datur. Trzeciego wyjścia nie ma, jak głosi 

11  Por�� F�� Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1996��
12  Zob�� O�� Lafontaine, Deutsche Wahrheiten. Die nationale und die soziale Frage, München 1992, 

s�� 57�� Były przewodniczący niemieckiej SPD pisał o: „propagandowym rytuale, którego ogień już dawno 
wygasł bo zabrakło mu jakiejkolwiek wiarygodnosci”�� Za niedopuszczalne uznał zrównanie stalinizmu 
z socjalizmem�� W Polsce takie porównania w okresie obowiązującej antykomunistycznej histerii i lu-
stracyjnego szaleństwa przypominające niechlubne czasy senatora McCarthy’ego nikogo nie dziwią 
i nie irytują; A�� Walicki, Dzieje antykomunistycznej obsesji, „Dziś” 2007, nr 3, s�� 52–60�� Zob�� też: F�� Niess, 
McCarthys Wiederkehr. Bekenntniszwang und Überwachung in den USA, „Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik” 2004, nr 2, s�� 233–242��
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znane łacińskie przysłowie�� Nie da się pogodzić wizji zjednoczonej Europy z jej 
obecną sytuacją jako wasala i zakładnika amerykańskich interesów w Europie��

Rzekome i urojone rosyjskie zagrożenie (bariera dla koncepcji zjednoczonej 
Europy) ujawnia porównanie budżetów wojskowych USA i Rosji�� Amerykanie 
wydają na zbrojenia 620 miliardów dolarów rocznie, Rosja 31 mld1��� Budżet woj-
skowy USA jest 25 razy większy od rosyjskiego, a amerykańskie wydatki na zbroje-
nia są o wiele wyższe niż w okresie zimnej wojny�� Rosyjski produkt krajowy brutto 
jest trzynaście razy mniejszy od amerykańskiego�� Jeszcze w okresie kryzysu kubań-
skiego w 1962 roku USA posiadały 5000 rakiet nuklearnych a ZSRR tylko 300��
Przewaga USA wynosiła 16 do 1�� Polityczne mity zawsze były modne, a ich współ-
czesny wpływ na koncepcję zjednoczonej Europy jest ogromny�� W kontekście 
powyższych uwag warto zacytować dwie opinie: Jürgena Trittina, przewodniczącego 
frakcji Zielonych w niemieckim Bundestagu i Martina Schulza, deputowanego do 
Bundestagu z ramienia SPD�� Trittin stwierdzał, że:

„Uzasadnienie dla amerykańskiego systemu obrony antyrakietowej jest zakłamane�� 
Ani Polska, ani Czechy nie są zagrożone przez Północną Koreę lub Iran�� W rzeczy-
wistości amerykański system skierowany jest tylko przeciwko Rosji�� Zgoda rządu 
polskiego i czeskiego jest zamierzoną prowokacją przeciwko Rosji jak i sygnałem dla 
Unii Europejskiej�� Jest wymuszona przez czysto nacjonalistyczne motywy�� Niemieckie 
przewodnictwo w UE (prezydencja) nie może nad tym przejść do porządku dzien-
nego”�� Z kolei Martin Schulz był zdania, że:

„Kanclerz Angela Merkel powinna się sprzeciwić planowanemu systemowi obrony 
antyrakietowej�� Europa nie może podążać śladami ekspansywnej polityki bezpie-
czeństwa George’a W�� Busha�� Problem musi być rozwiązany na posiedzeniu Rady 
Europejskiej ponieważ stanowi centralny punkt ciężkości dla przyszłości całej Unii�� 
Możemy zapomnieć o wspólnej europejskiej polityce zagranicznej i obronnej jeśli 
nie uporamy się z jednostronnymi krokami Czech, Polski i Wielkiej Brytanii (goto-
wość do wyrażenia zgody na stacjonowanie amerykańskiego systemu antyrakieto-
wego)”��

Obie zacytowane opinie niemieckich polityków potwierdzają tylko w jak poważ-
nym kryzysie znalazła się koncepcja zjednoczonej Europy i jakie są jego najważniej-
sze przyczyny�� Według znanego polskiego badacza i byłego dyrektora (został 
natychmiast zwolniony ze stanowiska po krytyce amerykańskiej tarczy) Polskiego 
Instytutu Spraw Międzynarodowych Romana Kuźniara amerykańska tarcza będzie 
stanowić zwieńczenie absolutnej władzy USA nad innymi państwami1��� Ujmując 
przemyślenia Kuźniara jeszcze ostrzej: tarcza będzie z jednej strony ostatnim gwoź-

1�  „Der Spiegel” 17��2��2007, nr 8, s�� 119��
1�  Zob�� „Przekrój” 22��2��2007, nr 8, s�� 23��
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dziem do trumny i tak już fatalnych stosunków polsko-rosyjskich, z drugiej w sposób 
naturalny i oczywisty definitywnie przekreśli koncepcję zjednoczonej Europy�� 
W takim scenariuszu Europa byłaby bowiem trwale skazana na wasalny wobec USA 
status i przejęcie współodpowiedzialności za amerykański unilateralizm�� Taka 
Europa utraciłaby własną wiarygodność i demokratyczną legitymację�� Przyjęcie 
drugiej opcji byłoby równoznaczne z zupełnie inną wizją Europy: Europy jako 
amerykańskiego wasala i zakładnika�� Amerykański system obrony antyrakietowej 
będzie chronił tylko Amerykę�� 

Były amerykański ekspert wojskowy Philip Coyle w okresie prezydentury Billa 
Clintona i szef wydziału do spraw testów nowych systemów broni w Pentagonie 
stwierdził wprost, że system nie funkcjonuje15�� Jego budowę porównał do próby 
trafienia całego pola golfowego tylko jedną piłką�� W dodatku – zdaniem Coyle’a – pole 
golfowe i ewentualny cel poruszają się z prędkością 15 tysięcy mil na godzinę, a całe 
pole jest pokryte sztucznymi dziurami (balony, pozorowane rakiety)�� Nikt też nie 
wie, która jest prawdziwa�� Cole uznał pełne prawo Rosji do obrony przed nowym 
niebezpieczeństwem�� Postawił retoryczne pytanie jak zachowałyby się USA, gdyby 
to Rosja chciała instalować podobny system w Kanadzie lub na Kubie? W krytyce 
całej koncepcji zauważył, że państwa nuklearne są w stanie już teraz budować tyle 
głowic jądrowych, których nie obezwładni żaden nawet najbardziej futurystyczny 
system obrony antyrakietowej1��� Wywiad z Coylem został przez opiniotwórczy 
tygodnik „Der Spiegel” opatrzony znamiennym tytułem „Wir umzingeln sie – okrą-
żamy ich”�� Ich czyli Rosję�� Według Coyle’a siły zbrojne USA zbliżają się coraz bardziej 
granic Rosji co tylko zwiększa ryzyko globalnego konfliktu atomowego�� Na pytanie 
„Spiegla” czy Polska powinna się zgodzić na stacjonowanie amerykańskich rakiet na 
swym terytorium, Coyle odpowiada zdecydowanie, że nie�� W kontekście tego waż-
nego wywiadu z amerykańskim ekspertem wojskowym zdumiewa beztroska 
komentarzy w Polsce�� Owa beztroska dotyczy – niestety – również niektórych pol-
skich ekspertów wojskowych�� Autor tekstu celowo nie wymienia ich z nazwiska�� 
Sygnalizuje jedynie problem i poważne zagrożenie dla Polski��

W niektórych krajach europejskich antyrosyjskie fobie i obsesje powodują, że te 
i inne rzeczowe argumenty nie są w ogóle brane pod uwagę�� Tak jak inny nie mniej 
ważny: tarcza ma zapewnić Ameryce strategiczną bezkarność i zdolność dokonania 
pierwszego, nuklearnego uderzenia�� W tym sensie tarcza jest bronią ofensywną 
i instrumentem agresji, a nie – jak twierdzą niektórzy „nowi” Europejczycy, syste-
mem obronnym�� 

15  P�� Coyle, Wir umzingeln sie, „Der Spiegel” z 26��3��2007, nr 13, s�� 40��
1�  Ibidem, s�� 40��
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Uwagi o tarczy były konieczne, by wyjaśnić tło kryzysu koncepcji zjednoczonej 
Europy i odpowiedzialności USA za ten kryzys1��� Przyjęcie w 1999 roku do NATO 
Polski, Węgier i Republiki Czeskiej było pomyślane wyłącznie jako rozszerzenie 
amerykańskich wpływów w Europie1��� Każda inna interpretacja jest śmieszna 
i nieprawdziwa�� Jeszcze przed przyjęciem Polski do NATO najbardziej znani i liczący 
się badacze amerykańscy przestrzegali przed tym krokiem�� Podawali w wątpliwość 
wartość amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i innych krajów tego 
regionu�� I nie chodziło im tylko o skutki tych decyzji dla integracji europejskiej�� 
Richard Pipes pisał, że: 

„I w końcu pojawia się kwestia skuteczności zachodnich gwarancji bezpieczeń-
stwa�� Gdyby raz jeszcze, co jest mało prawdopodobne, zdarzyło się tak, że Rosja 
fizycznie zagrozi Polsce, można wątpić czy NATO w ogólności, a USA szczególnie, 
interweniowałyby zbrojnie w jej obronie, a także czy z powodu zobowiązań sojusz-
niczych w NATO byłyby bardziej skłonne, aby to uczynić, niż wtedy, gdyby te 
zobowiązania nie istniały��” Pipes pisał też: „Polska domaga się włączenia do NATO�� 
Uważam, że jest to zadanie, które przyniesie efekty odwrotne od zamierzonych�� 
Zadanie niepotrzebne i w ostatecznym wyniku – bezowocne”19�� Pipes nie wspomniał, 
że przybliżenie machiny wojskowej NATO do granic Rosji było złamaniem wszyst-
kich obietnic złożonych przez amerykańskiego sekretarza stanu Jamesa Bakera 
w okresie wyrażenia przez ZSRR zgody na zjednoczenie Niemiec20�� Pipes odmiennie 
niż politycy w Polsce patrzył na problemy bezpieczeństwa europejskiego�� Ale to tylko 
jedna strona medalu�� Druga, równie ważna to skutki rozszerzenia amerykańskiej 
strefy wpływów w Europie�� Zabójcze dla koncepcji zjednoczonej Europy�� Powtórzmy 
raz jeszcze: Europa podzielona na proamerykańską i proeuropejską wyklucza kon-
cepcję zjednoczonej Europy�� Prowadzi do stworzenia dwóch Europ: europejskiej 
(Francja, Niemcy) i amerykańskiej (Polska i inne kraje Europy Środkowej i Wschod-
niej)��

 Nie da się pogodzić koncepcji zjednoczonej Europy z polityczną i wojskową 
dominacją USA na kontynencie�� Albo jedno, albo drugie�� Można postawić tezę, że 
USA jako teren lokalizacji tarczy świadomie wybrały niektóre kraje Europy Środko-
wej i Wschodniej, by nie dopuścić do europejskiej jedności�� Jeszcze bardziej podzie-

1�  Zob�� J�� Joffe, Die Hypermacht. Warum Die USA Die Welt beherrschen, München 2006�� Autor, 
wydawca „Die Zeit” jest uważany za jednego z najlepszych znawców amerykańskiej polityki zagranicz-
nej�� Praca jest szczegółową analizą amerykańskiego unilateralizmu i jego konsekwencji dla Europy��

1�  Por�� H�� J�� Schrötter, Das aktuelle Europa-Lexikon. Politik, Wirtschaft, Zeitgeschichte und Kultur, 
Bergisch Gladbach 2002, s�� 189��

19  R�� Pipes, Rosyjska racja stanu, „Polityka” 29��4��1995, nr 17, s�� 11��
20  Zob�� J�� Kraszewski, Jak Baker NATO na Łabie zatrzymał, „Dziś” 1997, nr 8, s�� 86–93�� Baker mówił: 

„Zjednoczone Niemcy w NATO, ale z gwarancją, że jurysdykcja i wojsk NATO nie będą rozprzestrze-
niać się na wschód od obecnej linii”�� Chodziło o linię na wschód od Łaby, s�� 91�� 
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lić i politycznie rozbić Europę�� Europa trwale podzielona na proamerykańską 
i proeuropejską w praktyce eliminuje wizję zjednoczonej Europy�� I to zarówno wizję 
gen�� de Gaulle’a Europy ojczyzn, jak i pomysły Konrada Adenauera na stworzenie 
ponadnarodowego europejskiego państwa federalnego�� Priorytet amerykańskich 
interesów podważa europejską wiarygodność niektórych członków UE i ich lojalność 
wobec całej Europy�� Kraje te muszą dokonać wyboru: Czy chcą być członkami 
Organizacji Państw Amerykańskich czy Unii Europejskiej? Autor tekstu w tym 
miejscu celowo ironizuje, ale kryzys koncepcji zjednoczonej Europy usprawiedliwia 
jego niepokój o dalszą przyszłość Unii Europejskiej�� Nigdy w okresie powojennym 
kraje europejskie nie były tak bardzo wystawione na pokusę renacjonalizacji swej 
polityki zagranicznej jak w okresie amerykańskiej hegemonii w świecie��

W swej analizie trudnych i skomplikowanych stosunków USA–UE znany niemie-
cki polityk i komisarz europejski Günter Verheugen uważany za architekta rozsze-
rzenia Unii Europejskiej na Wschód pisał, że: „strategiczne pytanie w tych relacjach 
brzmi: zależność czy partnerstwo?” Zdaniem Verheugena koncepcja zjednoczonej 
Europy może oznaczać tylko partnerstwo21�� Verheugen rozpoczyna analizę stosun-
ków Europa–USA od wspomnień osobistych�� W 1977 roku na zaproszenie amery-
kańskiego MSZ przebywał na Uniwersytecie w Berkeley�� Amerykańscy studenci 
zupełnie otwarcie mówili mu o imperialiźmie swego kraju�� Równocześnie Verheugen 
przyznawał, że integracja zachodnioeuropejska była możliwa w warunkach amery-
kańskich gwarancji bezpieczeństwa�� Gwarancji bynajmniej nie bezinteresownych�� 
USA obawiały się ewentualnej radzieckiej kontroli tej części Europy i były zaintere-
sowane ograniczoną zachodnioeuropejską integracją�� Sytuacja radykalnie zmieniła 
się po upadku ZSRR�� Stany Zjednoczone dokonały zasadniczej redefinicji swych 
stosunków z Europą�� Już nie „partnerstwo”, ale Europa podzielona i politycznie 
rozbita leży w amerykańskim interesie�� Zjednoczona Europa mogłaby się stać natu-
ralnym rywalem, podzielona ułatwia USA globalną dominację�� Od tej pory Europa 
– w planach amerykańskich – ma być terenem tylko ich wpływów i wesprzeć ame-
rykańską hegemonię w świecie�� Temu służy NATO i taki jest prawdziwy cel tarczy22�� 
Jak te plany mają się do koncepcji zjednoczonej Europy, nikomu tłumaczyć nie 
trzeba�� Pokazanie Europejczykom ich miejsca w szeregu, uświadomienie przywódczej 
roli USA w Europie i świecie jest właściwym celem współczesnej amerykańskiej 
polityki zagranicznej�� Krnąbrni są karani lub eliminowani (była Jugosławia)��

21  G�� Verheugen, Europa In der Krise. Für eine Neubegründung der europäischen Idee, Köln 2005, 
s�� 123 i n��

22  Por�� G�� Vidal, Konsequent weiterlügen, „Focus” 17��08��1998, nr 34, s�� 234�� Były członek amery-
kańskiego establishmentu, kuzyn Al Gore’a (rywala G�� W Busha juniora w wyborach prezydenckich) 
określa NATO jako „amerykańską armię okupacyjną” w Europie�� Dalej stwierdza, że „Europa jest 
w dalszym ciągu okupowana przez Amerykę”��
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W takim kontekście pod znakiem zapytania postawiono finalną koncepcję UE 
jako Unii politycznej�� Faktyczny priorytet stosunków transatlantyckich w czasach 
Konrada Adenauera długo podważał europejską wiarygodność RFN�� Podobny 
dylemat w czasach współczesnych dotyka Polskę�� Różnica polega na braku zagrożeń�� 
Jeśli RFN mogła usprawiedliwiać transatlantycki szpagat obawą przed ZSRR, to 
polski lęk przed Rosją jest przykładem szkodliwej i groźnej dla polskich interesów 
tradycyjnej niestety w Polsce rusofobii�� Tezę tę można łatwo udowodnić na przykła-
dzie amerykańskiej polityki zagranicznej wobec Rosji�� To właśnie Rosja, a nie USA 
ma wszelkie powody by czuć się zagrożona�� Stephen F�� Cohen, profesor historii 
w New york University, były doradca prezydenta George’a Busha seniora uważa, że 
to Waszyngton od 15 lat prowadzi zimną wojnę przeciwko Rosji2��� Amerykański 
analityk reprezentował pogląd, że prawdziwa polityka USA po 1991 roku polega na 
bezpardonowym wykorzystywaniu słabości Rosji2��� Cohen wyliczył elementy tej 
polityki od wczesnych lat 90��:

1��  Okrążanie Rosji przez rozmieszczanie baz USA i NATO na jej granicach lub 
w ich pobliżu�� Bazy te już funkcjonują lub są planowane co najmniej w połowie 
z dawnych republik radzieckich�� Rezultatem jest wzniesienie nowej żelaznej 
kurtyny – tym razem przez USA – i remilitaryzacja stosunków amerykańsko-
-rosyjskich��

2��  Odmowa uznania, że Rosja ma jakiekolwiek uzasadnione interesy poza swoim 
własnym terytorium, nawet w graniczących z nią byłych republikach radzie-
ckich, jak Gruzja, i z ludnością spokrewnioną etnicznie, jak Ukraina czy Bia-
łoruś�� Richard Holbrooke potępiając bez ogródek Moskwę za promowanie 
promoskiewskiego rządu w sąsiedniej Ukrainie, z którą Rosję łączą wielowie-
kowe więzy językowe, małżeńskie, religijne, gospodarcze i bezpieczeństwa 
deklaruje, że to odlegle słowiańskie państwo stanowi element kluczowej strefy 
bezpieczeństwa USA”��

3��  W polityce amerykańskiej obowiązuje pogląd, że Rosja nie ma pełnej suwe-
renności w obrębie własnych granic, co znajduje wyraz w nieustannych 
interwencjach amerykańskich w sprawy wewnętrzne Moskwy od 1992 roku�� 
Miały one zwłaszcza w latach 90��, postać krucjaty całych zastępów amerykań-
skich „doradców”�� Ten interwencyjny impet zaowocował niedawno sugestiami, 
że można by obalić Putina drogą jeszcze jednej wspieranej przez USA „kolo-
rowej rewolucji”– takiej, jaką przeprowadzono już od 2003 roku w Gruzji, na 
Ukrainie i w Kirgistanie oraz usiłowano w tym roku na Białorusi��

2�  Cyt�� za: S�� F�� Cohen, Świat przed świtem, „Forum” 10–16��7��2006, nr 28, s�� 12�� 
2�  Ibidem, s�� 14��
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4��  Stosowanie podwójnej miary i potępianie Rosji za to, co robi stale Waszyngton: 
a więc za szukanie sojuszników i dążenie do zakładania baz wojskowych na 
terenie byłych republik radzieckich oraz za wykorzystywanie swoich atutów 
(w przypadku Rosji jest to ropa, gaz) dla dopomożenia życzliwym sobie rzą-
dom�� Kiedy NATO rozszerza się, sięgając aż do frontowych i tylnych drzwi 
Rosji i połykając dawnych członków bloku wschodniego i byłe republiki ZSRR, 
to jest to „walka z terroryzmem” i „ochrona nowych państw”�� Kiedy Moskwa 
protestuje, to „daje pokaz myślenia w kategoriach zimnej wojny”�� Kiedy 
Waszyngton miesza się do polityki Gruzji i Ukrainy, to „promuje demokrację”�� 
Kiedy robi to Kreml, jest to „neoimperializm”��

5��  Wykorzystując słabość Rosji, USA starają się uzyskać strategiczną nuklearną 
przewagę, jakiej nie mogły osiągnąć za czasów ZSRR25��

Przytoczenie uwag Cohena było konieczne by zwrócić uwagę na zakłamanie 
i podwójną moralność amerykańskiej polityki zagranicznej2��� Klasa polityczna 
w Polsce zwłaszcza w kontekście koncepcji zjednoczonej Europy powinna dokładnie 
przemyśleć skutki egzotycznego transatlantyckiego sojuszu dla coraz ostrzejszego 
kryzysu całej wizji�� Tylko nieliczni polscy badacze zwracają uwagę na tę zależność�� 
Bronisław Łagowski w jednym z artykułów zastanawiał się czy Polska już jest ame-
rykańskim protektoratem?2� Łagowski ironicznie pisał, że „rząd polski w zamian za 
udostępnienie Amerykanom kawałka polskiego terytorium żąda, aby oni zgodzili 
się uznać Polskę za swój protektorat”�� W innym artykule ten sam słynny filozof 
przypominał, że Polska jest najwyżej na 50�� miejscu krajów klientów Stanów Zjed-
noczonych, ale uważa się za uprzywilejowanego sojusznika��2� Te i inne uwagi skłaniają 
do smutnych refleksji nad jakością klasy politycznej w Polsce��

Jeśli w czasach zimnej wojny polityczny podział Europy był jasny i klarowny, 
a przede wszystkim uzasadniony, to nie da się tego powiedzieć o Europie przynaj-
mniej teoretycznie zjednoczonej�� Gdyby 27 państw wybrało egoizm narodowy 
zamiast wspólnych wartości i priorytetu spraw europejskich, to koncepcja zjedno-
czonej Europy przestaje być aktualna i stanowi tylko jeszcze jedno złudzenie i iluzję�� 
Kryzys tej koncepcji pogłębia – o czym była już mowa – różny stosunek USA i UE 
do Rosji�� Unia przynajmniej próbuje nawiązać dialog z tym mocarstwem, USA 
nastawione są tylko na konfrontację�� Koncepcja zjednoczonej Europy codziennie 
zderza się z amerykańskim unilateralizmem i stoi przed wyborem: co jest ważniejsze? 

25  Ibidem, s�� 14–15��
2�  Zob�� Z�� Jankowski, Zakłamana cywilizacja zachodnia, „Dziś” 2006, nr 12, s�� 36–42��
2�  B�� Łagowski, Amerykański protektorat nad Wislą?, „Przegląd” z 4��03��2007, nr 9, s�� 19��
2�  B�� Łagowski, Pięćdziesiąty klient Ameryki, „Przegląd” 18��02��2007, nr 7, s�� 19
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Europejska jedność czy amerykańska hegemonia? Odpowiedź na to zasadnicze 
pytanie wyjaśni, czy i w ogóle koncepcja zjednoczonej Europy ma szansę powodze-
nia? Czy jest to rzeczywistość wirtualna i papierowa, czy mamy do czynienia tylko 
z jej przejściowym kryzysem? Pojawiły się też inne argumenty świadczące o kryzysie 
koncepcji zjednoczonej Europy�� Reprezentowane przez uznanych znawców tematyki 
europejskiej, Tony Judt, profesor nauk politycznych w New york University, pisał, 
że zjednoczona Europa może się okazać grą, której wynik jest zerowy, gdyż rozsze-
rzanie zysków na nowo przybyłych ze Wschodu może nastąpić jedynie kosztem jej 
obecnych członków29�� Raport Komisji Europejskiej z lutego 2006 roku nie zmienia 
tej oceny��

Judt stwierdzał, że większość krajów wschodnioeuropejskich absolutnie nie 
kwalifikuje się do członkostwa w UE m��in�� z powodu istniejących aktualnie przepi-
sów dotyczących ochrony praw jednostki i praw mniejszości – religijnych, narodo-
wych czy etnicznych�0�� Zwłaszcza uwagi Judta o ochronie praw człowieka w tych 
krajach okazały się prorocze�� Szaleństwo lustracyjne w Polsce, polityczny odwet, 
działalność skrajnej prawicy potwierdziły jego obawy�� Również odradzający się 
w tym regionie nacjonalizm utrudnia realizację wizji zjednoczonej Europy�� Na Litwie 
i Łotwie (i nie tylko tam – A��M��) odpowiedzialni za masowe masakry miejscowych 
Żydów faszyści są osłaniani i chronieni�1�� Piotr Cywiński i Roger Boyes pisali, że 
łotewscy esesmani zaczęli nawet oficjalnie paradować w swoich mundurach tak jak 
choćby były pułkownik Romanovskis, jeden z aktywistów weteranów wojny�2�� Obaj 
dziennikarze przypomnieli, że po 1941 roku na Litwie fizycznie unicestwiono 
wszystkie z 223 gmin żydowskich�� Wymordowano ponad 200 tysięcy Żydów�� 
W czterdziestu dwóch miejscach na Litwie zagłady dokonano, zanim wkroczyli 
Niemcy�� Obaj dziennikarze przyznawali, że pełna bezkarność faszystów odpowie-
dzialnych za masowe mordy w nowo przyjętych krajach UE rodzi obawy o przyszłość 
i wiarygodność całej Unii Europejskiej���� Litewscy esesmani czy uczestnicy tych 
mordów nie stanowili żadnego wyjątku�� Znajdowali się we wszystkich okupowanych 
przez Niemców krajach�� Patriotyczna mitologia, że przedstawiciele innych narodów 
w okresie II wojny światowej nie brali udziału w tych masakrach nie odpowiada 
prawdzie historycznej�� 

Konstytucja Europejska musi wypracować jednolite i obowiązujące we wszystkich 
krajach standardy praw człowieka i ochrony mniejszości narodowych�� W każdym 

29  T�� Judt, Wielkie złudzenie? Esej o Europie, Warszawa–Kraków 1998��
�0  Ibidem, s�� 71��
�1  P�� Cywiński, R�� Boyes, Koniec Europy, Warszawa 2004, s�� 58–62�� Znani brytyjscy dziennikarze 

powoływali się na opinię szefa Instytutu Szymona Wiesenthala w Jerozolimie, Efraima Zuroffa��
�2  Ibidem, s�� 58��
��  Ibidem, s�� 62��
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innym przypadku możliwe będzie ich ciągłe naruszanie pomimo formalnego człon-
kostwa w UE�� W Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej lęk przed 
Rosją i Niemcami radykalizuje narodową politykę zagraniczną�� W istocie paraliżuje 
koncepcję zjednoczonej Europy�� Priorytet stosunków transatlantyckich dzieli Europę 
i osłabia wysiłki zmierzające do stworzenia Unii politycznej i urzeczywistnienia 
koncepcji zjednoczonej Europy�� Zdaniem byłego doradcy prezydenta Jimmy Cartera 
ds�� bezpieczeństwa narodowego Zbigniewa Brzezińskiego Polska jest dla USA, 
mówiąc brutalnie, partnerem trzeciorzędnym���� Pomimo tego polscy politycy są 
bardziej zainteresowani stosunkami z USA niż europejską jednością��

 W programie wyborczym niemieckiej PDS wymieniono następujące warunki 
europejskiej jedności:

–  Unia Europejska jako równoprawny w stosunku do wielkich mocarstw globalny 
gracz (global player);

–  Europa jako zwolennik pokojowego rozwiązywania konfliktów w Europie 
i świecie;

–  demokratyczny i solidarny rozwój wszystkich krajów i narodów��
Program PDS stwierdzał wyraźnie, że Europa nie może być uzupełnieniem ame-

rykańskiej hegemonii i dodatkiem do imperialnego porządku światowego�5�� Lekcja 
iracka jest przestrogą i ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy brali i biorą udział w tej 
całkowicie bezprawnej i łamiącej wszelkie zasady prawa międzynarodowego agresji 
i okupacji suwerennego przecież kraju�� Zmarły w ubiegłym roku światowej sławy 
uczony Adam Schaff podkreślał, że miejsce Polski jest w Europie���� W przypadku 
innego wyboru Polska byłaby skazana na rolę kraju mentalnie i cywilizacyjnie 
zacofanego, zaściankowego, prowincjonalnego i ksenofobicznego�� Kraju o peryfe-
ryjnym i marginalnym znaczeniu w Europie�� Polska ignorująca podstawowe prawa 
człowieka (jak to się dzieje już teraz w okresie rządów skrajnej prawicy) skazuje się 
z własnej woli i na własne życzenie na izolację i osamotnienie w Europie��

Reasumując: koncepcja zjednoczonej Europy i jej emancypacji nie jest możliwa 
bez stworzenia przeciwwagi dla amerykańskiej hegemonii�� Brak takiej przeciwwagi 
w znacznym stopniu, obok innych wymienionych w tekście czynników, decyduje 
o faktycznym kryzysie koncepcji zjednoczonej Europy�� Budowa elementów amery-
kańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach podważa europejską wiarygod-
ność�� Zakładającą zgodność wszystkich krajów europejskich w przynajmniej naj-
ważniejszych dla nich kwestiach�� Mówienie jednym europejskim głosem�� Nie 
uzgadniana i nie konsultowana z innymi europejskimi partnerami polityka zagra-

��  Zob�� Premier na dywaniku, „Forum” 4–10��09��2006, nr 36, s�� 6��
�5  Zob�� Partei des Demokratischen Sozialismus�� Programm, Beschluss der 2�� Tagung des 8�� Partei-

tages der PDS am 25��/26��Oktober 2003 in Chemnitz, s�� 16��
��  A�� Schaff, Próba podsumowania, Warszawa 1999, s�� 241��
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niczna poszczególnych krajów europejskich powoduje, że zjednoczona Europa jest 
chimerą i złudzeniem�� Zjednoczona Europa jest realna tylko jako równoprawny 
partner, a nie wasal USA�� Jeśli niektóre kraje, świadomie lub nie, na każdym kroku 
podkreślają wasalny wobec USA charakter swej polityki zagranicznej, to tym samym 
rujnują całą koncepcję�� Sprowadzają wizję wspólnej Europy tylko do tandemu 
francusko-niemieckiego, koncepcji rdzenia lub jądra europejskiego i niczego więcej�� 
Budowa tarczy eliminuje wizje zarówno Konrada Adenauera jak i gen�� De Gaulle’a�� 
Obie w mniejszym lub większym stopniu zakładały europejską emancypację��Z takiej 
perspektywy przyjęcie do Unii Europejskiej nowych członków okazało się błędne 
i przedwczesne�� Przyniosło bowiem w efekcie nie jej dalszą integrację, ale dezinte-
grację�� Umocniło amerykańskie wpływy na kontynencie i utrwaliło polityczny 
podział Europy�� Europa znalazła się na rozdrożu i stanęła przed wyborem: wspólna 
polityka zagraniczna i obronna lub jej marginalizacja przez USA�� Taki jest jeden 
z podstawowych dylematów koncepcji zjednoczonej Europy��

Ogromne znaczenie dla koncepcji zjednoczonej Europy mają ujednolicone 
i obowiązujące we wszystkich krajach standardy podstawowych praw człowieka�� 
Uchwalona w Strasbourgu 12 kwietnia 1989 roku Deklaracja Podstawowych Praw 
i Wolności musi obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej�� Bez względu 
na różnice cywilizacyjne i kulturowe�� Deklaracja stanowi swego rodzaju programowe 
minimum���� Zawiera zbiór podstawowych, humanistycznych i uniwersalnych, 
ogólnoludzkich wartości�� Bez rygorystycznego przestrzegania praw w niej zawartych 
wszystkie zapewnienia czołowych polityków UE o poszanowaniu praw i godności 
człowieka będą zawsze tylko papierowym i nic nie znaczącym manifestem dobrej 
woli�� Jak wiadomo, sama dobra wola nie załatwia niczego�� Nie rozwiązuje żadnego 
problemu��

W tym sensie rygorystycznie przestrzegany we wszystkich krajach UE katalog 
podstawowych praw i wolności człowieka byłby jednym z najważniejszych sposobów 
ratowania koncepcji zjednoczonej Europy�� Rozumianej jako wspólnota humanistycz-
nych wartości obowiązujących w każdym kraju członkowskim�� Do takiego katalogu 
należałoby zaliczyć następujące zasady:

–  wolność sumienia i wyznania;
–  całkowity rozdział kościoła od państwa;
–  świecki charakter państwa;
–  neutralność światopoglądowa;
–  zakaz głoszenia poglądów rasistowskich i faszystowskich��

��  Zob�� B�� Gronowska, T�� Jasidowicz, C�� Mik, Prawa człowieka. Dokumenty międzynarodowe,Toruń 
1996, s�� 298–303; Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Strasbourg 2001��
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Odpowiedniej Deklaracji musi towarzyszyć oficjalna i wiążąca prawnie wszystkich 
groźba ostrych sankcji przeciwko krajom dopuszczającym takie zjawiska w życiu 
politycznym i społecznym�� Tylko tak można uratować UE jako wspólnotę humani-
stycznych tradycji i wartości�� Jeśli porównamy katalog podstawowych praw i wolno-
ści człowieka zawartych w tej deklaracji i zestawimy je z rzeczywistością polityczną 
niektórych państw UE, to otrzymamy odpowiedź na pytanie czy koncepcja zjedno-
czonej Europy znajduje się w kryzysie czy nie?

Summary

the artIcle tItled „The crisis of conception of unified Europe – the proof of analysis” 
shows why European Union is to be found in crisis�� So called united Europe after enlarging 
on East remains deeply politically and economically divided�� The basic research thesis says 
that Europe divided pro-european and pro-american excludes the conception of the unifica-
tion of Europe��

The future European constitution should – create a uniform standards of human rights 
coming in force in all member countries of EU�� Especially Poland must forget the allegedly 
“strategic” partnership with USA�� It’s a fairy-tale and illusion made by political class in Poland�� 
The true future of Poland are good relations with our close neighbours like Russia and 
Germany�� The exotic transatlantic alliance on the one hand weakens polish credibility in 
Europe, on the other hand annuls the entire conception of united Europe�� 

Political class in Poland should choose: USA or Europe? If Europe, necessary is to proof all 
the hitherto prevailing foreign policy�� Policy by which Poland only loses and wins nothing�� 
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ATHENAEUM

PrzekSztałcanIe środowISka naturalnego przez człowieka trwa nieprze-
rwanie od początku istnienia naszego gatunku�� Niektórzy badacze definiują ten 
proces jako zmienianie lub porządkowanie ładu naturalnego, na rzecz ładu kulturo-
wego wynikającego z działalności człowieka1�� Bardzo szybko, bo już 8500 lat przed 
naszą erą, gdy na terenie żyznego półksiężyca zaczęto uprawiać ziemię, (rozpoczy-
nając w ten sposób rewolucję agrarną), proces ten zaczął wpływać na środowisko 
naturalne na skalę globalną�� Już wówczas hodowla bydła i uprawa ziemi oraz wiążące 
się z tym konsekwencje (irygacja, wycinanie lub wypalanie lasów) zaczęły wpływać 
na klimat i gazowy skład atmosfery2�� Zmiany te nie były jednak na tyle istotne by 
w jakikolwiek sposób mogły wpływać na życie ludzi�� Alvin Toffler określił te wyda-
rzenia, jako „pierwszą falę globalizacji”�� Początek „drugiej fali globalizacji”, według 
tego samego autora, miał miejsce w XVI wieku, wraz z odkryciami geograficznymi 
i kształtowaniem się kapitalistycznej gospodarki światowej��� Kapitalizm, czerpiący 
swe filozoficzne źródło z religii protestanckiej, wynoszącej pomnażanie dóbr do rangi 
cnoty oraz imperatywem wskazującym na obowiązek „podboju natury” przez 
człowieka, stał się głównym czynnikiem wpływającym na duże przyspieszenie 
cywilizacyjne�� Konsekwencją tego stanu rzeczy, była stopniowa industrializacja 
i wzrastające zapotrzebowanie na surowce�� Zdaniem Tofflera wykorzystywanie 
i przetwarzanie nieodnawialnych bogactw naturalnych, jako głównego źródła ener-
gii, charakteryzuje cywilizacje „drugiej fali globalizacji”�� Funkcjonujące w tym 

1  F�� Znaniecki, Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój, Warszawa 1992, s�� 14–23��
2  Por�� K�� D�� Alverson, R�� S�� Bradley, T�� F�� Pedersen, Paleoclimate, Global Change and the Future, 

Berlin Heidelberg 2003, s�� 146, 147, 149, 153��
�  A�� Toffler, Trzecia fala, Warszawa 1986, s�� 120; oraz A�� Toffler, H�� Toffler, Budowa nowej cywilizacji, 

Poznań 1996, s�� 99–109��
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okresie przekonanie o nieograniczonych możliwościach eksploatacji zasobów naszej 
planety, w połączeniu ze wzmożonym rozwojem gospodarki doprowadziły do 
stopniowej intensyfikacji zmian w środowisku naturalnym�� 

Bardzo długo jednak wpływ człowieka na funkcjonowanie naszej planety pozo-
stawał nierozpoznany�� Dopiero w 1922 roku geograf H�� H�� Barrow rozszerzył, 
powstałe w 1866 roku pojęcie ekologii, (wyłączające człowieka z badania powiązań 
organizmów żywych ze środowiskiem), o pojęcie ekologii człowieka�� Po raz pierwszy 
jednak „przełamanie paradygmatu o wyjątkowości człowieka w świecie przyrody 
i jego nadrzędnej roli w ożywionym świecie” nastąpiło w 1962 roku wraz z pojawie-
niem się książki R�� Carsona Cicha wiosna�� Ostatecznie w latach siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku nauka odrzuciła antropocentryczne poglądy o możliwości opano-
wania przyrody przez człowieka��� W tym czasie pojawia się również po raz pierwszy 
świadomość ekologiczna wśród społeczeństwa, czego dobitnym przykładem jest 
powstanie w 1971 roku organizacji Greenpeace�� Wydany rok później raport Klubu 
Rzymskiego zatytułowany Granice wzrostu, zawierający między innymi pesymi-
styczne analizy dotyczące zniszczeń w środowisku naturalnym i wynikające z tego 
perspektywy na przyszłość, zapoczątkował wielką debatę na temat ekologii�� Wyni-
kiem tej dyskusji był wniosek, iż istnieje możliwość powstrzymania degradacji 
środowiska za pomocą środków technicznych i prawnych5�� Dla Alvina Tofflera 
rozwiązaniem problemu zanieczyszczenia naszej planety miał być proces przecho-
dzenia najbardziej rozwiniętych państw w fazę „trzeciej fali globalizacji”, gdzie, 
w skutek rozwoju nowych technologii i zmniejszonej roli przemysłu opartego na 
surowcach naturalnych, nastąpi okres stopniowej poprawy stanu środowiska natu-
ralnego��� Jego przewidywania okazały się jednak całkowicie błędne, czego dowodzą 
współczesne analizy�� 

W 1981 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wskazała, iż 7,3 milionów 
hektarów lasów tropikalnych znika co roku z powierzchni ziemi��� Była to pierwsza 
oficjalna ocena stopnia wylesiania naszej planety i generalnie dotyczyła jedynie lasów 
tropikalnych�� Już wtedy jednak uznano, iż skala tego zjawiska może stanowić istotny 
problem i zaczęto szukać środków zaradczych�� Obecne, najnowsze dane, obejmujące 
swym zasięgiem całość powierzchni leśnej na naszej planecie, wskazują, iż proces 
ten, nie tylko nie został powstrzymany, ale nabiera coraz większego tempa�� Szacuje 
się, iż w latach 1990–2000 wycięto około 12 milionów hektarów lasów, przy jedno-

�  K�� Górka, B�� Poskrobko, W�� Radecki, Ochrona środowiska, Warszawa 2001, s�� 10��
5  Ibidem, s�� 16��
�  Por�� A�� Toffler, Szok przyszłości, Poznań 1998, s�� 434–437��
�  R�� K�� Schaeffer, Understanding Globalization, The Social Consequences of Political, Economic, and 

Environmental Change, Boston 2003, s�� 196��
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czesnym zalesieniu jedynie 4 milionów hektarów��� Ważną rzeczą, jest tu fakt, iż 
największe wylesienia dotyczą obszarów tropikalnych�� Badania dowodzą, iż lasy te 
potrzebują od 150 do 1000 lat, by powrócić na swoje pierwotne miejsce�� W wielu 
przypadkach jednak, szczególnie w obszarach równikowych, raz oczyszczony teren 
z lasu, nigdy już nie będzie mógł być ponownie zalesiony�� Przyczyną tego stanu 
rzeczy są raptowne zmiany w gospodarce wodnej takiego terenu prowadzące albo 
do jego zabagniania, albo pustynnienia�� Obszar takich terenów wzrasta wraz 
z tempem wycinania lasów, a jego zasięg często przekracza dawną granicę lasu 
i poprzez zmiany w głębokości wód gruntowych ma negatywny wpływ na tereny 
rolnicze�� 

Inną kwestią związaną z wycinaniem lasów, a zwłaszcza lasów tropikalnych jest 
wymieranie gatunków�� Według niektórych szacunków redukcja lasów Ameryki 
Południowej o 50% w stosunku do stanu pierwotnego spowoduje wyginięcie 15% 
gatunków roślin występujących w lasach oraz 12% gatunków ptaków9�� Badania 
przeprowadzone na obszarze Wielkiej Brytanii wykazały, iż w ciągu ostatnich 40 lat 
zmniejszył się zasięg występowania 28% rodzimych gatunków roślin, a przez ostat-
nie 20 lat skurczyło się rozprzestrzenianie 54% gatunków ptaków i aż 71% gatunków 
motyli�� Stwierdzili oni, iż jeśli tempo znikania gatunków nie zmniejszy się, to już 
niedługo będziemy świadkami szóstego wielkiego wymierania w historii Ziemi10�� 

Zmniejszanie obszarów leśnych, w sposób zasadniczy, obniża również możliwości 
naszej planety w kwestii wchłaniania i przetwarzania stale wzrastającej produkcji 
dwutlenku węgla – głównego gazu powodującego efekt cieplarniany�� Podstawowym 
źródłem jego emisji jest rozwijający się przemysł i wzrastająca motoryzacja świato-
wego społeczeństwa�� Szacuje się, iż więcej niż połowa obecnie produkowanej energii 
elektrycznej pochodzi ze spalania paliw organicznych (węgiel, ropa, gaz)11�� Od 
początku XVII stulecia do roku 1988, w wyniku działalności człowieka, w atmosfe-
rze przybyło 150 miliardów ton dwutlenku węgla12�� Największym na świecie produ-
centem dwutlenku węgla są obecnie Stany Zjednoczone odpowiedzialne za 25% 
emisji tego gazu ze średnią 20,1 tony na jednego mieszkańca rocznie1��� W ostatnich 
latach, coraz bardziej jednak, wzrasta zagrożenie ze strony Chin�� Obecnie średnie 
zużycie elektryczności w tym kraju wynosi 650 kilowatogodzin na osobę, co wystar-
czy by palić 75 watową żarówkę przez rok, przy czym zaznaczyć należy, iż 120 

  � The Economist – Świat w liczbach 2002, Warszawa 2002, s�� 96��
  9 R�� K�� Schaeffer, op��cit�� s�� 197�� 
10 W�� Mikołuszko, Motyle giną pierwsze, „Gazeta Wyborcza” 19��03��2004, s�� 14�� 
11 R�� K�� Schaeffer, op��cit�� s�� 195��
12 A�� Kalinowska, Ekologia – wybór na Nowe Stulecie, Warszawa 2002, s�� 119��
1� The Economist – Świat w liczbach 2002, op��cit�� s�� 98��
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milionów żyjących tam rolników w ogóle nie ma dostępu do prądu1��� Przy obecnym, 
dynamicznym rozwoju tego kraju, którego władze stawiają sobie za cel nie tylko 
zelektryfikować go do średniej światowej, ale również pragną zmotoryzować go, już 
w tym stuleciu, Chiny mogą wyrosnąć na największego producenta dwutlenku węgla, 
wyprzedzając w dużym stopniu Stany Zjednoczone�� Taki stan rzeczy prowadzi 
ostatecznie do utrwalania się efektu cieplarnianego�� Należy przy tym zaznaczyć, iż 
dwutlenek węgla nie jest jedynym gazem czyniącym szkody w naszej atmosferze�� Do 
utrwalania się efektu cieplarnianego przyczyniają się również takie gazy jak: metan, 
tlenki azotu oraz freony��

Poszczególni autorzy wskazują na trzy prawdopodobne konsekwencje globalnego 
wzrostu temperatury�� Pierwszą rzeczą mogą być gwałtowne zmiany pogodowe, 
charakteryzujące się zwiększoną ilością opadów, huraganów, niestabilnością pór roku 
oraz przesuwaniem się zasięgu stref klimatycznych15�� Drugą konsekwencją wynika-
jącą ze wzrostu temperatury jest topnienie czap polarnych, których zasięg od roku 
1959 do roku 2000 zmniejszył się o około 20%�� Może to spowodować zalewanie 
terenów położonych na niewielkich wysokościach nad poziomem morza1��� Jako 
trzeci scenariusz wydarzeń naukowcy wskazują na możliwość zachwiania struktury 
prądów oceanicznych, odpowiedzialnych w olbrzymim stopniu za obecny klimat, 
przez wodę z topniejących lodowców, co doprowadzić może do dramatycznych 
zmian klimatycznych z nową epoką lodowcową włącznie�� Jeżeli więc struktura 
prądów oceanicznych zostałaby faktycznie zachwiana to epoka lodowcowa, w do-
słownym tego słowa znaczeniu, mogłaby pojawić się w ciągu jednego lub dwóch 
dziesięcioleci1���

Przedstawione wyżej dane ilustrują, w pewnym stopniu, postępujący proces 
degradacji środowiska naturalnego�� Błędne więc okazały się nadzieje, że kraje wcho-
dzące w epokę postindustrialną osiągną okres zrównoważenia pomiędzy naturą 
a człowiekiem�� Najbardziej rozwinięty i zaawansowany kraj na świecie, jakim są 
Stany Zjednoczone, zajmuje obecnie pierwsze miejsce jeżeli chodzi o producenta 
dwutlenku węgla, odpadów komunalnych i przemysłowych, oraz drugie miejsce 
jeżeli chodzi o zanieczyszczenie wody1��� Dane te uwidaczniają również powagę skali 
zagrożeń i możliwych konsekwencji wynikających z postępującej degradacji środo-
wiska naturalnego�� 

Sytuacja ta spowodowała, iż na arenie międzynarodowej zaczęto poszukiwać 
nowych rozwiązań problemu zanieczyszczenia środowiska�� Efektem tego były liczne 

1�  R�� K�� Schaeffer, op��cit�� s�� 192��
15  J�� O�� Jackson, Global worming – Stormy weather, „Time” 13��11��2000, s�� 36–40��
1�  E�� L�� Churchill, The Big Meltdown, „Time” 4��09��2000, s�� 54–58��
1�  W�� S�� Broecker, Chaotyczny klimat, „Świat Nauki” 1996, nr 1 (53), s�� 38–44��
1� The Economist – Świat w liczbach 2002, op��cit�� s�� 98–99��
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konferencje, na których próbowano uregulować poszczególne aspekty tego problemu, 
koncentrując się na rozwiązaniach prawno-ekonomicznych��

Ważniejsze konferencje poruszające temat ochrony środowiska
1985 – Wiedeń,  
1990 – Londyn,  
1992 – Kopenhaga

Przedstawiciele państw biorących udział w tych konferencjach uregulowali kwestie zwią-
zane z produkcją gazów odpowiedzialnych za dziurę ozonową. Ostatecznie w projekcie 
tym wzięły udział 162 kraje, które całkowicie zaprzestały produkcji tych substancji.

1988 – Toronto Uczestnicy tej konferencji wezwali do 20% redukcji emisji CO2 przez kraje uprzemysło-
wione do 2005 roku, przechodzenia z paliw organicznych na źródła alternatywne (wiatr, 
energia słoneczna) oraz do radykalnego ograniczenia wycinania lasów.

1992 – Rio de Janeiro Na tej konferencji zalecono krajom rozwiniętym wskaźniki redukcji CO2.

1997 – Kyoto Ustalono, iż najbardziej rozwinięte kraje mają ograniczyć emisje gazów cieplarnianych 
o 8% w stosunku do 1990 roku (podczas finałowej sesji w Bonn wartość tę uśredniono 
dla poszczególnych państw do poziomu 5,2%).

Dane za: A�� Kalinowska, Ekologia – wybór na Nowe Stulecie, s�� 145–146��

Oceniając całość prowadzonej na arenie międzynarodowej, polityki ekologicznej, 
w ciągu ostatnich 15 lat, daje ona, w dużej mierze, wynik niezadowalający�� Mimo 
faktycznego ograniczenia emisji gazów odpowiedzialnych za powstanie dziury 
ozonowej o 80% w stosunku do roku 1986, jej rozmiar zwiększył się z rekordowych 
3 mln km2 w 1993 roku do 25 mln km2 w 1998 r�� Jak wskazują przedstawione wyżej 
dane również wyrąb lasów, zanieczyszczenie atmosfery oraz produkcja odpadów 
komunalnych i przemysłowych, mimo licznych ustaleń i regulacji na poziomach 
krajowych i międzynarodowych, stale ulegają zwiększaniu��

Wzrastające zagrożenie wynikające z zanieczyszczenia środowiska oraz dotych-
czasowe nieudane próby rozwiązania tego problemu na forum międzynarodowym, 
spowodowało, iż własny projekt alternatywnego sposobu rozwiązania kwestii eko-
logicznych wypracował ruch kontestatorów globalizacji�� Podstawową tezą antyglo-
balizmu jest twierdzenie, iż procesy globalizacji współczesnego świata podpo-
rządkowane zostały logice systemu neoliberalnego�� To właśnie w tym systemie 
gospodarczym doszukują się oni przyczyn obecnej wzmożonej degradacji środowi-
ska, jak również niepowodzeń rozwiązania kwestii ekologicznych na forum między-
narodowym�� Antyglobaliści wskazują głównie na stopniowe eliminowanie w prawie 
międzynarodowym wszelkich przeszkód, w tym przeszkód wynikających z ochrony 
środowiska, wpływających na rozwój ekonomiczny, mogących zwiększać koszty 
inwestycji lub utrudniać swobodę prowadzenia interesów19�� Jedynym możliwym 
rozwiązaniem, dla kontestatorów globalizacji, jest radykalna zmiana funkcjonowania 

19 E�� Goldsmith, Global Trade and the Environment, The Case against the Global Economy and for 
a Turn toward the Local, San Francisco 1996, s�� 79��
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obecnie istniejącego systemu gospodarczo-politycznego na świecie, jakim jest w ich 
ocenie właśnie neoliberalizm�� Postulują zmniejszenie tempa rozwoju gospodarczego, 
ograniczenie globalnego handlu na rzecz rynków lokalnych oraz wprowadzenie 
restrykcyjnych standardów chroniących środowisko naturalne�� Argumentując swoje 
stanowisko wskazują, iż planeta, na której żyjemy nie podoła ciężarowi idei wiecz-
nego, dynamicznego rozwoju i ciągłego generowania zysków�� 

Podobne stanowisko prezentuje Immanuel Wallerstain�� Przedstawił on tezę, iż 
w obecnym systemie gospodarczo-politycznym nie da się rozwiązać problemu 
degradacji środowiska�� Według tego autora problem ochrony środowiska, w swoich 
celach i możliwościach ich realizacji, stoi w opozycji do podstawowych dogmatów 
współczesnej cywilizacji jakimi są kapitalizm i demokracja�� Stała ekspansja kapita-
listycznej gospodarki światowej przedstawiana jest przez jej obrońców jako „jedna 
z jej wielkich cnót”�� Dla osób zajmujących się problemami ekologii, jest to zasadnicza 
jej wada�� Chodzi tu przede wszystkim o wspomniane wyżej twierdzenie o prawie 
istot ludzkich do „podboju natury”, o samą ideę ekspansji i wynikającego z niej 
ciągłego rozwoju�� Wspomniany autor wskazuje przy tym, iż elementy te funkcjonują 
obecnie jako dogmaty niepodlegające dyskusji, dające prawo lekceważenia społecz-
nego sprzeciwu wobec nich, jak również zwalniające z wszelkiej odpowiedzialności 
za konsekwencje ich funkcjonowania (w tym degradację środowiska)�� Z kwestią tą 
łączy się idea demokratyzacji współczesnego świata�� Dla Wallerstaina proces ten 
sprawia, iż coraz więcej ludzi zaczyna domagać się swoich praw, w tym prawa, jak 
to ujął autor, do „kawałka owego ciastka�� Jednak ten kawałek dla większego odsetka 
oznacza większą produkcję (…) Tak więc chcą tego nie tylko kapitaliści, ale też 
zwykli ludzie�� Nie powstrzymuje to wielu spośród tychże ludzi przed chęcią zmniej-
szenia degradacji środowiska�� (…) To znaczy, wielu ludzi chce mieć zarówno więcej 
drzew, jak i więcej dóbr materialnych, i jakże wielu umieszcza te dwa żądania 
w osobnych przegródkach swojego umysłu”20��

Oceniając wyżej wymienione stanowisko antyglobalistów stwierdzić można, iż 
utopią jest wiara w możliwość zmiany obecnego systemu gospodarczego na skalę 
globalną�� Błędne wydaje się również twierdzenie, iż to funkcjonujący obecnie system 
gospodarczy ponosi jedyną odpowiedzialność za degradacje środowiska naturalnego�� 
Zgodzić się można natomiast z twierdzeniem, iż obecny etap rozwoju kapitalizmu 
w dużym stopniu blokuje wprowadzanie regulacji w dziedzinie ekologii, czyniąc tę 
kwestię, w chwili obecnej, niezwykle trudną do rozwiązania�� 

Nie jest to jednak jedyny powód takiego stanu rzeczy�� Gospodarka i polityka 
zawsze funkcjonują w określonym kontekście społeczno-kulturowym i w dużej 
mierze działają na siebie zwrotnie�� Funkcjonujące obecnie systemy aksjo-norma-

20 I�� Wallerstain, Koniec świata jaki znamy, Warszawa 2004, s�� 107–118��
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tywne, specyficzne dla poszczególnych kręgów kulturowych naszej cywilizacji, 
w bardzo dużej części ukształtowane zostały zanim kwestie wpływu człowieka na 
naszą planetę zostały rozpoznane�� Bark jest w nich regulacji w postaci imperatywów 
kulturowych nakazujących określone postępowanie względem środowiska natural-
nego, bądź też zajmują one bardzo niską pozycję w ich hierarchii wartości�� Sytuacja 
taka powoduje, iż destruktywny wpływ funkcjonowania gospodarki, na naszą planetę 
nie napotyka zbyt silnego oporu ze strony społeczeństwa�� Bardzo często zyskuje 
nawet jego akceptację, w sytuacji, gdy działanie takie wpływa pozytywnie na reali-
zację priorytetowych dla danej społeczności elementów systemu wartości, np�� wzrost 
zamożności�� Taki stan rzeczy powoduje, iż tylko w skrajnych sytuacjach ludzie 
skłonni są do ustępstw na rzecz ochrony środowiska�� Dopiero w momencie faktycz-
nego zagrożenia lub mających miejsce katastrof, niepodważalnie wynikających 
z degradacji środowiska spowodowanej przez człowieka, czynione są, w sposób 
wiążący, kroki mające na celu zahamowanie tego procesu�� Przykładem może być 
tutaj reakcja wszystkich państw na dziurę ozonową, która powstała z winy człowieka 
i bezpośrednio zagraża jego zdrowiu�� Porozumienie zostało zawarte bardzo szybko 
i bez oporu ze strony jakiegokolwiek z państw�� Należy tu jednak zaznaczyć, iż główną 
motywacją do działania były kwestie ochrony ludzi przed niebezpiecznym promie-
niowaniem, a nie kwestie ekologiczne�� W innych przypadkach, niezagrażających 
człowiekowi lub jego najbliższemu otoczeniu, kwestie ekologiczne są bagatelizowane�� 
Dlatego też, postulowana przez kontestatorów globalizacji zmiana systemu gospo-
darczego, prawdopodobnie, w żaden sposób nie wpłynęłaby na poprawę stanu śro-
dowiska�� Brak imperatywów kulturowych regulujących kwestie ekologiczne 
w społecznych systemach normatywnych powoduje, iż niezależnie od modelu 
gospodarczego stosunek ludzi do środowiska pozostaje niezmieniony�� Przyczyną 
tego stanu rzeczy jest fakt, iż wyżej wymienione elementy kultury w sposób bardzo 
ścisły łączą się z obecnie prowadzoną polityką i gospodarką, tworząc wzajemnie 
uzupełniający się system�� Dlatego też poszukiwanie rozwiązań kwestii ochrony 
środowiska w oparciu tylko o jeden lub dwa z wyżej wymienionych czynników z góry 
skazane jest na niepowodzenie��

Reasumując całość rozważań powiedzieć można, iż zasadniczą przyczyną niepo-
wodzeń w kwestii rozwiązania problemów dewastacji środowiska jest funkcjonujący 
obecnie system, na który składają się oddziałujące na siebie zwrotnie gospodarka, 
polityka i normy kulturowe�� System ten, w zasadniczym swym kształcie, tworzył się, 
gdy wpływ człowieka na środowiska pozostawał nierozpoznany�� Dopiero od lat 
siedemdziesiątych XX wieku, kiedy to kwestie ochrony środowiska stały się tematem 
publicznej dyskusji, zaczęła kształtować się świadomość ekologiczna oddziałująca, 
w pewnym stopniu, na systemy aksjo-normatywne współczesnego społeczeństwa�� 
Niestety wszelkie regulacje powstające w wyniku tego procesu nie obiektywizują się 
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na tyle szybko, by uzyskać status faktów społecznych i móc zwrotnie wpłynąć na 
gospodarkę i politykę�� Powoduje to, iż degradacja środowiska postępuje szybciej niż, 
wynikająca z tego procesu, zmiana kulturowa�� Nie udało się również dotychczas 
wypracować pomysłu na skuteczne rozwiązanie tej kwestii�� Proponowane do tej pory 
sposoby nie obejmują wszystkich czynników odpowiedzialnych za obecną sytuację, 
co przyczynia się do ich nieskuteczności�� Dlatego też, jeżeli nie uda się stworzyć 
planu rozwiązania problemu degradacji środowiska godzącego interesy polityki, 
gospodarki i społeczeństwa, nasza cywilizacja z dużym prawdopodobieństwem 
będzie musiała zmierzyć się z bardzo poważnym problemem, jakim będą konse-
kwencje zniszczenia środowiska naturalnego��

Summary

the tranSFormatIon oF the natural environment has continued since the beginning of 
the existence of our species�� Humankind, while progressing through consecutive phases of 
civilisation, has not acknowledged the problems resulting from this process�� Only the 20th 
century has seen changes in the way that humans think about ecology and environmental 
protection�� Unfortunately, the solutions suggested thus far have not stopped the process of 
degradation of the natural environment�� The reason for this is the fact that currently function-
ing normative systems, specific to certain cultures, were predominantly formed before the 
problems of human influence on the planet were recognised��

There is a lack of regulation within these systems, a lack of cultural imperatives encourag-
ing certain behaviour towards the natural environment, and these issues take a very low 
position in the hierarchy of values�� This is why the problem requires complex changes in the 
system of society, economy and political functioning�� Otherwise, it is highly likely that our 
civilisation will have to face some very serious problems – the inevitable consequences of the 
destruction of the natural environment�� 
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ATHENAEUM

tranSFormacja wewnętrzna SojuSzu Północnoatlantyckiego po upadku 
systemu blokowego rozpoczęła się na tle postępującego procesu kontroli zbrojeń, 
który – zgodnie ze strategią bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych – jest jej inte-
gralna częścią1�� Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie transformacji 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i proces jej europeizacji na tle zacho-
dzących zmian na arenie międzynarodowej w latach dziewięćdziesiątych�� Z uwagi 
na obszerny zakres poruszanego tematu, artykuł przedstawia wybrane zagadnienia�� 
Metodą badawczą przyjętą w artykule jest krytyczna analiza dokumentów i materia-
łów literatury przedmiotu��

Pod koniec maja 1989 roku, podczas szczytu NATO w Waszyngtonie, Sojusz 
przyjął inicjatywę prezydenta Busha dotyczącą kontroli zbrojeń i ogłosił deklarację 
Wszechstronnej Koncepcji Kontroli Zbrojeń i Rozbrojenia�� Wzywała ona do przy-
śpieszenia rokowań CFE, do poważnych redukcji innych rodzajów sił konwencjo-
nalnych, a także do znacznych redukcji amerykańskiego i sowieckiego personelu 
wojskowego stacjonującego poza granicami�� Rozmowy zakończyły się podpisaniem 
19 listopada 1990 roku w Paryżu Traktatu o Konwencjonalnych Siłach Zbrojnych 
w Europie (CFE), który wprowadzał redukcję zbrojeń konwencjonalnych w odnie-
sieniu do następujących pięciu kategorii konwencjonalnych sił zbrojnych: czołgi 
bojowe, bojowe wozy opancerzone, artyleria, samoloty bojowe i śmigłowce bojowe�� 
Obszar, którego dotyczył traktat, obejmował terytoria lądowe państw-stron od 
Oceanu Atlantyckiego do Uralu, a także wszystkie europejskie wyspy państw-
stron2��

1  National Security Strategy of the United States, Washington 1996��
2  „Zbiór dokumentów” 1991, nr 4, s�� 126��
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31 lipca 1991 roku w Moskwie przyjęto traktat między Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie redukcji 
i ograniczenia strategicznych broni ofensywnych (START I)�� Traktat przewidywał 
redukcję stanu zbrojeń nuklearnych do 1600 rozmieszczonych międzykontynental-
nych rakiet balistycznych (MRB) i ich wyrzutni, rakiet balistycznych wystrzeliwanych 
z okrętów podwodnych (RBOP) i ich wyrzutni, ciężkich bombowców, w tym 154 
bombowce przeznaczone do rozmieszczania ciężkich międzykontynentalnych rakiet 
balistycznych i ich wyrzutni, a także 6000 głowic przeznaczonych do rozmieszczania 
międzykontynentalnych rakiet balistycznych (MRB), rakiet balistycznych wystrze-
liwanych z okrętów podwodnych (RBOP) i ciężkich bombowców��� 

We wrześniu 1991 roku państwa NATO ogłosiły redukcję w sferze sił nuklearnych 
krótkiego i średniego zasięgu, łącznie z artylerią jądrową, pociskami ziemia–ziemia, 
a także ziemia–powietrze, co faktycznie nastąpiło już w lipcu 1992 roku�� 

10 lipca 1992 roku w Helsinkach został podpisany akt końcowy negocjacji o li-
czebności personelu konwencjonalnych sił zbrojnych w Europie (CFE 1A), który jest 
– jak stwierdza się w oświadczeniu w sprawie CFE wydanym podczas spotkania 
ministerialnego Rady Północnoatlantyckiej 8 grudnia 1998 roku – kamieniem 
węgielnym bezpieczeństwa europejskiego���

3 stycznia 1993 roku został podpisany układ START II, który zapowiadał rezyg-
nację z wielogłowicowych, balistycznych pocisków międzykontynentalnych i prze-
widywał redukcję strategicznych ładunków nuklearnych o dwie trzecie��

Główne cechy charakterystyczne zmian zachodzących w siłach zbrojnych Sojuszu 
od początku lat 90��, to – z jednej strony – zmniejszenie ich liczebności i gotowości, 
a z drugiej – zwiększenie elastyczności i mobilności oraz tworzenie jednostek 
wielonarodowych�� Siły lądowe oddane do dyspozycji NATO przez państwa człon-
kowskie za pośrednictwem zintegrowanej struktury obronnej i procesu planowania 
sił zbrojnych zostały zredukowane do 35%�� Liczba wielkich jednostek morskich 
została zmniejszona o ponad 30%�� Liczba bojowych dywizjonów lotnictwa o około 
40%5��

Po upadku systemu blokowego, wraz z procesem redukcji zbrojeń następowało 
przystosowywanie sił zbrojnych Sojuszu do nowych warunków�� Siły NATO musiały 
zostać przystosowane do nowych zadań Sojuszu�� Tworzono mniejsze liczebnie, ale 
bardziej elastyczne i mobilne siły�� Przedstawiono koncepcję Europejskiej Tożsamo-
ści Bezpieczeństwa i Obrony, umożliwiającą utrzymanie w gotowości jak najbardziej 
sprawnych i możliwie licznych sił europejskich sojuszników oraz integrację wielo-

�  The United Nations Disarmament Yearbook, 1991��
�  „Przegląd NATO”, wiosna 1999, nr 1, s�� 21��
5  Vademecum NATO, Warszawa 1999, s�� 71, 72��
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narodowych sił w ramach większych jednostek operacyjnych pod amerykańskim 
dowództwem jako niezbędny składnik amerykańskiej koncepcji światowego przy-
wództwa�� 

Podczas szczytu Sojuszu, który odbywał się 5–6 lipca 1990 roku w  Londynie, 
państwa członkowskie przyjęły „Deklarację Londyńską o przeobrażeniu Sojuszu”, 
która w punkcie 3 stwierdza, że budowa przez WE unii politycznej oraz europejskiej 
tożsamości w dziedzinie bezpieczeństwa przyczyni się do „atlantyckiej solidarności 
oraz do ustanowienia sprawiedliwego i trwałego ładu pokojowego w całej Europie”��� 
Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony stała się integralną częścią pro-
gramu przystosowania politycznych i wojskowych struktur NATO do zmieniającego 
się otoczenia zewnętrznego��

8 listopada 1991 roku podczas rzymskiego szczytu NATO Sojusz przyjął nową 
Koncepcję Strategiczną, w której wskazano, iż zintegrowane i wielonarodowe struk-
tury europejskie, w miarę ich dalszego rozwoju w kontekście wyłaniającej się euro-
pejskiej tożsamości obronnej, będą również miały ważną (jak kolektywne działania 
obronne Sojuszu) rolę do odegrania w zwiększaniu zdolności sojuszników do zbio-
rowego działania we wspólnej obronie��� Ponadto na zakończenie posiedzenia Rady 
Północnoatlantyckiej w Rzymie na szczeblu szefów państw i rządów została przyjęta 
Deklaracja na temat pokoju i współpracy�� Jest w niej mowa o tym, iż kształtowanie 
się europejskiej tożsamości w dziedzinie bezpieczeństwa i jej roli obronnej znajduje 
swój wyraz w dalszym umacnianiu europejskiego filaru w łonie Sojuszu, co wzmocni 
integralność i skuteczność Sojuszu Atlantyckiego���

W kontekście zabiegów francuskiej dyplomacji dotyczących budowy autonomicz-
nej europejskiej zdolności obronnej doszło do spotkania w La Rochelle w paździer-
niku 1991 roku przedstawicieli Francji i Niemiec�� Owocem tego spotkania było 
powołanie przez oba państwa Eurokorpusu�� Według koncepcji francuskiej miał on 
być jądrem przyszłej armii europejskiej�� Posunięcie obu państw zrodziło wyraźny 
sprzeciw Stanów Zjednoczonych�� Po dyplomatycznych interwencjach Stanów Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii i Holandii doszło w grudniu 1992 roku do zawarcia 
umowy z Naczelnym Dowództwem Sił NATO w Europie�� Porozumienie to mówiło 
o oddaniu Eurokorpusu do dyspozycji zarówno Organizacji Traktatu Północnoat-
lantyckiego, jak i UZE, nie tylko w przypadku ataku na jedno z państw członkowskich 

�  Declaration on transformed North Atlantic Alliance issued by the Heaeds of State and Government 
participating in the meeting of the North Atlantic Council („The London Declaration”), London, 6 July 
1990��

�  The Alliance’s Strategic Concept agreed by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council, Rome, 8 November 1991��

�  Declaration on Peace and Cooperation issued by the Heads of State and Government participating 
in the meeting of the North Atlantic Council (“The Rome Declaration”), Rome, 8 November 1991��
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któregoś z sojuszów, ale także w przypadku organizowania misji mających na celu 
utrzymanie pokoju lub ochronę pomocy humanitarnej�� Francja podczas negocjacji 
zgłosiła zasadę suwerenności państw tworzących Eurokorpus przy podejmowaniu 
decyzji dotyczącej operacyjnego dowództwa�� 

Państwa członkowskie Unii Zachodnioeuropejskiej 10 grudnia 1991 roku 
w Maastricht przyjęły deklaracje „Rola UZE i jej stosunki z UE i z Sojuszem Atlan-
tyckim” oraz „Stosunki państw członkowskich UZE z innymi państwami europej-
skimi”�� Państwa oświadczyły, ze Europejska Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony 
będzie tworzyć się etapami�� Członkowie Unii Zachodnioeuropejskiej zadeklarowali 
także, iż z czasem UZE stanie się częścią Unii Europejskiej�� Ponadto za cel ESDI 
państwa członkowskie UZE uznały wypracowanie z czasem wspólnej polityki 
obronnej w ramach Unii Europejskiej, co mogłoby doprowadzić w stosownym 
momencie do wspólnej obrony, zgodnej z obroną w ramach Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego9�� 

7 lutego 1992 roku w Maastricht państwa UE przyjęły Traktat o Unii Europejsiej, 
zawierający rozdział V dotyczący wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa�� 
Traktat nie ustanowił nowych rozwiązań instytucjonalnych, tworzących alternatywę 
w stosunku do NATO�� Nie powołał też systemu wspólnej obrony państw Europy 
Zachodniej�� Podkreślał jednak w wymienionym już V rozdziale wzmocnienie bez-
pieczeństwa UE i państw członkowskich we wszystkich formach�� Sygnatariusze 
uznali, iż wspólna polityka zagraniczna w dziedzinie bezpieczeństwa obejmuje 
wszystkie problemy odnoszące się do bezpieczeństwa Unii Europejskiej, w tym także 
kwestię definicji wspólnej polityki obronnej, która może doprowadzić w przyszłości 
do wspólnej obrony�� Ponadto państwa UE oświadczyły, że Unia Zachodnioeuropej-
ska jest integralnym składnikiem rozwoju wspólnej polityki bezpieczeństwa�� Jedno-
cześnie sygnatariusze potwierdzili, iż zasadniczą rolę w  bezpieczeństwie Europy 
Zachodniej odgrywa Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego�� Wobec tego 
polityka obronna Unii Europejskiej ma respektować zobowiązania części państw 
sygnatariuszy wynikające z uczestnictwa w Traktacie Północnoatlantyckim i ma być 
kompatybilna ze wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony ustanowioną w ramach 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego10��

Państwa członkowskie Unii Zachodnioeuropejskiej 19 czerwca 1992 roku przyjęły 
„Deklarację Petersberską”, składającej się z trzech części�� W  pierwszej części zapo-
wiedziały wzmocnienie procesu rozbrojenia i ograniczenia zbrojeń oraz gotowość 
UZE do pełnego uczestnictwa wspólnie z Unią Europejską w budowie europejskiej 

9  The Role of the Western European Union and its Relations with the European Union and with the 
Atlantic Alliance („Maastricht Declaration”), Maastricht, 10 December 1991��

10  The Treaty on the European Union, 7 February 1992��
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architektury bezpieczeństwa�� W drugiej części ogłoszono wzmocnienie operacyjnej 
roli UZE, obejmującej misje humanitarne i ewakuację uchodźców, misje utrzymania 
pokoju, misje sił zbrojnych w celu rozwiązywania kryzysów, w tym operacji przy-
wracania pokoju�� Trzecia cześć została poświęcona relacjom miedzy państwami 
należącymi do Unii Zachodnioeuropejskiej a pozostałymi członkami Unii Europej-
skiej lub państwami europejskimi należącymi do Organizacji Traktatu Północnoat-
lantyckiego11�� 

Od samego początku objęcia urzędu prezydenta w 1993 roku Bill Clinton był 
zdecydowany umacniać amerykańskie przywództwo�� Dążył też do umocnienia idei 
ESDI�� Wskazywał przy tym, że prace nad ESDI muszą być oparte na koncepcji 
„rozłącznych, ale nie odrębnych” europejskich zdolności�� Unikanie zbędnego powie-
lania struktur obronnych będzie najlepszym sposobem zachowania więzi transat-
lantyckich12��

Wizja ESDI administracji Clintona została przyjęta na posiedzeniu Rady Północ-
noatlantyckiej, obradującej 10–11 stycznia 1994 roku w Brukseli�� Tak więc przyjęto 
ideę „rozłącznych, ale nie odrębnych” potencjałów, a więc możliwość udostępniania 
środków Sojuszu Północnoatlantyckiego na potrzeby misji europejskich wykracza-
jących poza kolektywną obronę�� Potencjały, o których przyjęta deklaracja wspomina, 
to systemy wywiadowcze, transport dalekiego zasięgu, systemy wczesnego ostrzega-
nia, elementy łączności, dowodzenia i nadzór operacyjny�� Podkreślono ponadto, iż 
za zobowiązania dotyczące kolektywnej obrony, zgodnie z Traktatem Waszyngtoń-
skim oraz Zmodyfikowanym Traktatem Brukselskim, nadal odpowiedzialny pozo-
staje Sojusz Północnoatlantycki1���

Zmiany zainicjowane przez Deklarację Londyńską w 1990 roku zostały przyśpie-
szone przez zakończenie zimnej wojny�� Można je podsumować jako przejście od 
defensywnej i reaktywnej strategii bezpieczeństwa do bardziej proaktywnej strategii, 
ukierunkowanej na szerzenie bezpieczeństwa i stabilności�� O ile zobowiązanie do 
zapewniania bezpieczeństwa zbiorowego, zawarte w Traktacie Waszyngtońskim, jest 
i będzie utrzymane, aby zapewnić podstawową strukturę Sojuszu oraz wieź łączącą 
Europę i Amerykę Północną, transformacja NATO w ostatniej dekadzie XX wieku 
najwyraźniej przejawiała się w zakresie partnerstwa i zarządzania kryzysowego1���

Niezbędna transformacja musi przełamać fizyczne i konceptualne różnice pomię-
dzy dwiema erami wyznaczającymi dwa sposoby prowadzenia działań wojskowych�� 

11  Western European Union Council of Ministers Petersberg Declaration, Bonn, 19 June 1992��
12  Remarks by Ambassador Alexander Vershbow, ESDI in the Atlantic Alliance, 4 May, 1998��
1�  Zob�� Declaration of the Heads of State and Government participating in the meeting of the North 

Atlantic Council (“The Brussels Summit Declaration”), Brussels, 11 January 1994��
1�  J�� Parish, Utrzymać znaczenie, „NATO Review” wiosna 2005��
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Podczas zimnej wojny, Sojusz koncentrował się na masowości i sile ognia, przygo-
towując się do oczekiwanej wojny na wyczerpanie – każda jednostka lub zdolność 
oferowana przez państwa członkowskie byłaby przydatna do odstraszenia przeciw-
nika�� Współczesne siły zbrojne muszą być zwinne i nastawione proaktywnie oraz 
muszą zachowywać zdolności manewrowe w warunkach bojowych, gdzie brak jasno 
określonych linii frontu�� Podczas zimnej wojny siły państw członkowskich walczyłyby 
blisko ojczyzny i polegałyby na swojej własnej, narodowej logistyce, rozmieszczonej 
w niewielkiej odległości od pola bitwy�� Obecnie siły NATO muszą być przygotowane 
do rozmieszczenia i utrzymania się w dowolnym miejscu na świecie15��

SpraWa dOWództW natO

Proces adaptacyjny struktury dowodzenia, związany bezpośrednio z nową sytu-
acją, ma sprawić, by była ona:

–  jednolita, choć wielonarodowa, zdolna do wypełniania wszystkich rodzajów 
zadań Sojuszu, podporządkowana politycznemu kierownictwu Rady Północ-
noatlantyckiej;

–  bardziej mobilna;
–  umożliwiająca rozwój Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony 

w łonie NATO;
–  elastyczna, co pozwoli na większy udział w przedsięwzięciach Sojuszu państw 

skupionych w Euroatlantyckiej Radzie Partnerstwa oraz stworzy warunki do 
szybkiej asymilacji strukturalnej nowych członków;

–  efektywna z punktu widzenia kosztów i nakładów, przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu wymagań politycznych i militarnych1���

Stanom Zjednoczonym w Berlinie w czerwcu 1996 roku i w Brukseli w grudniu 
tego samego roku udało się, mimo sprzeciwu ze strony sojuszników europejskich, 
przeforsować koncepcję utrzymania Dowództwa Połączonych Sił Zbrojnych NATO 
w Europie (ACE) i Dowództwa Połączonych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku 
(ACLANT), a także pozostawienie obu struktur pod amerykańskim dowództwem�� 
Natomiast Naczelny Dowódca Połączonych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku 
(SACLANT) w swej funkcji narodowej, jako dowódca sił Stanów Zjednoczonych 
w atlantyckim teatrze działań, pozostał głównym dostarczycielem jednostek stacjo-
nujących w Ameryce Północnej na potrzeby innych zamorskich dowództw amery-

15  James L�� Jones, Przekształcanie struktury wojskowej NATO, „NATO Review” wiosna 2005��
1�  A�� Cragg, International Adaptation: Reshaping NATO for the Challenges of Tomorrow, „NATO 

Review” 1997, nr 4, s�� 33��
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kańskich, w tym również Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych NATO 
w Europie (SACEUR), będącego jednocześnie najwyższym dowódcą sił Stanów 
Zjednoczonych w teatrze europejskim��

W ramach Dowództwa Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie zostały stwo-
rzone w miejsce trzech dwa dowództwa regionalne: – Dowództwo obszaru Północnego 
z kwaterą w Brunssum w Holandii, które przejęło byłe Dowództwo obszaru Central-
nego; – Dowództwo obszaru Południowego, które zachowało swą kwaterę w Neapolu 
i objęło kontrolą obszar Hiszpanii�� Dowództwu obszaru Północnego podlegają dwa 
funkcjonalne dowództwa: sił powietrznych z kwaterą w Ramstein i sił morskich 
w Northwood, a także trzy połączone dowództwa subregionalne: Centralne z kwaterą 
w Heidelbergu, Północno-wschodnie w Karup i  Północne z kwaterą w Stavanger�� 
Z kolei Dowództwu obszaru Południowego podlegają dwa funkcjonalne dowództwa: 
sił powietrznych i  morskich z kwaterą w Neapolu oraz cztery połączone dowództwa 
subregionalne – Południowo-Wschodnie z kwaterą w Izmirze, Środkowo-Północne 
w Larissie, Południowe w Weronie i Południowo-Zachodnie mające swą kwaterę 
w Madrycie1��� Dowództwu Europejskiemu Stanów Zjednoczonych powierzono kiero-
wanie siłami szybkiego reagowania, składającymi się z batalionu lekkiej piechoty 
i zasobów lotnictwa, jako część Południowych Europejskich Sił Stanów Zjednoczonych 
do Zadań Specjalnych (U.S. Army Southern European Task Force – SETAF), które mają 
kwaterę główną w Vicenza we Włoszech1���

Francja przed rozpoczęciem 8 lipca 1997 roku szczytu madryckiego mocno zabie-
gała o powierzenie dowództwa teatru południowego z kwaterą w Neapolu Europej-
czykom�� Stany Zjednoczone dysponujące szerszym wachlarzem nacisków na swoich 
europejskich sojuszników oraz stacjonującą w tym regionie VI flotą nie dopuściły 
jednak do takiego rozwiązania�� Transformacja jest niezwykle wymagającym wyzwa-
niem, które stoi przed Sojuszem�� Chociaż podstawowym zadaniem transformacji jest 
przyśpieszyć rozwój zdolności i interoperacyjności Sojuszu, ambicje sięgają znacznie 
dalej – w kategoriach skali, zakresu i tempa – niż w przypadku jakiegokolwiek podob-
nego programu w historii Sojuszu�� Punktem wyjściowym do stworzenia koncepcji 
transformacji był model Dowództwa Połączonych Sił USA (USJFCOM), które jest 
siłą napędową wewnętrznych zmian w amerykańskich siłach zbrojnych�� W oparciu 
o ten model, NATO zdefiniowało pięć głównych filarów transformacji: Koncepcje 
Strategiczne; Rozwój Doktryny i Polityki; Wymogi, Zdolności, Planowanie i Wdra-
żanie; Przyszłe Połączone i Wielonarodowe Zdolności, Badania i Technologie; 
Wspólne Próby, Ćwiczenia i Ocena; Wspólna Edukacja i Szkolenie19��

1�  Zob�� Vademecum NATO, Warszawa 1999, s�� 266, 268��
1�  Strengthening Transatlantic Security: A U.S. Strategy for the 21st Century, DoD, December 2000, s�� 44��
19  A�� Vallance, Radykalnie nowa struktura dowodzenia dla NATO, „NATO Review” jesień 2003�� 
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pOłączOne Siły WielOnarOdOWe dO zadań Specjalnych 
(cjtf)

Niestabilność nowej sytuacji międzynarodowej, pojawiające się wciąż nowe 
wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego 
wyzwoliły w większości struktur międzynarodowych procesy adaptacyjne�� Politycz-
nej genezy CJTF należy szukać na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesią-
tych, tj�� w okresie upadku systemu blokowego��

Połączone Siły Wielonarodowe do Zadań Specjalnych są zmodyfikowaną koncep-
cją amerykańskiej doktryny Połączonych Sił Zadaniowych (JTF)�� Podczas szczytu 
NATO w Brukseli 10 stycznia 1994 roku szefowie państw i rządów NATO uczestni-
czący w szczycie przyjęli w  kontekście ESDI amerykańską koncepcję Połączonych 
Sił Wielonarodowych do Zadań Specjalnych (CJTF), jako element idei Billa Clintona 
„rozłącznych, ale nie odrębnych” zasobów Sojuszu�� Koncepcja CJTF ma służyć 
przygotowaniu Sojuszu do nowego typu operacji „non art V” oraz udziału państw 
partnerskich w operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego wykraczających poza 
kolektywną obronę�� Poza tym ma zapewnić możliwość wykorzystania struktur 
dowodzenia NATO dla potrzeb samodzielnych operacji europejskich20��

Ponadto państwa członkowskie Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
podczas szczytu przyjęły z zadowoleniem rozwój za sprawą UZE europejskiego filaru 
Sojuszu, a także zadeklarowały w tym kontekście swą gotowość udostępnienia 
wspólnych zasobów NATO dla potrzeb operacji UZE, podejmowanych przez sojusz-
ników europejskich�� W  tym celu Sojusz podjął działania na rzecz rozwoju zdolności, 
niezbędnych dla potrzeb operacji europejskich, umacniających jednocześnie zdol-
ności obronne całej Organizacji�� Opisano je jako „dające się wydzielić”, lecz pozo-
stające częścią struktur sojuszniczych�� 

Koncepcja CJTF miała służyć amerykańskiej wizji utrzymania europejskich 
sojuszników w NATO, organizacji zarządzanej przez Waszyngton�� Z uwagi na różnice 
wewnątrz Sojuszu dotyczące widzenia Połączonych Sił Wielonarodowych do Zadań 
Specjalnych (szczególnie zaś przez Francję) wystąpił martwy okres dwóch lat w re-
alizacji tej koncepcji�� Francja chciała posłużyć się tą koncepcją jako instrumentem 
umożliwiającym Europejczykom prowadzenie własnych operacji bez udziału Stanów 
Zjednoczonych, przy jednoczesnym jednak wykorzystywaniu zasobów USA��

W marcu 1996 roku – ówczesny premier Francji Alain Juppé zgłosił propozycję 
utworzenia przez Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy i  Hiszpanię armii 
liczącej 250–350 tysięcy żołnierzy, zdolnej do prowadzenia działań na wypadek 

20  New Europe, New NATO, Les Aspin, Former US Secretary of Defense, no�� 1 Feb 1994��
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kryzysu poza NATO�� W Niemczech w  wyniku perswazji Waszyngtonu pomysł ten 
nie został jednak entuzjastycznie przyjęty21��

Rada Północnoatlantycka 3 czerwca 1996 roku podczas sesji w Berlinie przyjęła 
zgodną z amerykańska wizją „Deklarację Berlińską”22, w której potwierdziła, że ESDI 
jest jednym z zasadniczych elementów wewnętrznej adaptacji Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego�� Podjęto jednocześnie niezbędne decyzje umożliwiające jej 
implementację�� Rada podjęła decyzje w sprawie CJTF, podkreślając ich zbieżność 
z  celami ESDI, jako koncepcji umożliwiającej utworzenie militarnie spójnych 
i skutecznych sił, zdolnych do operacji pod polityczną kontrolą i strategicznym 
kierownictwem UZE�� Ponadto – zgodnie z amerykańską wizją – siły Sojuszu mogą 
być przekazane UZE tylko po decyzji Rady Północnoatlantyckiej (NAC) i co istotne, 
przy jednoczesnej kontroli przez Radę sposobów wykorzystywania tych sił�� W do-
datku Rada Północnoatlantycka zastrzegła sobie określenie szczegółowych warunków 
wykorzystania sił i struktur NATO, a także nadzór nad misjami prowadzonymi przez 
Unię Zachodnioeuropejską2���

17 grudnia 1998 roku podczas spotkania Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu 
ministrów obrony został ogłoszony komunikat końcowy szczytu�� W dokumencie 
Rada oświadczyła, iż przyjęła raport dotyczący postępu, jaki dokonał się w ostatnich 
miesiącach w sprawie wewnętrznej adaptacji Sojuszu�� Wskazała zwłaszcza na: nową 
strukturę dowodzenia NATO, koncepcję Połączonych Sił Wielonarodowych do 
Zadań Specjalnych oraz Europejską Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony�� Głównymi 
celami wyżej wymienionej adaptacji stało się podwyższenie skuteczności wojskowej 
Sojuszu w pełnym spektrum jego misji, zachowanie związków transatlantyckich oraz 
rozwój ESDI w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego�� Państwa Soju-
szu mocno zaakcentowały, iż NATO pozostanie podstawowym forum konsultacji 
międzysojuszniczych oraz miejscem uzgadniania ich polityki wpływającej na bez-
pieczeństwo i zobowiązania obronne sojuszników w ramach Traktatu Waszyngtoń-
skiego��

Rada Północnoatlantycka przyjęła opracowany przez władze wojskowe NATO 
szczegółowy plan dotyczący realizacji nowej struktury dowodzenia, która ma umoż-
liwić przygotowanie, wsparcie, prowadzenie i dowodzenie operacjami kierowanymi 
przez UZE�� W sprawie Połączonych Sił Wielonarodowych do Zadań Specjalnych 
stwierdzono, iż stanowią one podstawowy element wewnętrznej adaptacji Sojuszu�� 

21  R�� Eggleston, France, Germany Renew Talks on European Force, Bonn 1999 (RFE/RL)��
22  Zob�� Speech delivered by Ambassador Alexander Vershbow, ESDI: Berlin, St. Malo nad Beyond – Re-

marks to the Western European Union Institute for Security Studies, Paris, January 28, 1999��
2�  Final Communiqué of the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council (including the Berlin 

Decision on building a European Security and Defence Identity within the Alliance), Berlin, 3 June 
1996��
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Podkreślono ponadto, iż adaptacja zapewnia wojskową elastyczność niezbędną do 
sprostania szerokiemu zakresowi operacji antykryzysowych�� Wskazano także, iż 
możliwość wykorzystania CJTF dla potrzeb operacji kierowanych przez Unię 
Zachodnioeuropejską, wykorzystujących zasoby i zdolności NATO, stanowi istotny 
instrument rozwoju ESDI w ramach Sojuszu�� Połączone Siły Wielonarodowe do 
Zadań Specjalnych będą także ułatwiać zaangażowanie państw spoza Sojuszu 
w operacjach kierowanych przez Sojusz Północnoatlantycki�� Stwierdzono, iż obecnie 
jest realizowana druga faza wdrażania koncepcji CJTF, uwzględniająca wnioski 
z dwóch przeprowadzonych wcześniej prób wdrażania Połączonych Sił Wielonaro-
dowych do Zadań Specjalnych�� Jej rezultatem będzie pogłębiona ocena zdolności 
Sojuszu do rozmieszczania na małą i większą skalę lądowego i morskiego dowództwa 
CJTF�� Wyniki tych prac prowadzonych do marca 1999 roku będą stanowiły podstawę 
przejścia do trzeciej i ostatniej fazy realizacji sojuszniczej koncepcji Połączonych Sił 
Wielonarodowych do Zadań Specjalnych��

W celu umożliwienia realizacji decyzji dotyczących operacji wojskowych państwa 
członkowskie powinny sformować odpowiednie siły, łącznie ze sztabami, mogące 
uczestniczyć w operacjach opanowywania kryzysów, bez zbędnego jednak dublo-
wania sił już istniejących�� Siły te powinny charakteryzować się dyspozycyjnością do 
działań w różnych miejscach (deployability); wytrzymałością (sustainability); zdol-
nością do współdziałania z innymi siłami (interoperability); elastycznością (flexibility) 
oraz mobilnością (mobility)�� W konkretnych przypadkach UZE będzie decydować, 
czy w prowadzonych operacjach korzystać będzie, czy też nie, z infrastruktury 
i środków NATO�� W pierwszym przypadku dokonywać się to powinno z uwzględ-
nieniem decyzji Rady Północnoatlantyckiej przyjętych w Berlinie w 1996 roku2� 
i w Waszyngtonie w 1999 roku��

Ponadto szefowie państw i rządów krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlan-
tyckiego uczestniczący w szczycie odbywającym się w dniach 8–9 lipca 1997 roku 
w Madrycie, mówiąc o ESDI, potwierdzili, że Unia Zachodnioeuropejska stanowi 
podstawowy element tej tożsamości25�� Poza tym ze względu na rozbieżności dotyczące 
CJTF, głównie z powodu przygniatającej przewagi Stanów Zjednoczonych w  Sojuszu, 
koncepcja Połączonych Sił Wielonarodowych do Zadań Specjalnych pozostała 
jedynie na etapie rozważań i dyskusji��

2�  „Together in Europe” 15��06��1996, s�� 6��
25  Madrid Declaration on Euro-Atlantic Security and Cooperation. Issued by the Heads of State and 

Government�� Madrid 8 July 1997, „NATO Review” 1997, nr 4, s�� 1–4��
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WpłyW inicjatyW pańStW unii eurOpejSkiej  
na tranSfOrmację WeWnętrzną  

SOjuSzu półnOcnOatlantyckiegO

Państwa członkowskie Unii Europejskiej 2 października 1997 roku przyjęły Nowy 
Trakt o Unii Europejskiej, który przyniósł zmiany w  funkcjonowaniu Wspólnej 
Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (CFSP)�� Podczas szczytu państwa UE uznały 
CFSP za domenę UE a nie, jak dotychczas, Unii i państw członkowskich�� Wprowa-
dziły zasadę konstruktywnego wstrzymania się od głosu, co umożliwia działanie 
Unii Europejskiej bez udziału państw członkowskich nie sprzeciwiających się akcji, 
lecz niezainteresowanych udziałem w niej (najwyżej 1/3 głosów ważonych)�� Utwo-
rzyły stanowisko wysokiego przedstawiciela do spraw CFSP, które piastuje sekretarz 
generalny Rady Europejskiej�� Ponadto państwa członkowskie powołały Komórkę 
Planowania Polityki i Wczesnego Ostrzegania, której zadaniem ma być monitoro-
wanie i analiza sytuacji, formułowanie ocen i „stanowisk europejskich” w sprawie 
konkretnych problemów międzynarodowych�� 

Problematyka wspólnej europejskiej obrony zajęła szczególne miejsce podczas 
szczytu�� Gorąca dyskusja była prowadzona na temat przyszłej współpracy Unii Euro-
pejskiej z Unią Zachodnioeuropejską�� Francja zgłosiła koncepcję połączenia UZE 
z UE�� Przy sprzeciwie Wielkiej Brytanii, Irlandii, Szwecji i Finlandii pomysł ten nie 
został jednak zaakceptowany�� Natomiast kompromisowo został przyjęty zapis mówiący 
o możliwości włączenia UZE do UE, jeśli Rada Europejska tak zdecyduje�� 

Rozszerzając artykuł J��4 Traktatu z Maastricht (art�� 17 Traktatu Amsterdamskiego) 
państwa członkowskie stwierdziły, iż Unia Zachodnioeuropejska zapewnia Unii 
Europejskiej dostęp do środków operacyjnych, przede wszystkim w kontekście misji 
petersberskich�� Wobec tego przyjęto, iż w przypadku wykorzystania UZE przez Unię 
Europejską w  zakresie misji petersberskich wszystkie państwa członkowskie UE 
(również obserwatorzy w UZE) powinny mieć możliwość pełnego udziału w podej-
mowaniu decyzji (art�� 17 par�� 3)�� Ponadto zobowiązano Radę Europejską do przyję-
cia w porozumieniu z Unią Zachodnioeuropejską odpowiednich uregulowań, które 
umożliwią państwom – obserwatorom uczestniczącym w danej operacji, czynny 
udział w procesie podejmowania decyzji i planowania działań w UZE�� Warto także 
podkreślić, iż po raz pierwszy znalazł się w Traktacie zapis dotyczący współpracy 
w dziedzinie uzbrojenia�� Art�� 17 par�� 1 stwierdza, że budowanie wspólnej polityki 
bezpieczeństwa wsparte będzie odpowiednią (zgodnie z wolą członków UE) współ-
pracą w tym zakresie2���

2�  The Treaty on the European Union, 2 October 1997��
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Podczas nieformalnego spotkania szefów państw i rządów krajów Unii Europej-
skiej, które miało miejsce w dniach 24-25 października 1998 roku w Pörtschach 
w Austrii, premier Wielkiej Brytanii Tony Blair zgłosił propozycję dotyczącą ponow-
nego przemyślenia (fresh thinking) problematyki bezpieczeństwa europejskiego, 
wskazując na potrzebę rozważenia takich opcji, jak wzmocnienie Europejskiej 
Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony w NATO, likwidacja UZE, utworzenie czwar-
tego filaru Unii Europejskiej czy wreszcie utworzenie Europejskiej Rady Obrony2��� 
Było to nowe, zadziwiające stanowisko Wielkiej Brytanii�� Ówczesny minister obrony 
Wielkiej Brytanii George Robertson już kilka dni później, bo 4 listopada 1998 roku, 
podczas posiedzenia ministrów obrony państw UE w Wiedniu zdystansował się 
jednak od propozycji premiera Blaira, dotyczącej utworzenia czwartego filaru Unii 
Europejskiej�� Natomiast opowiedział się za połączeniem Unii Zachodnioeuropejskiej 
i Unii Europejskiej, przy jednoczesnym wchłonięciu pewnych elementów UZE przez 
NATO�� Stwierdził też, iż główną rolę w sprawach bezpieczeństwa europejskiego musi 
odgrywać Sojusz Północnoatlantycki��

Rada Europejska w grudniu 1998 roku zwróciła się do prezydencji niemieckiej 
z prośbą o kontynuowanie dyskusji na temat wzmocnienia Wspólnej Polityki Zagra-
nicznej i Bezpieczeństwa oraz o ponowne przedyskutowanie problemu na szczycie 
Unii Europejskiej w Kolonii w dniach 3-4 czerwca 1999 roku�� 

W tym czasie dyplomacja francuska doprowadziła do spotkania na szczycie 
Francji i Niemiec, które miało miejsce w Poczdamie 2 grudnia 1998 roku�� Uczestnicy 
szczytu wyrazili wolę włączenia UZE do UE�� Francja i Niemcy wskazały, że aby móc 
zrealizować ustalenia wynikające z deklaracji, Unia Europejska powinna posiadać 
odpowiednie środki analizy sytuacji, struktury wywiadowcze oraz zdolność plano-
wania strategicznego2��� Dwa dni później, 4 grudnia 1998 roku we francuskiej miej-
scowości Saint Malo Francja razem z Wielką Brytanią przyjęła wspólną deklarację 
brytyjsko-francuską na temat europejskiej obrony�� Dokument ten dał podwaliny dla 
dalszego rozwoju procesu współpracy Europejczyków w dziedzinie obrony�� Oba 
państwa stwierdzając w deklaracji, iż Sojusz Północnoatlantycki nadal pozostanie 
fundamentem wspólnej obrony państw europejskich, przy zachowaniu art�� V Zmo-
dyfikowanego Traktatu Brukselskiego, oświadczyły, że Unia Europejska powinna 
samodzielnie decydować o podjęciu działań w  sytuacjach kryzysowych oraz posia-
dać odpowiednie zdolności efektywnego działania z użyciem sił wojskowych�� 
Ponadto wskazały, iż  Europejczycy powinni działać w ramach instytucji UE: Rady 

2�  „Atlantic News” 28��09��1998, s�� 3��
2�  Franco-German Summit Final Declaration, Potsdam, 2 December 1998��
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Europejskiej, Rady ds�� Ogólnych oraz ewentualnie w ramach spotkań ministrów 
obrony29��

Omawiając deklarację z Saint Malo warto wspomnieć także Raport ówczesnej 
prezydencji UE�� Dotyczył on wzmocnienia Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpie-
czeństwa i Obrony�� Jest w nim mowa o polityczno-decyzyjnych aspektach rozwoju 
CFSP w ramach Unii Europejskiej�� Dokument mówi też o przekształceniach insty-
tucjonalnych�� Podkreśla przede wszystkim, przy zachowaniu w mocy Traktatu 
Brukselskiego, przejęcie przez Unię Europejską tych komórek UZE, które są nie-
zbędne do efektywnego prowadzenia operacji petersberskich�� Raport zlecił Radzie 
ds�� Ogólnych opracowanie zasad, na jakich miałoby to nastąpić�� Ponadto zapowie-
dział powołanie nowych organów takich, jak: Komitet Polityki i Bezpieczeństwa jako 
ciało doradcze oraz Komitet i Sztab Wojskowy a także odbywanie regularnych (lub 
ad hoc) spotkań Rady ds�� Ogólnych z udziałem ministrów obrony�� Przewiduje on 
także rozwój sił europejskich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wywiad, trans-
port strategiczny oraz dowodzenie i kontrolę�� Dodatkowo Raport wzywa do restruk-
turyzacji i współpracy przemysłów obronnych, poprzez m��in�� koordynację potrzeb, 
planowania i zaopatrzenia�� Dokument stwierdza także, iż rozwój zdolności opera-
cyjnych będzie dotyczyć wyłącznie ewentualnych operacji wykraczających poza art�� 
5 Traktatu Waszyngtońskiego oraz art�� V Zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego�� 
Sprawa wspólnej obrony pozostanie nadal w gestii Sojuszu Północnoatlantyckiego�� 
Raport zapowiada ponadto, iż państwa członkowskie UE będą każdorazowo przed 
rozpoczęciem danej operacji podejmować decyzje w sprawie wykorzystania możli-
wości i zasobów Sojuszu��

W odpowiedzi na inicjatywy Unii Europejskiej, zwłaszcza zabiegi dyplomacji 
francuskiej, państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego w kilka dni po ogłoszeniu 
deklaracji z Saint Malo, podczas spotkania ministerialnego Rady Północnoatlanty-
ckiej 8 grudnia 1998 roku przyjęły komunikat końcowy�� W dokumencie wskazano 
na umocnienie związków transatlantyckich i rozwój ESDI w ramach NATO, głęboki 
postęp w realizacji koncepcji Połączonych Sił Wielonarodowych do Zadań Specjal-
nych oraz przygotowania do wdrożenia nowej struktury dowodzenia�� W odpowiedzi 
na propozycje Unii Europejskiej stopniowego włączania UZE do UE, Rada Północ-
noatlantycka zwróciła uwagę na bliską współpracę z Unią Zachodnioeuropejską, co 
zostało potwierdzone podczas spotkania Rady Ministerialnej UZE 16–17 lutego 1998 
roku w Rzymie�� Komunikat podkreślił też potrzebę regularnych spotkań struktur 
podporządkowanych Unii Zachodnioeuropejskiej, konsultacji dotyczących plano-
wania i prowadzenia operacji oraz ćwiczeń kierowanych przez UZE, w sprawach 

29  Franco-British Summit: Joint Declaration on European Defence 4, 1998, St�� Malo, France��
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wykorzystywania zasobów i zdolności NATO�0�� Wymienione elementy zgodnie 
z komunikatem mają istotne znaczenie dla rozwoju Europejskiej Tożsamości Bez-
pieczeństwa i Obrony w ramach Sojuszu�� Komunikat zlecił również Stałej Radzie, 
aby do czasu szczytu waszyngtońskiego Rada rozpoczęła realizację kluczowych zadań 
zawartych w brukselskich i berlińskich decyzjach dotyczących ESDI�� 

W tym samym czasie sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Madeleine Albright 
ogłosiła „3D” (non-decoupling, non-discrimination, non-duplication)�� Tak więc nawet 
w przypadku europejskiej operacji zasadniczym warunkiem podjęcia działań 
powinna być uprzednia dyskusja oraz pełne porozumienie między Stanami Zjedno-
czonymi a europejskimi sojusznikami co do celu interwencji�� Należy też uwzględnić 
różne relacje poszczególnych państw z Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
i Unii Europejskiej (chodziło tu o europejskich członków NATO nienależących do 
UE i członków UE nie będących członkami NATO)�� Poza tym trzeba unikać dublo-
wania istniejących zasobów i struktur��

Rada Północnoatlantycka stwierdziła 17 grudnia 1998 roku, iż wiele już osiągnięto 
w dziedzinie rozwoju ESDI w ramach NATO, określonej przez ministrów w ich 
decyzjach z Berlina i Brukseli z czerwca 1996 roku�� Ministrowie zakomunikowali, 
iż przygotowania do operacji kierowanych przez UZE, wykorzystujących zasoby 
i zdolności Sojuszu są obecnie bardzo zaawansowane�� Organizacja Traktatu Północ-
noatlantyckiego ściśle współpracuje w tej sprawie z Unią Zachodnioeuropejską, 
mocno trzymając się zasady możliwych do wydzielenia, lecz nie rozdzielnych zdol-
ności�� Oświadczono, iż Sojusz ostatnio pracuje przede wszystkim nad rozwojem 
jasnych i w pełni kompatybilnych wspólnych rozwiązań w zakresie konsultacji NATO 
i UZE w warunkach kryzysu mogącego prowadzić do uruchomienia operacji Unii 
Zachodnioeuropejskiej przy wykorzystaniu zasobów i zdolności Sojuszu�� Ponadto 
ma pracować nad przekazywaniem, monitorowaniem i zwrotem zasobów i zdolno-
ści NATO udostępnionych dla potrzeb operacji kierowanych przez UZE oraz nad 
włączeniem Unii Zachodnioeuropejskiej w proces sojuszniczego planowania obron-
nego�� Dodatkowo Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego prowadzi prace nad 
włączeniem potrzeb operacji kierowanych przez UZE do planowania obronnego 
oraz programu ćwiczeń NATO�� Komunikat podkreślił również rolę szkoleń i ćwiczeń 
mających na celu usprawnienie i testowanie rozmaitych rozwiązań w zakresie wspie-
rania przez Sojusz Północnoatlantycki operacji kierowanych przez Unię Zachodnio-
europejską�� Dokument wymienia ponadto planowanie wspólnych warsztatów NATO 
i UZE poświęconych zarządzaniu kryzysowemu�� Warsztaty takie odbyły się we 
wrześniu 1998 roku w celu doskonalenia wzajemnych mechanizmów konsultacyj-

�0  Final Communiqué of the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council, Brussels, 8 December 
1998��
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nych na wypadek operacji kierowanej przez Unię Zachodnioeuropejską, wykorzy-
stującej zasoby i zdolności Sojuszu��

Ponadto ministrowie uczestniczący w spotkaniu – w perspektywie szczytu w Wa-
szyngtonie – polecili Stałej Radzie wzmożenie prac nad pozostałymi zagadnieniami 
odnoszącymi się do wewnętrznej adaptacji Sojuszu, szczególnie zaś nad kluczowymi 
aspektami Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony�� Dodatkowo oświad-
czyli, że  oczekują, iż Rada wyda stosowne rekomendacje, służące – w  horyzoncie 
czasowym wykraczającym poza spotkanie w Waszyngtonie – poprawie efektywności 
ESDI w ramach Sojuszu, z uwzględnieniem wkładu wnoszonego przez europejskich 
sojuszników�1�� 

W dniach 23–25 marca 1999 roku odbył się w Waszyngtonie oczekiwany szczyt 
NATO�� Państwa członkowskie poza nową Koncepcją Strategiczną NATO przyjęły 
dwa dokumenty dotyczące rozwoju Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa 
i Obrony w ramach Sojuszu�� Pierwszy to „Raport na temat implementacji ESDI 
w ramach NATO”, a drugi to „Komunikat końcowy ze szczytu”, który zawiera bardziej 
szczegółowe propozycje�� Komunikat ten ogłasza zakończenie prac nad zasadniczymi 
elementami rozwoju ESDI określonymi w 1996 roku w Berlinie�� Art�� 9 dokumentu 
mówi, iż Sojusz odnotował wzrastającą wśród członków Unii Europejskiej wolę 
posiadania zdolności do podejmowania autonomicznych operacji militarnych 
w sytuacjach kryzysowych, gdy NATO jako całość nie będzie w nie zaangażowane�� 
Dalej komunikat definiuje podstawowe warunki dalszego rozwoju koncepcji Euro-
pejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony�� Członkowie Sojuszu stwierdzili, 
iż  niezbędne jest zachowanie pełnego porozumienia i przejrzystości między obu 
organizacjami, przy czym opierać się należy na stosowaniu wypracowanych już 
mechanizmów pomiędzy NATO i UZE�� Bardzo mocno podkreślono także zasadę 
unikania dublowania działań na rzecz wzmocnienia praktycznych zdolności obron-
nych wszystkich państw członkowskich zarówno Unii Europejskiej, jak i NATO�� 
Ponadto stwierdzono, iż konieczne jest zagwarantowanie sojusznikom nienależącym 
do UE możliwie pełnego udziału w operacjach pod egidą Unii Europejskiej na 
podstawie wypracowanych w UZE mechanizmów konsultacyjnych��

Komunikat w art�� 10 podkreślił, iż Sojusz jest gotów wypracować rozwiązania, 
które umożliwią Unii Europejskiej dostęp do wspólnych zasobów i środków NATO�� 
Członkowie Sojuszu określili wstępnie główne zdolności, jakie powinny być osiąg-
nięte�� Wymieniono dostęp UE do zdolności planistycznych Sojuszu, które mogłyby 
wspomóc planowanie wojskowe operacji UE�� Ponadto wskazano identyfikację 
europejskich opcji dowodzenia dla operacji Unii Europejskiej oraz dopracowanie 

�1  Final Communiqué of the Ministerial Meeting of the North Atlantic Council, Brussels, 17 December 
1998��
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zasad funkcjonowania Zastępcy Naczelnego Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych 
NATO w Europie (D-SACEUR), tak by mógł efektywnie wypełniać swoje „europej-
skie” obowiązki�� W dodatku państwa sojusznicze zapowiedziały dalsze doskonalenie 
systemu planowania obronnego NATO w celu bardziej wyraźnego uwzględnienia 
zasady dostępności sił Sojuszu dla potrzeb operacji europejskich UE�2��

Niedługo po szczycie NATO w Waszyngtonie, bo już 29 maja 1999 roku, dyplo-
macja francuska podczas spotkania na szczycie Francusko-Niemieckiej Rady Obrony 
i Bezpieczeństwa doprowadziła w Tuluzie do podpisania deklaracji francusko-nie-
mieckiej�� W dokumencie Francja i Niemcy wyraziły swoje zdecydowanie w dążeniu 
do wyposażenia Unii Europejskiej w autonomiczne środki, które umożliwiają jej 
podejmowanie decyzji i działań na wypadek kryzysów�� Ponadto w porozumieniu 
z Belgią, Hiszpanią i Luksemburgiem zadeklarowały wolę dostosowania korpusu 
europejskiego, a przede wszystkim jego sztabu generalnego, do potrzeb działań 
w charakterze europejskich sił szybkiego reagowania�� Dokument poza tym podkre-
śla, że budowa europejskiego bezpieczeństwa i obrony wymaga rozwoju „silnej, 
dynamicznej i gwarantującej dobre wyniki” bazy przemysłowej i technologicznej����

Jak stwierdził Frank Boland, szef Sekcji Planowania Sił Wydziału Planowania 
i Operacji NATO, Sojusz Północnoatlantycki musi być przygotowany do prowadze-
nia operacji poza lub na obrzeżach terytorium Sojuszu���� W związku z tym szefowie 
państw i rządów krajów NATO podczas szczytu waszyngtońskiego, zgodnie 
z amerykańską wizją Sojuszu, podjęli decyzję o Inicjatywie Zdolności Obronnych 
(DCI)�� Jej zadaniem jest zwiększenie zdolności obronnych w celu zapewnienia 
skuteczności przyszłym wielonarodowym operacjom w zakresie pełnego spektrum 
misji Sojuszu�� Chodzi przede wszystkim o poprawienie zdolności sojuszników do 
szybkiego przemieszczania znaczących sił zbrojnych poza terytorium swojego 
państwa lub też do prowadzenia operacji o wydłużonym horyzoncie czasowym oraz 
do ochrony swoich sił z dala od macierzystych baz�� W związku z tym stwierdzono, 
iż systemy dowodzenia, kierowania oraz łączności informatycznej (C2I) muszą być 
lepiej dostosowane do wymogów przyszłych operacji wojskowych Sojuszu�5�� Jako 
część Inicjatywy Zdolności Obronnych została ustanowiona Grupa Kierująca Wyso-
kiego Szczebla (HLSG), której zadaniem jest nadzorowanie wdrażania DCI i speł-
nianie wymogów koordynacji oraz harmonizacji różnych kategorii planowania, 

�2  Sojusz na miarę XXI wieku. Komunikat ze szczytu waszyngtońskiego, wydany przez szefów państw 
i rządów uczestniczących w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej w Waszyngtonie w dniu 24 kwietnia 
1999 roku, „Bliżej NATO”, kwiecień 1999, rok 3, zeszyt 2(14)��

��  Conseil franco-allamand de défense et de sécurité: Déclaration de Toulouse, 29 mai 1999��
��  „Przegląd NATO” lato 1999, s�� 27��
�5  Defence Capabilities Initiative, Press Release NAC – S (99) 69, 25 April 1999��
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w tym dla zaangażowanych sojuszników w zakresie planowania sił oraz w odniesie-
niu do standaryzacji w ramach NATO�� 

Ponadto – jak wielokrotnie podkreślała administracja amerykańska – Europejska 
Tożsamość Bezpieczeństwa i Obrony musi być kompatybilna z Inicjatywą Zdolności 
Obronnych����

Niedługo po szczycie NATO Rada Europejska na posiedzeniu w Kolonii w dniach 
3-4 czerwca 1999 roku przyjęła deklarację przedstawiającą stanowisko państw 
członkowskich UE w sprawie wzmocnienia wspólnej europejskiej polityki w dzie-
dzinie bezpieczeństwa i obrony�� Rada określiła tę politykę jako przede wszystkim 
zapobieganie konfliktom oraz rozwiązywanie kryzysów przy wykorzystaniu misji 
petersberskich, bez uszczerbku dla działań NATO i w zgodzie z zasadami Karty NZ�� 
Konieczne są w związku z tym: posiadanie przez Unię Europejską niezbędnych 
zdolności i instrumentów, ścisła współpraca Unii z NATO, stworzenie przemysłowej 
i technologicznej bazy wspólnej obrony, a także włączenie w niezbędnym zakresie 
UZE do UE do końca 2000 roku�� W takim przypadku państwa oświadczyły w de-
klaracji, że Unia Zachodnioeuropejska jako organizacja zakończyłaby swoją misję�� 
Ponadto stwierdzono, iż nie ucierpią na tym zróżnicowane sytuacje państw człon-
kowskich w zakresie gwarancji zbiorowej obrony, ponieważ Sojusz Północnoatlan-
tycki pozostaje podstawą zbiorowej obrony jego członków����

Podczas szczytu Unii Europejskiej w Helsinkach w dniach 10–11 grudnia 1999 
roku Rada Europejska przyjęła dołączone do konkluzji, dwa raporty prezydencji 
fińskiej�� Dokumenty dotyczą wzmocnienia Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpie-
czeństwa i Obrony oraz niemilitarnego zarządzania kryzysowego�� Państwa Unii 
Europejskiej podczas szczytu rozwinęły ideę na określoną jeszcze w Kolonii, a doty-
czącą możliwości wykorzystania przez Unię Europejską sił NATO�� Zdecydowały też 
o powołaniu nowych struktur politycznych i wojskowych�� Komitet Polityczny 
i Bezpieczeństwa (Political – Security Committee), złożony z przedstawicieli państw 
na szczeblu ambasadorów ma pod nadzorem Rady sprawować polityczną kontrolę 
i strategiczne kierownictwo operacji antykryzysowych�� Komitet Wojskowy (Military 
Committee), składający się z szefów sił zbrojnych państw członkowskich ma się zająć 
strategicznym kierowaniem oraz nadzorem politycznym militarnych operacji kry-
zysowych prowadzonych przez Unię Europejską�� Powołany Sztab Wojskowy (Military 
Staff) ma prowadzić nadzór nad operacjami z użyciem sił zbrojnych, analizą sytuacji, 
planowaniem strategicznym misji petersberskich�� Postanowiono wówczas, iż do 
czasu powołania ostatecznych struktur Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeń-

��  Press Conferency Secretary of Defence Cohen at NATO Headquarters, Brussels, NATO-HQ, 2 De-
cember 1999��

��  Presidency Conclusions Cologne European Council 3–4 June 1999��
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stwa i Obrony, od początku marca 2000 roku będą funkcjonowały struktury tym-
czasowe, takie jak Tymczasowy Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (Interim Poli-
tical and Security Committee) i Tymczasowe Ciało Wojskowe (Interim Military Body)�� 
Z punktu widzenia praktycznych możliwości samodzielnego przeprowadzania 
operacji przez Unię Europejską kluczowy jest program „Europejski Cel Sił Zbrojnych” 
(Headline Goal)�� Przewiduje on utworzenie przez państwa członkowskie do 2003 
roku europejskich sił szybkiego reagowania (liczących od 50 do 60 tys��) zdolnych do 
pełnej realizacji zadań petersberskich�� Siły te powinny osiągnąć zdolność do roz-
mieszczenia w ciągu 60 dni i utrzymania przez przynajmniej rok�� Ponadto Unia 
Europejska postawiła sobie za cel rozbudowę możliwości kolektywnego działania, 
w tym osiąganie samowystarczalności UE w  zakresie dowodzenia i kontroli, 
wywiadu oraz zaopatrzenia logistycznego i materiałowego�� W związku z tym za 
istotne uznano rozpoczęcie działań zmierzających w kierunku rozwijania i koordy-
nacji środków monitorowania i wczesnego ostrzegania, umożliwienia oficerom 
innych państw członkowskich udziału w istniejących połączonych narodowych 
dowództwach, zwiększenia ilości sił zdolnych do natychmiastowego rozmieszczania, 
poszerzenia zdolności szybkiego reagowania już istniejących europejskich sił wielo-
narodowych, stworzenia podstaw do rozwoju transportu powietrznego i mor-
skiego���� 

Na początku lutego 2000 roku zostały przedstawione dwa dokumenty, które 
dotyczyły stosunków Unii Europejskiej z NATO oraz z  państwami trzecimi�� Zapro-
ponowano wówczas m��in�� utworzenie odrębnych struktur w ramach tzw�� European 
Security and Defence Framework – ESDF, równoległych do Komitetu Politycznego 
i Bezpieczeństwa oraz Komitetu Wojskowego UE, które obradowałyby regularnie 
w formie poszerzonej: 15 państw UE + 6 pozaunijnych członków NATO�� Dokument 
portugalski przewidywał ponadto utworzenie w Sztabie Wojskowym UE stanowisk 
dla oficerów łącznikowych z państw nie należących do Unii Europejskiej, a zgłasza-
jących gotowość udziału w  unijnych operacjach kryzysowych�� Propozycje portugal-
skie zostały natychmiast skrytykowane przez Francję na forum Komitetu Politycznego 
i Rady ds�� Ogólnych w dniach 14-15 lutego 2000 roku��

Podczas szczytu w Santa Maria de Feira w czerwcu 2000 roku Rada Europejska 
potwierdziła swoje zaangażowanie w budowie CESDP, zdolnej wzmocnić zewnętrzne 
akcje�� Poprawa europejskich zdolności ma zasadnicze znaczenie dla wiarygodności 
i skuteczności Wspólnej Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony�� Rada 
Europejska oświadczyła, iż jest zdecydowana wypełnić do 2003 roku cele związane 
z Headline Goal�� Co ważne, Rada Europejska zapowiedziała regularne spotkania 

��  Presidency Conclusions – Helsinki, 10 and 11 December 1999��
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dotyczące CESDP z europejskimi członkami NATO nienależącymi do Unii Euro-
pejskiej w formule UE + 6�9��

Rada Ministrów UZE 13 listopada 2000 roku w Marsylii przyjęła „Deklarację 
z Marsylii”, w której z satysfakcją odnotowano porozumienie z Unią Europejską co 
do działalności wewnątrz tej organizacji Centrum Satelitarnego UZE oraz Instytutu 
Badań nad Bezpieczeństwem�0��

Przed samym rozpoczęciem szczytu Unii Europejskiej w Nicei sekretarz obrony 
Stanów Zjednoczonych William Cohen bardzo mocno i wyraźnie zakomunikował 
europejskim sojusznikom, iż koncepcja CESDP musi być kształtowana w ten sposób, 
by wzmacniała, a nie osłabiała NATO�1��

Podczas szczytu Unii Europejskiej w Nicei w grudniu 2000 roku prezydent Fran-
cji Jacques Chirac oświadczył, iż Unia Europejska powinna być zdolna do działań 
wojskowych skoordynowanych z NATO, ale niezależnych�� Ponadto projekt doku-
mentu końcowego ze szczytu zapowiadał na dwóch stronach autonomiczną zdolność 
Unii do podejmowania decyzji, a w przypadkach w których Sojusz Północnoatlan-
tycki jako cały nie będzie zaangażowane, do uruchamiania i  prowadzenia operacji 
przeciwdziałających kryzysom�� Wypowiedź prezydenta Francji spotkała się z ostrą 
odpowiedzią sekretarza obrony USA Williama Cohena�� Sekretarz zakomunikował, 
iż podsycanie przez Francję ambicji militarnych Unii, a zwłaszcza dążenie do two-
rzenia zdolności planistycznych niezależnych od NATO, grożą osłabieniem więzi 
obronnych między Ameryką Północną a Europą Zachodnią�� Owa reakcja była 
spowodowana niepokojem Stanów Zjednoczonych związanym z zakresem ich 
kontroli nad siłami i środkami użyczanymi Unii Europejskiej przez NATO�� Wobec 
tego na wniosek premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego Blaira projekt dokumentu 
końcowego ze szczytu został drastycznie obcięty�� Dokument końcowy szczytu 
zawierał jedynie małą tylko wzmiankę o powstającej europejskiej polityce bezpie-
czeństwa i obrony, która sprowadza się na razie do tworzenia struktur polityczno-
wojskowych i sił szybkiego reagowania�� 

Po zakończonym szczycie Unii Europejskiej sekretarz stanu USA Madeleine 
Albright z zadowoleniem podkreśliła fakt, iż przywódcy UE w Nicei wyrazili mocne 
poparcie dla ścisłych i regularnych konsultacji z NATO�� Ponadto Albright oświad-
czyła, iż sukces ESDI będzie korzystny dla Europy, Stanów Zjednoczonych i całych 
stosunków transatlantyckich�� Sekretarz mocno przy tym zaakcentowała, że amery-
kańskie zaangażowanie w Europie musi być trwałe i pewne, oparte na jasnym 
i  wzajemnym zrozumieniu, oraz że amerykańskie i europejskie fundamentalne 

�9  Presidency Conclusions Santa Maria da Feira, European Council 19 and 20 June 2000��
�0  WEU Ministerial Council, Marseille Declaration, Marseille, 13 November 2000��
�1  Cohen on NATO and ESDP, 4 December 2000��
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interesy bezpieczeństwa są niepodzielne�2�� W tym wszystkim rozszerzenie NATO 
jest kluczową częścią procesu jednoczenia całej Europy���� 

Transformację NATO u progu lat 90�� XX w�� można wiązać co najmniej z kilkoma 
kwestiami:

–  rolą organizacji w kształtowaniu pozimnowojennej, geopolitycznej mapy 
Europy;

–  ograniczaniem wpływu Związku Radzieckiego-Federacji Rosyjskiej na dotych-
czas podległe państwa;

–  poszerzaniem zakresu działalności – od militarnej obrony i ochrony po zwięk-
szanie bezpieczeństwa wszystkich tych podmiotów, które podejmowały z soju-
szem współpracę polityczno-wojskową (w ramach Północnoatlantyckiej Rady 
Współpracy, a następnie programu „Partnerstwo dla Pokoju”)����

Mimo optymizmu lat 90��, zakładającego diametralnąa poprawę sytuacji bezpie-
czeństwa, obecnie obawy społeczności międzynarodowej o jego stan są nie mniejsze 
niż w latach Zimnej Wojny�� Ów optymizm pozwolił na dokonanie pewnych zmian 
w funkcjonowaniu instytucji bezpieczeństwa świata zachodniego, w tym NATO�5�� 
Sojusz staje się przedmiotem coraz większej instrumentalizacji�� Z jednej strony – jako 
narzędzie w przeciwdziałaniu globalnym zagrożeniom, z drugiej – jako karta prze-
targowa w dyskusji o roli UE w polityce bezpieczeństwa�� Polityczna przyszłość NATO 
– bo nikt nie kwestionuje jego roli wojskowej, jako instytucji integrującej zdolności 
wojskowe państw członkowskich i przesądzającej o ich zdolności do współdziałania 
– rysuje się więc jako wybór między sojuszem de facto globalnym, angażującym się 
w zaprowadzanie porządku w wielu zapalnych rejonach świata, a sojuszem margi-
nalnym, zarządzającym siecią partnerstw, wspomagającym przemiany w sektorze 
bezpieczeństwa partnerów i przyszłych członków, używanym do działań wojskowych 
jedynie jako skrzynka z narzędziami���� Zdaniem Asmusa, ciśnienie globalnych 
problemów „zassie” Amerykę i Europę ku współpracy�� Pojawia się jedynie pytanie, 

�2  Albright remarks at North Atlantic Council Ministerial on NATO/ESDI, 14 December 2000��
��  C�� Powell, Joint Press Availability With NATO Secretary General Lord Robertson, Brussels, 27 Fe-

bruary 2001��
��  J�� Gryz, Bezpieczeństwo międzynarodowe w stosunkach transatlantyckich, „Zeszyty Naukowe 

AON” 2007, nr 1(66), s�� 94�� 
�5  M�� Wagrowska, B�� Wisniewski, NATO i Artykuł V, Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej 

8 marca 2007 r�� w ramach Projektu „Changing NATO and the Central and East European Agenda”, re-
alizowanego we współpracy z German Marshall Fund of the United States, s�� 5–6��

��  O�� Osica, Bezpieczeństwo Polski w obliczu zmierzchu idei atlantyckiej, (wykład wygłoszony 
w Akademii Obrony Narodowej 30 stycznia 2007 roku) „Zeszyty Naukowe AON” 2007, nr 1(66), 
s�� 16.
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czy Zachód, dzięki mądremu przywództwu, zdoła się do tego czasu zrestrukturyzo-
wać, by stawić czoła wyzwaniu���� 

Od samego początku, transformacja NATO była zamierzona jako dwuwymiarowy 
proces, co odzwierciedla podwójną rolę tej organizacji: zarówno jako obronnego 
sojuszu wojskowego, jak i proaktywnie nastawionej organizacji politycznej�� Aż do 
ostatnich miesięcy, polityczne działania NATO były jednak konsekwentnie przy-
ćmiewane przez jego reformę wojskową�� W NATO zarys transformacyjnej strategii 
politycznej od dawna był zawarty w jego reformach wojskowych�� Przejście od sta-
tycznej, obronnej postawy w kierunku bardziej sprawnych, mobilnych i ekspedycyj-
nych sił od zawsze wskazywało, że w przyszłości Sojusz wykroczy poza swoje granice, 
aby konfrontować się z zagrożeniami u ich źródła����

Postępujący nadal proces transformacji wewnętrznej Sojuszu Północnoatlanty-
ckiego w nowej sytuacji międzynarodowej ma służyć utrzymaniu amerykańskich 
wpływów w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, a w perspektywie sprzyjać 
globalnym interesom Stanów Zjednoczonych�� Dzięki transformacji NATO Sojusz 
Północnoatlantycki pozostanie najważniejszym mechanizmem zachowania przy-
wódczej roli Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwie europejskim�� Organizacja 
Traktatu Północnoatlantyckiego zapewnia Amerykanom środki wpływu na ewolucję 
bezpieczeństwa w Europie i zwiększa zdolności Stanów Zjednoczonych do wysta-
wiania sił zbrojnych w innych obszarach ważnych dla narodowych interesów USA�� 

Summary

the author haS presented in the article the influence of the NATO internal transformation 
in transatlantic relations�� Attention has been focused on the political and military transforma-
tion of NATO and the North Atlantic Alliance as a useful tool for European security�� The 
author emphasised that thanks to the North Atlantic Alliance the Americans could intervene 
in European countries inner affairs and use NATO as an instrument to carry out its own 
interests�� The author of the article also raised the most essential issues connected with the 
European Security and Defence Framework, Combined Joint Task Force and the influence 
of the European Union initiatives upon NATO internal transformation�� However, there has 
been pointed out the need to continue to develop the European Security and Defence Policy 
with a view to ensuring that the European Union is genuinely capable of speaking out clearly 
and doing so with one voice�� But it is stressed there is no consensus yet on how best the 
transatlantic relations should be rebuilt��

��  Stosunki transatlantyckie wobec problemów światowego bezpieczeństwa, Podsumowanie Między-
narodowej Konferencji, przez Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie w dniach 14–15 
listopada 2003 r��, s�� 4��

��  Mark Joyce, Postępy we wdrażaniu programu transformacji, „NATO Review” wiosna 2005��
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PojawIenIe SIę na dużą skalę międzynarodowych interwencji zbrojnych na 
przełomie XX i XXI wieku rozbudziło teoretyczną i prawną dyskusję na temat pra-
womocności ich występowania2�� Dominujące jeszcze w połowie lat 90�� przekonanie, 
że interwencje są dopuszczalne przez prawo międzynarodowe tylko w wyjątkowych 
okolicznościach i każdorazowo legitymizowane przez zgodę Rady Bezpieczeństwa 
bądź Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych jest coraz 
częściej kwestionowane�� Zarówno w działaniach praktycznych, jak i na gruncie 
prawa międzynarodowego��� Kwestia ta znajduje także swoje odzwierciedlenie 
w teoretycznych ujęciach stosunków międzynarodowych�� Dyskusja ta zostanie 
przedstawiona w oparciu o dwa najpopularniejsze podejścia badawcze: neorealizmu 
oraz neoliberalizmu, zwanego także liberalnym instytucjonalizmem�� 

1 Pierwotna wersja tego artykułu stanowiła część pracy doktorskiej Polityczne i prawne implikacje 
interwencji zbrojnych dla pokoju, bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowej��

2  Zdaniem I�� Clarka legitymizacja to jedna z najbardziej fundamentalnych kategorii konstytuujących 
obszar stosunków międzynarodowych�� Bez niej trudno mówić o funkcjonowaniu społeczności mię-
dzynarodowej – zob�� I�� Clark, Legitimacy in International Society, Oxford 2005, s�� 2�� 

�  S�� Chesterman, Just War or Just Peace? Humanitarian Intervention and International Law, Oxford 
2003, s�� 296; T�� M�� Franck, Recourse to Force. State Action Against Threats and Armed Attacks, Cambridge 
2002; Ch�� Gray, International Law and the Use of Force, Oxford 2004, s�� 334�� 
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interWencje W neOrealiStycznej kOncepcji 
utrzymania StabilnOści międzynarOdOWej

Neorealizm, zwany także strukturalnym realizmem wydaje się być dominującym 
podejściem badawczym w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych�� 
Przychylając się do zdania Roberta O�� Keohane można stwierdzić, że po klasycznym 
ujęciu Tukidydesa i bardzo popularnej w okresie po II wojnie światowej propozycji 
Hansa J�� Morgenthaua, to trzecia odsłona realizmu w stosunkach międzynarodowych��� 
Nurt ten, mimo dużego wewnętrznego zróżnicowania, charakteryzuje się przede 
wszystkim koncentracją uwagi na zachowaniach państwa, realizacji zasady interesu 
narodowego oraz sposobach osiągania potęgi5�� „Najważniejszym punktem orienta-
cyjnym – pisał Morgenthau – pomagającym realizmowi politycznemu odnaleźć drogę 
w krajobrazie polityki międzynarodowej, jest pojęcie interesu definiowanego w kate-
goriach siły�� (…) Wprowadza ono do rzeczywistości politycznej racjonalny porządek 
i tym samym umożliwia teoretyczne zrozumienie polityki”��� Najlepszą zaś gwarancją 
zachowania bezpieczeństwa i stabilności porządku międzynarodowego staje się 
utrzymanie w globalnej, czy też regionalnej skali zasady równowagi sił��

Twórcą i głównym przedstawicielem tej trzeciej odsłony jest Kenneth N�� Waltz, 
który podjął się próby budowy opartej o ścisłe kryteria naukowości teorii polityki 
międzynarodowej��� Skupił się on w swoich badaniach na w miarę statycznej struk-
turze systemu międzynarodowego i wynikających z niej determinantach zachowania 
państw�� Stąd też propozycje teoretyczne Waltza doczekały się określenia strukturalny 
realizm�� Były także rozwijane przez cały szereg badaczy, którzy nieco większy nacisk 
położyli na ruch i zmiany w systemie międzynarodowym�� Stanowisko takie zostało 
nazwane neorealizmem, a do jego przedstawicieli zaliczani są Robert Gilpin, czy John 
J�� Mearsheimer��� I to oni, w przeciwieństwie do Waltza, uważają, że stabilność struk-
tury systemu międzynarodowego nie jest jego stałą cechą i dlatego też państwa 
z jednej strony dążą do jej przeobrażenia, a z drugiej bronią uzyskanych w niej 
pozycji9�� 

�  R�� O�� Keohane, Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond, [w:] Neorealism and Its 
Critics, red�� R�� O�� Keohane, New york 1986, s�� 163–165��

5  J�� Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2000, s�� 95��
�  H�� J�� Morgenthau, Sześć zasad realizmu politycznego, „Res Publica Nowa” 2004, 17��3 (181), s�� 44�� 

O wpływie Morgenthaua na ukształtowanie realizmu politycznego w teorii stosunków międzynarodo-
wych zob�� D�� Clinton, The Value of Morgenthau’s „Politics Among Nations” Fifty Years Later, „Interna-
tional Studies Notes” 1999, 24��1�� 

�  K�� N�� Waltz, Theory of International Politics, Boston 1979, s�� 251��
�  T�� Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław 2000, s�� 60��
9  To oczywiście nie wszystkie różnice między strukturalnym realizmem a neorealizmem�� Ważną 

rolę odgrywa także inne traktowanie czynnika ekonomicznego, kategorii niezależności oraz roli państwa 
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Oba podejścia mają istotne znaczenie dla postrzegania roli interwencji zbrojnych, 
choć trzeba wyraźnie zaznaczyć, że samo pojęcie interwencji w pismach kluczowych 
przedstawicieli kierunku właściwie nie występuje10�� Nie oznacza to oczywiście, że 
problematyka ta nie jest w tym sposobie myślenia o stosunkach międzynarodowych 
obecna�� Można zaryzykować nawet tezę, że należy do najistotniejszych problemów�� 
Pojawia się przede wszystkim przy rozważaniu roli wojny w systemie międzynaro-
dowym i możliwości zmiany porządku międzynarodowego�� A niechęć do stosowania 
pojęcia interwencjonizmu może wynikać z kilku powodów�� Po pierwsze z utożsamia-
niem go mesjanistycznym interwencjonizmem Woodrowa Wilsona i próbami 
narzucenia uniwersalistycznych zasad zachowania dla wszystkich państw, co było 
przedmiotem krytyki wcześniejszego pokolenia politycznych realistów z Edwardem 
H�� Carrem na czele11�� Po drugie zaś może to wynikać z przyjmowanego założenia, 
że każdy konflikt zbrojny pomiędzy państwami, które są samodzielnymi podmiotami 
w stosunkach międzynarodowych, może być nazywany wojną, bez konieczności 
uciekania się do innych, w domyśle dozwolonych, kategorii12�� 

Wskazanie na strukturę jako źródło determinujące politykę zagraniczną i wyzna-
czające mu skalę niezależności, oznaczało, zdaniem Teresy Łoś-Nowak, podważenie 
podstawowego z założeń paradygmatu realistycznego – autonomiczności i niezależ-
ności państwa1��� Jest ona „deterministycznym układem uwarunkowań”, który przede 
wszystkim wymusza na państwach ten typ zachowań, który miałby mu zapewnić 
bezpieczeństwo i przetrwanie�� Taki układ odniesień w międzynarodowej rzeczywi-
stości jest badany pod kątem dwóch procesów:

– akceptacji zachowań wymuszonych miejscem w strukturze systemu,
– współzawodnictwa między państwami1���
Ze względu na anarchiczność środowiska międzynarodowego, aby zaistnieć 

w systemie i utrzymać w nim właściwą pozycję, celem polityki zagranicznej staje się 

w systemie międzynarodowym – zob�� B�� Buzan, The timeless wisdom of realism?, [w:] International 
Theory: Positivism & Beyond, red�� S�� Smith, K�� Booth, M�� Zalewski, Cambridge 1996, s�� 49–50��

10  Waltz używa go jedynie do charakteryzowania poglądów wyznawanych przez przedstawicieli 
angielskiego i amerykańskiego liberalizmu z przełomu XIX i XX wieku – zob�� idem, Man, the State, 
and War. A theoretical analysis. With a new preface, New york 2001, s�� 103–114�� 

11  E�� H�� Carr nazywa to liberalne podejście utopijnym – zob�� idem, The Twenty Year’s Crisis, 1919–
–1939. An Introduction to the Study of International Relations, New york 1964, s�� 14�� 

12  Przedstawiciele realizmu, i tego klasycznego, i politycznego, wreszcie neorealizmu poświęcili 
bardzo wiele uwagi uzasadnieniu tezy, że wojna nie może być zakazanym instrumentem w stosunkach 
międzynarodowych, a każde państwo przy realizacji własnego interesu może, a w niektórych sytuacjach 
nawet powinno decydować się na jego użycie – zob�� R�� Aron, Pokój i wojna między narodami (teoria), 
Warszawa 1995, s�� 197–226; E�� H�� Carr, op��cit�� s�� 109–113; K�� N�� Waltz, Man, the State, and War…, 
s�� 159–161��

1�  T�� Łoś-Nowak, op��cit��, s�� 61��
1�  Ibidem, s�� 61�� 
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maksymalizacja potęgi, ułatwiająca realizację podstawowych interesów państwa oraz 
minimalizacja strat�� Działania te paradoksalnie umacniają statyczność struktury 
systemu międzynarodowego i utrwalają zajmowane przez nie miejsca w tejże struk-
turze�� Zmienić je może jedynie wojna, której efektem jest nowa konfiguracja sił, 
nowy podział „możliwości” oraz nowe usytuowanie państw w zmienionej strukturze 
systemu międzynarodowego15�� Waltz nazywa takie wojny transformacyjnymi, 
a ostatnim konfliktem, który dokonał istotnej zmiany systemowej była II wojna 
światowa1���

Nie każdy konflikt zbrojny ma charakter transformacyjny, każdy jednak, nawet 
najmniejszy, może powodować zagrożenie dla istniejącej równowagi w systemie�� 
Waltz takie konflikty w mniejszej skali nazywa peryferyjnymi�� Można je uzasadniać 
na dwa sposoby, dostarczając tym samym podstaw do legitymizowania działań 
interwencyjnych�� 

Pierwszy to przeciwdziałanie wzrostowi potęgi innego mocarstwa, które może 
naruszyć równowagę w istniejącym układzie�� Takie działania podejmowane są przede 
wszystkim przez państwa, które są biegunami w polityce światowej i zajmują najważ-
niejsze pozycje w strukturze międzynarodowej�� Wynika to z przyjęcia założenia, że 
stabilność systemu może zostać zapewniona jedynie w warunkach równowagi sił��

Drugi ze sposobów uzasadniania peryferyjnych działań zbrojnych nie ma już wiele 
wspólnego z racjonalnym działaniem nastawionym na zachowanie równowagi�� To 
postawa względem innych ludzi podejmowana przez te państwa, które osiągnęły 
najwyższą pozycję w strukturze�� Dla Waltza to obowiązek, który spoczywa na naj-
większych światowych potęgach, przede wszystkim na Stanach Zjednoczonych�� „Tak 
jak wcześniejsze wielkie potęgi, jesteśmy w stanie zidentyfikować przypuszczalny 
obowiązek pomagania innym przez potężnych i bogatych, tak by zrealizować własne 
przekonania o lepszym świecie�� Anglicy rościli sobie prawo do przekazywania istoty 
białego człowieczeństwa, a Francuzi głosili swą misję cywilizacyjną�� W podobnym 
duchu my także możemy mówić o działaniu w celu stworzenia i podtrzymania 
światowego porządku”1��� 

Pierwszy ze sposobów uzasadniania działań interwencyjnych utracił na znaczeniu 
wraz z pokojowym zakończeniem dwubiegunowej rywalizacji i istotnym przeobra-
żeniem struktury bezpieczeństwa�� Dla wielu realistów wciąż jednak pozostawał 
istotnym wskaźnikiem do działania w polityce międzynarodowej�� Przykładem 
takiego sposobu myślenia o konieczności zachowania równowagi sił, nawet mimo 
upadku Związku Radzieckiego, były tezy głoszone przez Johna J�� Mearsheimera 

15  T�� Łoś-Nowak, op��cit��, s�� 62��
1�  K�� N�� Waltz, op��cit��, s�� 199��
1�  Ibidem, s�� 200��



151Legitymizacja interwencji zbrojnych – klasyczne koncepcje teoretyczne

i prognozy wzrostu niestabilności na kontynencie europejskim1��� Konsekwencje tego 
sposobu myślenia można dostrzec w polityce Stanów Zjednoczonych w pierwszej 
połowie lat 90��, kiedy to wyraźnie przeceniano rolę Rosji, a nie dostrzegano nowych 
pojawiających się podmiotów – zarówno dawnych republik radzieckich, które stały 
się niepodległymi państwami, jak i państw z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, 
które chciały przystąpić do „zwycięskiego” systemu bezpieczeństwa�� Można jednak 
stwierdzić, że ten typ myślenia służył raczej jako powstrzymywanie, a nie impuls do 
podejmowania działań o charakterze interwencyjnym�� 

Drugi ze wskazanych przez Waltza sposobów legitymizowania działań wojennych 
czy też interwencyjnych został zobrazowany przez odległego od neorealizmu Char-
lesa Krauthammera: „jeśli ktoś zostanie napadnięty w swoim domu wzywa na pomoc 
policję�� A kogo może wezwać, gdy zostanie napadnięty jego kraj? Dzwoni do 
Waszyngtonu�� W świecie jednobiegunowym najbliższa instytucji władzy centralnej 
i organów egzekwujących normy jest Ameryka, amerykańska potęga”19�� 

Waltz przestrzega, że te interwencje, które prowadzone są dla uzyskania politycz-
nej jedności i hegemonii przez jedną tylko światową potęgę, skazane są na niepowo-
dzenie�� „Nikt nie może przyjmować – twierdzi – że liderzy państwa o największej 
potędze zawsze będą definiować swą politykę w oparciu o mądrość, obmyśloną wg 
najlepszej kalkulacji taktykę i będą używać siły w powściągliwy sposób�� Posiadanie 
wielkiej potęgi często skłania państwa do niekoniecznego i niemądrego stosowania 
siły, przeciwko czemu nie jesteśmy w odpowiedni sposób zabezpieczeni (…)�� Dopóki 
sprawiedliwość nie może być w sposób obiektywny zdefiniowana, pokusa potężnego 
państwa jest roszczeniem, że rozwiązania, które ono narzuca, są jedynymi właści-
wymi”20�� Ta, wypracowana jeszcze w okresie Zimnej Wojny, optyka nie uległa 
u Waltza zmianie także po jej zakończeniu�� Negatywnego podejścia do interwencji 
prowadzonych w imię politycznej jedności nie zmieniła rosnąca popularność kon-
cepcji demokratycznego pokoju��

„Demokracje mogą żyć w pokoju z innymi demokracjami, ale nawet jeśli wszyst-
kie z państw staną się demokracjami, struktura międzynarodowej polityki wciąż 
pozostanie anarchiczna” – zauważa Waltz, dodając, że przy braku międzynarodowej 
władzy na świecie, nie można dawać gwarancji, że dzisiejsi przyjaciele nie staną się 
w przyszłości naszymi wrogami21�� W takim przypadku samo propagowanie zasad 
demokratycznych, nawet przy użyciu zbrojnych metod, nie musi poprawiać stanu 

1�  J�� J�� Mearsheimer, Back to the Future. Instability in Europe After the Cold War, [w:]  The New Shape 
of World Politics�� Revised Edition New york: W�� W�� Norton 1999�� s�� 101–157��

19  C�� Krauthammer, Realizm demokratyczny. Amerykańska polityka zagraniczna w świecie jedno-
biegunowym, „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2004, nr 8–9: 37�� 

20  K�� N�� Waltz, op��cit��, s�� 201��
21  K�� N�� Waltz, Structural Realism after the Cold War, „International Security” 25��1 (2000): 7�� 
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bezpieczeństwa na świecie, a wręcz przeciwnie może przyczyniać się do wzrostu 
zagrożeń ze strony tych wszystkich, którzy będą chcieli wybudować biegun równo-
ważący dla hegemonistycznej pozycji tylko jednego mocarstwa22��

Nieco inaczej, i nie tak jednoznacznie negatywnie, można rozpatrywać znaczenie 
interwencji zbrojnych w propozycji czołowych neorealistów, którzy nie przywiązują 
tak dużej wagi do stabilności struktury systemu międzynarodowego�� Każde bowiem 
z państw dążąc do poprawy własnej pozycji w strukturze, naraża ją na przeobrażenia�� 
I w toku takich właśnie przeobrażeń może dojść do wyodrębnienia krajów, które 
zainteresowane są utrzymaniem dotychczasowych pozycji w ramach istniejącego 
porządku międzynarodowego oraz tych, które zmierzają do jego zakwestionowania��

W tym pierwszym przypadku może dojść do sytuacji opisanej przez R�� Gilpina�� 
Państwo, korzystając ze swej przewagi militarnej, decyduje się na rozpoczęcie wojny 
prewencyjnej, która prowadzi bądź to do wyeliminowania zagrożenia, bądź też do 
jego zasadniczego osłabienia2��� Idąc tropem takiej postawy, można byłoby stwierdzić, 
że istniejący porządek międzynarodowy jest na tyle stabilny i trwały, na ile silna jest 
determinacja największych państw do interweniowania w jego obronie�� Ale wska-
zywałoby to również na to, że interwencje podejmowane są nie tylko dla rozwiązania 
konkretnej kryzysowej sytuacji, ale przede wszystkim dla utrzymania stabilności 
systemu�� Nie można byłoby więc mówić o istnieniu uniwersalnych powodów do 
zaangażowania, choćby ze względów humanitarnych, a jedynie o analizie potencjal-
nych zagrożeń dla systemu i dobieraniu odpowiednich środków dla ich eliminacji�� 

Takie stawianie sprawy oznacza również, że dopuszcza się możliwość występowa-
nia sytuacji kryzysowych na peryferiach systemu, w miejscach, które nie są zagro-
żeniem dla jego funkcjonowania�� Interwencje są tu niepotrzebne, bo trwanie lub 
nawet eskalacja kryzysu nie mogą doprowadzić do zaburzeń całego systemu�� Histo-
ria pokazuje co prawda, że takie uchylanie się od interwencji i lekceważenie peryfe-
ryjnych kryzysów, kończy się znacznie poważniejszymi konsekwencjami, które i tak 
prowadzą do wojny i poważnych prób zakwestionowania porządku międzynarodo-
wego�� Ale nie to wydaje się najważniejsze�� 

Następuje bowiem instrumentalizacja interwencji i wykorzystywania ich wtedy, 
gdy któreś z dominujących państw uznaje, że jego pozycja zostaje zagrożona�� Jeśli 
nadużywa takich działań, może zrodzić się pokusa, którą Raymond Aron nazywał 
dążeniem do osiągnięcia „imperialnego pokoju” – takiego stanu w stosunkach 
międzynarodowych, w którym dominująca potęga „sobie tylko przyznawać będzie 
monopol na legalne posługiwanie się przemocą”2��� To zaś z kolei, zdaniem większo-

22  Ibidem, s�� 28�� Zob�� również: H�� Kissinger, Ostrożnie z hegemonią, „Rzeczpospolita” 7��07��2005�� 
2�  R�� Gilpin, War & Change in World Politics, Cambridge 2002, s�� 191��
2�  R�� Aron, op��cit��, s�� 198�� 
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ści realistów, wywołuje reakcje obronne pozostałych uczestników i interwencje, które 
pierwotnie mają służyć utrzymaniu stabilności, same prowadzą do poważnych 
perturbacji dotychczas istniejącej struktury, a nawet do rozpoczęcia wojny, które 
Gilpin nazywa hegemonicznymi25��

Podejmowanie interwencji wiąże się więc z poważnym ryzykiem, które musi być 
rozważone przez każde z podmiotów�� Stawką może być utrzymanie lub umocnienie 
dotychczas zajmowanej pozycji w strukturze systemu międzynarodowego, jednakże 
koszty mogą okazać się znacznie wyższe�� Problem ten rozwija Stephen Van Evera 
przy użyciu teorii „równowagi ataku – obrony” (offence-defence balance theory)�� 
Prawdopodobieństwo użycia siły w stosunkach międzynarodowych jest tym większe, 
im większa jest przewaga zdolności do ataku nad możliwościami obrony2��� Ta prze-
waga, czy też nierównomierność sprzyja w olbrzymim stopniu także podejmowaniu 
działań o charakterze interwencjonistycznym i prewencyjnym, które poprzez element 
zaskoczenia i przejęcia inicjatywy zwiększają prawdopodobieństwo sukcesu wojen-
nego�� Jeśli natomiast przewagi ataku nad obroną nie ma lub dominuje strona prze-
ciwna, skłonność do działań prewencyjnych staje się znacząco mniejsza2���

Dlatego też, wracając do Waltza, można stwierdzić, że bezpieczeństwo międzyna-
rodowe utrzymane jest przede wszystkim poprzez osiągnięcie stanu równowagi sił, 
a wraz z jej kontynuacją wzrasta tendencja do utrzymania status quo2��� Zatem decy-
zja o podjęciu interwencji powinna być poprzedzona analizą jej potencjalnego 
wpływu na stabilność struktury systemu międzynarodowego oraz na potencjał 
i koszty ponoszone przez interweniujące państwo��

Co jednak zrobić, kiedy status quo wcale nie oparte jest na zasadzie równowagi 
sił, ale na hegemonii jednego tylko mocarstwa? Warto jeszcze raz przywołać Arona 
i jego dialektykę wojny i pokoju�� Pomiędzy pokojem płynącym z równowagi sił, 
a krytykowanym wyżej pokojem imperialnym, znajduje się pokój hegemoniczny29�� 
Znajduje on oparcie w niezaprzeczalnej przewadze, która jest udziałem jednej z sił 
politycznych�� „Owa przewaga jest tak duża, że państwa niezadowolone nie mają 
nadziei na zmianę status quo, lecz mimo to państwo sprawujące hegemonię nie stara 
się wchłonąć bezsilnych jednostek�� Nie nadużywa ono hegemonii, z poszanowaniem 

25  R�� Gilpin, op��cit��, s�� 197��
2�  S�� Van Evera, Offence, Defence and the Causes of War, [w:] Theories of War and Peace, red�� M�� E�� 

Brown, O�� R�� Cote Jr��, S�� M�� Lynn-Jones, S�� Miller, Cambridge, s�� 55–93��
2�  Ibidem, s�� 59��
2�  K�� N�� Waltz, Anarchic Orders and Balances of Power, [w:] Neorealism and Its Critics…, 

s�� 116–122��
29  R�� Aron, op��cit��, s�� 199�� Poza Aronem pojawiła się także teoria stabilności hegemonicznej, która 

przypisywana jest do stanowiska neorealistycznego�� Jednakże zdaniem M�� P�� Sullivana nie jest ona wolna 
od konotacji ideologicznych, a ponadto nie jest potwierdzana przez dane empiryczne – zob�� idem, 
Theories of International Relations. Transition vs. Persistence, New york 2002, s�� 188�� 
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odnosi się do zewnętrznych form niepodległości państwowej i nie aspiruje do roli 
imperium”�0�� Sam jednak Aron realistycznie zauważa, że choć możemy w przeszło-
ści odnaleźć przykłady tego typu struktury, „w systemie złożonym z jednostek 
zazdrośnie strzegących swej niepodległości, hegemonia jest nietrwałą formą równo-
wagi”�1�� R�� Keohane i J�� Nye stan ten nazywają „hegemonią erodującą”�2�� W świecie 
politycznych, ekonomicznych i technologicznych przeobrażeń stwarzane są coraz to 
nowe wyzwania i próby zakwestionowania dominującej roli hegemona�� Jego pozycja 
zaś zależy od tego, na ile polityka wewnętrzna i polityczni przywódcy będą w stanie 
znaleźć do nich stosowne odpowiedzi�� Neorealiści mogą wśród nich odnaleźć także 
interwencje zbrojne��

rOla interWencji zbrOjnych W liberalnym 
inStytucjOnalizmie

Drugim obok neorealizmu dynamicznie rozwijającym się nurtem w teorii stosun-
ków międzynarodowych stał się w latach 80��, a szczególnie na początku lat 90��, 
neoliberalizm���� To podejście nazywane jest także pluralizmem bądź liberalnym 
instytucjonalizmem�� Nawiązuje do klasycznego idealizmu i teorii behawioralnych, 
i jak wymienia T�� Łoś-Nowak różni się od neorealizmu innym spojrzeniem na system 
międzynarodowy, uczestników stosunków międzynarodowych, a zwłaszcza na rolę 
państwa, wyznaczniki jego mocarstwowości i siły sprawcze polityki zagranicznej���� 
Możemy też dodać od razu, że różni się także w postrzeganiu roli interwencji zbroj-
nych, a szczególnie podmiotów uprawnionych do ich przeprowadzania��

Bezpieczeństwo ekonomiczne czy też społeczne staje się tu ważniejsze od fizycz-
nego przetrwania, rywalizacja i walka ustępują miejsca współpracy międzynarodo-

�0  Ibidem, s�� 199��
�1  Ibidem, s�� 199�� Trzeba tu jednak zauważyć, że Gilpin jest zwolennikiem teorii hegemonicznej 

stabilności, którą odnosi przede wszystkim do stosunków ekonomicznych�� Z hegemonicznym rozkła-
dem siły wiąże on wyższy poziom porządku i stabilności w systemie międzynarodowym, a wraz z re-
dystrybucją ekonomicznej i militarnej siły zdolność hegemona do utrzymania systemu spada – por�� 
A�� Gałganek, Koncepcje pokoju poprzez siłę, [w:] Problemy badań nad konfliktami i pokojem, red�� 
W�� Kostecki, Warszawa 1990, s�� 92–122�� 

�2  R�� O�� Keohane, J�� S�� Nye, „Power and Interdependence. World Politics in Transition, Boston 1977, 
s�� 42–46��

��  Oba te nurty ścierały się w ramach tzw�� trzeciej wielkiej debaty w teorii stosunków międzynaro-
dowych – zob�� J�� Kukułka, „Teoria stosunków międzynarodowych…, s�� 94��

��  T�� Łoś-Nowak, op��cit��, s�� 70�� Wśród wielu badaczy jest jednak toczony spór czy rzeczywiście 
mamy do czynienia z dwoma odrębnymi stanowiskami, czy też liberalny instytucjonalizm jest tylko 
modyfikacją neorealizmu – zob�� R�� Jervis, Realism, Neoliberalism, and Cooperation. Understanding the 
Debate, „International Security” 24��1 (1999): 42–63�� 
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wej i woli kompromisu, a ład międzynarodowy budowany jest na normach prawnych, 
reżimach międzynarodowych i międzynarodowych instytucjach�5�� Takie ujęcie 
charakterystyczne jest przede wszystkim dla R�� Keohane, J�� Nye’a, Ch�� Kupchana i dla 
bardzo wielu innych badaczy w Stanach Zjednoczonych i w Europie����

Nie można oczywiście powiedzieć, że w takim ujęciu nie pojawił się problem 
siłowego rozwiązywania problemów międzynarodowych�� Uznaje się natomiast, że 
anarchiczny stan środowiska międzynarodowego, który dla realistów sprzyja wystę-
powaniu konfliktów zbrojnych, może być ograniczony poprzez współpracę między-
narodową, budowę wzajemnego zaufania oraz działalność instytucji międzynarodo-
wych�� Ta współpraca, może być względnie łatwo osiągana, a proces ten wspierany 
jest przez wzrastającą sieć powiązań ekonomicznych, kulturalnych i technologicz-
nych���� 

W latach 80�� przejawem takiego sposobu myślenia było uznanie, że poprawa 
bezpieczeństwa międzynarodowego może nastąpić na skutek eliminacji lub ograni-
czenia ilości broni konwencjonalnej i broni masowego rażenia�� Problem rozbrojenia 
traktowano więc priorytetowo i widoczne to było zarówno na szczeblu stosunków 
między światowymi mocarstwami, jak i przy wykorzystaniu procesu Konferencji 
Bezpieczeństwa i Współpracy z udziałem państw europejskich���� Widać tu jednakże 
wyraźne ślady myślenia realistycznego i oparcia bezpieczeństwa o system równowagi 
zmniejszających się sił�� A w takim kontekście bardzo trudno o uzasadnianie inter-
wencji, które byłyby dla tej równowagi poważnym zagrożeniem��

Wraz z zakończeniem zimnej wojny teoretycy liberalnego instytucjonalizmu mogli 
już wyzwolić się z założeń równowagi sił i ponownie, tak jak ich wielcy, idealistyczni 
poprzednicy z okresu po I wojnie światowej, zacząć myśleć o budowie uniwersalnego 
systemu – świata wspólnych wartości i nieskrępowanej wymiany ekonomicznej 
i kulturalnej, regulowanej jedynie przez ustalane w wyniku międzynarodowej współ-
pracy postanowienia organizacji międzynarodowych�� Ład jałtańsko – poczdamski 
miał zostać zastąpiony przez struktury wielobiegunowego porządku policentrycznego 
z ponadblokową dyplomacją i prymatem prawa międzynarodowego oraz zasad 
bezpieczeństwa kooperatywnego z mechanizmami regulacyjnymi�� Cechy takiego 

�5  T�� Łoś-Nowak, op��cit��, s�� 70��
��  R�� O�� Keohane, J�� S�� Nye, Power and Interdependence…; R�� O�� Keohane, After Hegemony. Co-ope-

ration and Discord in the World Political Economy, New york 1984; Ch�� A�� Kupchan, C�� A�� Kupchan, 
Concerts, Collective Security, and the Future of Europe, „International Security” 16��1 (1991): 114–161; 
C�� Lipson, International Cooperation in Economic and Security Affairs, „World Politics 37��1 (1984): 1–23; 
K�� A�� Oye, Explaining Cooperation Under Anarchy: Hypotheses and Strategies, „World Politics” 38��1 
(1985): 1–24�� 

��  A�� Gałganek, op��cit��, s�� 121�� 
��  Zob�� R�� Zięba, Działania na rzecz ograniczenia wyścigu zbrojeń i rozbrojenia, [w:] Pokój w teorii 

i praktyce stosunków międzynarodowych, red�� J�� Kukułka, Warszawa 1991, s�� 309–320�� 
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porządku opisywał J�� Kukułka twierdząc, że „świat przyjmował konieczność odcho-
dzenia od kanonów zimnej wojny, a zwłaszcza od militaryzacji myślenia o stosunkach 
międzynarodowych”�9 i że „umacniała się też powszechna świadomość konieczności 
rozwijania zależnych od siebie procesów dialogu, zrozumienia wzajemnego oraz 
budowy zaufania i partnerstwa międzynarodowego”�0�� 

W takim porządku właściwie nie ma miejsca na działania o charakterze interwen-
cyjnym, ani na konflikty zbrojne�� „Świat został przygotowany do tego, aby zrezyg-
nować w pewnym zakresie z wojen” – pisał Francis Fukuyama�1, co oczywiście nie 
oznaczało, że automatycznie wygasły wszystkie toczone konflikty�� Ich przezwycię-
żaniem miały się zajmować międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa zbioro-
wego, przede wszystkim Organizacja Narodów Zjednoczonych jako jedyna upraw-
niona do używania siły w stosunkach międzynarodowych, a w związku z tym 
uprawomocniona do prowadzenia interwencji�2��

Pierwszym poważnym testem dla takiego sposobu myślenia stał się kryzys 
w Zatoce Perskiej po zajęciu przez Irak Kuwejtu w 1990 r�� I dla wielu był to test zdany 
przez ONZ bardzo dobrze�� Rada Bezpieczeństwa w rezolucji nr 678 z 29 listopada 
1990 r�� upoważniła państwa do interweniowania przeciwko Irakowi w celu wyzwo-
lenia Kuwejtu, działając w oparciu o art�� 51 Karty Narodów Zjednoczonych i prawo 
do zbiorowej samoobrony���� Przed społecznością międzynarodową otwierała się 
zatem możliwość prawomocnego interweniowania w obronie zagrożonych zasad 
współżycia międzynarodowego i dla przeciwstawienia się agresji�� Organizacje mię-
dzynarodowe miały zaś stać się gwarantem, że działania te nie będą wykorzystane 
dla partykularnych interesów członków tej społeczności i umożliwiać współdziałanie 
w zapewnianiu bezpieczeństwa zbiorowego�� W tym przypadku jednak operacja 
w Zatoce Perskiej, choć nazywana była nie wojną, tylko międzynarodową policyjną 
akcją prowadzoną pod auspicjami ONZ, nie spełniła teoretycznych założeń�� 
W istocie bowiem nie była międzynarodową operacją militarną przygotowaną 
i przeprowadzoną siłami organizacji międzynarodowej�� Rada Bezpieczeństwa upo-
ważniła tylko państwa do zorganizowania takich działań, bez angażowania do tego 
własnych środków�� Jako jeden z pierwszych zwrócił na to uwagę Benedetto Conforti 

�9  J�� Kukułka, Główne czynniki ewolucji ładu międzynarodowego w XXI wieku, „Stosunki Między-
narodowe” 2001, 23��1–2: 11��

�0  Ibidem, s�� 11��
�1  F�� Fukuyama, Koniec historii, Poznań 1996, s�� 308; idem, Ostatni człowiek, Poznań 1996, s�� 204�� 
�2  O powszechności takiego przekonania wśród badaczy i analityków stosunków międzynarodo-

wych w okresie po 1989 r�� pisał S�� Hoffman – zob�� idem, Thoughts on the UN at Fifty, „European Journal 
of International Law” 1995, 6: 2��

��  C�� Dominice, La securite collective et la crise du Golfe, „European Journal of International Law” 
1991, 2��2: 85–109�� 
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nazywając rezolucję 678 „deklaracją impotencji Rady Bezpieczeństwa”��, która 
w istocie przeprowadzona była niezgodnie z regułami Karty NZ�� Uznał tym samym, 
że wobec bezsilności Rady Bezpieczeństwa, zamiast na interwencjach należy skupić 
się na działaniach, które przeciwdziałać będą wojnie i użyciu siły�� Najlepszą drogą 
do tego ma być wzmocnienie mechanizmu sankcji i środków przymusu pośredniego 
wymienianych w art�� 41 Karty�5��

Takie kładzenie nacisku na pozamilitarne sposoby rozwiązywania kryzysów 
międzynarodowych jest zrozumiałe przy szerszym spojrzeniu na fundamenty myśle-
nia liberalnego�� Marcin Król, rozważając paradoksy liberalnego myślenia o wojnie, 
zwraca uwagę, że to właśnie likwidowanie konfliktów jest najważniejszym zadaniem 
doktryny liberalnej�� „Społeczeństwo liberalne – pisze – tym różni się od wszystkich 
innych, że nie ma w jego ramach takiego konfliktu, który nie mógłby być rozwią-
zany”���� I dodaje zaraz, że jeśli powstają konflikty, których nie udaje się skutecznie 
rozwiązać, to znaczy, że dane społeczeństwo nie jest jeszcze dostatecznie liberalne��

To przekonanie o niekonfliktowym charakterze społeczeństwa liberalnego, wywie-
dzione jeszcze od Immanuela Kanta oraz Alexisa de Tocqueville’a, przemieniło się 
w jedną z najważniejszych dla liberalnego instytucjonalizmu teorii demokratycznego 
pokoju���� Bardzo szybko od obserwacji, że państwa demokratyczne nie walczą ze 
sobą, zrodziło się przekonanie, że warunkiem niezbędnym dla zapewnienia bezpie-
czeństwa na globalną skalę staje się wprowadzenie zasad demokratycznych we 
wszystkich państwach na świecie���� Ta idea stała się szybko wyznacznikiem polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pierwszej kadencji prezydenta Billa 
Clintona�� W Orędziu o stanie państwa, wygłoszonym 25 stycznia 1994 r�� prezydent 
określił demokratyzację stosunków na świecie jako trzeci filar swojej polityki zagra-
nicznej i stwierdził, że „skoro demokracje nie atakują się wzajemnie, to najlepszym 
sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa jest wspieranie wszędzie rozwoju demo-
kracji”�9��

��  B�� Conforti, Non-Coercive Sanctions in the United Nations Charter: Some Lessons from the Gulf 
War, „European Journal of International Law” 1991, 2��2: 110�� 

�5  Ibidem, s�� 113��
��  M�� Król, Liberalizm, konflikt, wojna, „Res Publica Nowa” 1995, 83: 8�� 
��  Argumenty zwolenników i przeciwników demokratycznego pokoju zostały zebrane w pracy: 

Debating the Democratic Peace, red�� M�� E�� Brown, S�� M�� Lynn-Jones, S�� E�� Miller, Cambridge 1996, 
s�� 380�� 

��  Zob�� J�� M�� Owen, How Liberalism Produces Democratic Peace, [w:] Theories of War and Peace… 
s�� 137–175; J�� G�� Ikenberry, Why Export Democracy?: The ‘Hidden Grand Strategy’ of American Foreign 
Policy, „ The Wilson Quarterly” 1999, 23��2��

�9  B�� Clinton, Excerpts from President Clinton’s State of the Union Message, „New york Times” 
26��01��1994, s�� 17; cyt�� za: J�� M�� Owen, op��cit��, s�� 137�� Sam Clinton w swoich wspomnieniach nie uznaje 
tego właśnie fragmentu za najważniejszą część przemówienia�� Bardziej kluczowe dla niego były kwestie 
reform wewnętrznych – zob�� B�� Clinton, Moje życie, Warszawa 2004, s�� 531–532�� 
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Można to osiągnąć na dwa sposoby�� Pierwszym jest samo promowanie zasady 
demokracji liberalnej i przekonywanie społeczeństw do wchodzenia na drogę demo-
kratyzacji�� Udało się to na przełomie lat 80�� i 90�� w tak wielu państwach Ameryki 
Łacińskiej i Europy Środkowo-Wschodniej, że Samuel Huntington zaczął głosić tezę 
o nadejściu trzeciej fali demokratyzacji50�� Doświadczenia kolejnych lat pokazały 
jednak, że samo rozpoczęcie transformacji nie gwarantuje osiągnięcia w niej sukcesu 
i potrzebna jest konsolidacja nowego ustroju51, a poza tym wciąż jednak pozostały 
na świecie państwa, które nie mogą zostać uznane za demokratyczne i nie wykazują 
zainteresowania przeobrażeniem w taki ustrój�� 

Pojawił się tu także problem, na który zwrócił uwagę Fareed Zakaria czy możliwe 
jest oddzielenie zasad budowy demokratycznego państwa od liberalnych wartości 
typowych dla zachodniej społeczności, a tym samym czy możliwa jest budowa 
demokratycznych państw, które zamiast oparcia na indywidualizmie i ochronie praw 
człowieka, na pierwsze miejsce wysuwać będą inne wartości, takie jak autorytet 
państwa i władzy czy też prymat potrzeb zbiorowych nad indywidualnymi prawami52�� 
Pozytywna odpowiedź na to pytanie może zakwestionować filozoficzne podstawy 
teorii demokratycznego pokoju i sprawić, że będzie ona bezużyteczna w dyskusjach 
o zapewnieniu międzynarodowego bezpieczeństwa�� To bardziej bowiem czynnik 
liberalny przyczynia się do powstrzymywania działań o charakterze zbrojnym niż 
demokratyczne zasady wyboru władz5��� 

R�� O�� Keohane zwraca uwagę, że państwa demokratyczne w okolicznościach 
„nieliberalnych” decydują się często na działania interwencyjne o szkodliwym 
charakterze5��� Jako przykład wymienia akcję CIA w obronie naftowych interesów 
spółki AngloIranian Oil Company w Iranie, której celem miało być przywrócenie 
do władzy szacha, a w konsekwencji doprowadziło do rewolucji�� 

Mimo tego ryzyka podejmowania interwencji poza granicami demokratycznego 
i liberalnego świata, część przedstawicieli liberalnego instytucjonalizmu dopuszcza 
stosowanie działań zbrojnych, których celem ma być zmiana ustrojowa�� Traktowane 
są one jako drugi ze sposobów „promowania” demokracji na świecie�� Podstawy 
filozoficzne dla takich działań można znaleźć chociażby u Johna Rawlsa, który 

50  S�� P�� Huntington, Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 1995, s�� 328�� 
51  A�� Gruszczak, Konsolidacja demokracji: aspekty teoretyczne i praktyczne, „Ad Meritum” 1995, 

1��2: 12-23�� O teoretycznych aspektach trudności procesu demokratyzacji dokonywanej po 1989 roku 
pisze J�� C�� Isaac – zob�� idem, Democracy in Dark Times, Ithaca 1998, s�� 250�� 

52  F�� Zakaria, The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad, New york 2004, 
s�� 296�� Zob�� również: M�� F�� Plattner, Liberalism and Democracy: Can`t Have One Without the Other, 
„Foreign Affairs” 1998, 77��2�� 

5�  M�� W�� Doyle, Kant, Liberal Legacies, and Foreign Affairs, [w:] Debating the Democratic Peace… 
s�� 3–57�� 

5�  R�� O�� Keohane, After Hegemony…, s�� 167–169�� 
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wprowadzając do dyskursu własne kategorie, stwierdza, że „ostatecznie celem dłu-
goterminowym jest doprowadzenie do tego, by wszystkie społeczeństwa przestrzegały 
prawa ludów i stały się pomyślnymi członkami społeczności ludów dobrze urządzo-
nych”55�� Wyraźnie także przy tym podkreśla, że „jeśli naruszenia praw człowieka są 
drastyczne, a społeczeństwo nie reaguje na narzucone sankcje, taka interwencja jest 
dopuszczalna i powinna być podjęta”5���

Pogląd ten zyskał wielu zwolenników w amerykańskiej administracji, która 
chętnie sięgała do interwencji (niekoniecznie zbrojnych) dla przywrócenia demo-
kratycznych reguł np�� na Filipinach, w Chile czy w Nikaragui�� Najbardziej było to 
jednak widoczne w przypadku zbrojnej interwencji na Haiti, rozpoczętej we wrześ-
niu 1994 r�� w celu przywrócenia w państwie demokracji i umożliwienia powrotu do 
władzy prezydenta Jean-Bertranda Aristide5���

Celem tego typu działań interwencyjnych nie jest oczywiście samo pragnienie 
promowania demokracji�� Jest ono najczęściej wzmacniane przez chęć ustabilizowa-
nia kryzysowej sytuacji, wynikającej z niedemokratycznych rządów, przypadków 
łamania praw człowieka, a często także toczonych wojen domowych czy nawet 
sytuacji, w których dochodzi do ludobójstwa�� Wspólnota demokratycznych państw, 
współpracujących ze sobą w instytucjach międzynarodowych, głosząc uniwersalność 
zasad liberalnej demokracji, nie mogła pozwolić na występowanie sytuacji jawnego 
ich łamania�� A ponieważ pokojowe metody rozwiązywania kryzysów międzynaro-
dowych okazały się w pierwszej połowie lat 90�� nieskuteczne, konieczne było sięg-
nięcie do rozwiązań siłowych��

Kolejne uzasadnienia formułował Fukuyama�� Oparł je na uniwersalizmie demokra-
tycznych zasad i powszechności praw człowieka, pisząc, że „koniec zimnej wojny 
zaowocował znacznie szerszym konsensusem międzynarodowym odnośnie do prawo-
mocności politycznej i praw człowieka”5��� Jego zdaniem suwerenność, a zatem i prawo-
mocność nie przysługują już automatycznie władzy de facto rządzącej danym krajem�� 
„Dyktatorzy i gwałciciele praw człowieka nie mają prawa kryć się za zasadą suweren-
ności i chronić w ten sposób swojej osoby, zwłaszcza wówczas, gdy w grę wchodzą 
zbrodnie przeciwko ludzkości – dotyczy to zwłaszcza krajów wieloetnicznych (takich 
jak była Jugosławia), gdzie granice rzeczonego suwerennego państwa same w sobie były 

55  J�� Rawls, Prawo ludów, Warszawa 2001, s�� 136�� 
5�  Ibidem, s�� 138��
5�  Interwencja ta szczegółowo omówiona została przez W�� I�� Robinson,a [w:] idem, Promoting Po-

lyarchy. Globalization, US Intervention and Hegemony, New york 1996, s�� 256–316�� 
5�  F�� Fukuyama, Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005, 

s�� 114�� Uzasadnienie to wykorzystywane jest nie tylko przez zwolenników liberalnego podejścia do 
stosunków międzynarodowych, ale także przez wielu neokonserwatystów��
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czymś poniekąd spornym”59�� Wniosek jest więc właściwie dla Fukuyamy jeden: „mocar-
stwa zewnętrzne, działające w imię obrony praw człowieka i demokratycznej prawo-
mocności, mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek interweniować”�0��

Nie dla wszystkich jest to jednak tak samo oczywiste�� Takie interwencje, nawet 
jeśli służą promowaniu demokracji na świecie, mogą przyczyniać się także do wzro-
stu nierównowagi w stosunkach międzynarodowych i powstawania hegemonii�� 
Zwraca na to uwagę W�� I�� Robinson�1, dodając jednocześnie, że nie jest to hegemonia 
taka jak ją rozumieją realiści�� We współczesnym świecie nie jest już bowiem możliwy 
stan trwałej dominacji jednego państwa, a Stany Zjednoczone mogą być uznane za 
ostatniego klasycznego hegemona w systemie państw narodowych�2�� Nowa, powsta-
jąca dopiero hegemonia, ma charakter transnarodowy i służy realizacji interesów nie 
państw, ale dominujących w nich grup społecznych�� Ma to także istotny wpływ na 
same interwencje�� Nie skupiają się one już bowiem na dokonaniu zmiany struktur 
rządzących państwa, w którym dokonywana jest interwencja�� Polega ona – pisze 
Robinson – na „spenetrowaniu i podporządkowaniu całego kompleksu wewnętrz-
nych organizacji: partii politycznych, związków zawodowych, mediów, a następnie 
na zintegrowaniu podporządkowanych klas i grup narodowych z hegemonicznym, 
transnarodowym porządkiem społecznym”���� 

O podobnych konsekwencjach i z podobnych pozycji, co Robinson piszą o inter-
wencjach Michael Hardt i Antonio Negri���� Służą one jednak nie tyle hegemonii, ile 
rozwojowi „Imperium” – nowej formy globalnej suwerenności, złożonej z narodo-
wych i ponadnarodowych organizmów, złączonych wspólną logiką rządzenia�5�� Rolę 
siły egzekwującej międzynarodową sprawiedliwość przydzielono w nim Stanom 
Zjednoczonym, które sprawują ją nie w celu „własnych narodowych motywów, lecz 
w imię globalnej praworządności”���� Organizacje międzynarodowe, takie jak ONZ, 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy organizacje humanitarne, zwracają się 
o interwencje do jedynego skutecznego gwaranta tworzącego się ponadnarodowego 
prawa�� Hardt i Negri zauważają przy tym, że „armia amerykańska, nawet gdyby była 
temu niechętna, musiała odpowiedzieć na wezwanie do interwencji w imię pokoju 

59  Ibidem, s�� 114��
�0  Ibidem, s�� 114��
�1  W�� I�� Robinson, op��cit��, s�� 85–86�� Samego Robinsona trudno uznać za przedstawiciela liberalnego 

instytucjonalizmu�� Korzysta on raczej z pojęć typowych dla neomarksizmu, a w swej pracy odwołuje 
się do teoretycznych ustaleń Antonio Gramsciego�� Jego analiza w szczególny sposób dotyka podstaw 
liberalnego podejścia do interwencjonizmu i „promowania demokracji”��

�2  Ibidem, s�� 365–366��
��  Ibidem, s�� 29��
��  M�� Hardt, A�� Negri, Imperium, Warszawa 2005, s�� 510�� 
�5  Ibidem, s�� 8��
��  Ibidem, s�� 196��
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i porządku�� Jest to może jedna z głównych cech Imperium – istnieje ono w takim 
światowym kontekście, który ciągle wzywa je do istnienia”����

To powiązanie liberalnych interwencji z kształtowaniem nowego systemu świato-
wej dominacji budzi opory nie tylko neomarksistów�� Liberalizm niosąc ze sobą 
tolerancję i pluralizm, powinien być bowiem daleki od wszelkich przejawów impe-
rializmu�� Dlaczego więc liberałowie akceptują interwencje? 

Czynią to ze względów obronnych, wtedy gdy w konsekwencji odmiennych 
zachowań, naruszana jest czyjaś wolność�� „Prowadzenie jakiejkolwiek wojny poza 
obszarem cywilizacji zachodniej – pisze na ten temat Król – staje się możliwe tylko 
w wypadku, kiedy ktoś naruszy naszą wolność – tak jak uczynili to terroryści�� Każdy 
inny przypadek staje się nieuchronnie przedmiotem niekończących się rozważań 
i niemożliwej do przezwyciężenia niepewności”���� Tę bezradność liberalizmu obser-
wować można było w trakcie wojen jugosłowiańskich, w których liberalne demo-
kracje, choć obecne w próbach rozstrzygnięcia konfliktu, wstrzymywały się od 
zdecydowanych działań aż do czasu „kiedy się okazało, że mamy do czynienia ze 
zbrodniami przeciwko ludzkości, a nie tylko z walką jednych narodowości, religii 
czy państw przeciwko innym, interwencja stała się uzasadniona i – przede wszystkim 
usprawiedliwiona”�9��

Interwencje dla liberałów zawsze mają być reakcją, nie zaś prewencją�� To powoduje 
znaczący dyskomfort: „bezradność świata liberalnego wobec kwestii wojny polega 
przede wszystkim na tym, że to nie on określa warunki jej ewentualnego rozpoczę-
cia, nie on identyfikuje przeciwnika i nie on dysponuje wolą polityczną�� Tak musi 
być jeśli świat liberalny chce pozostać liberalny”�0�� W świecie rosnących zagrożeń 
dla bezpieczeństwa i wolności taka defensywna postawa może być jednak nie do 
utrzymania i zmusza to liberałów do rewidowania podstaw własnych przekonań�� 
Król nazywa ten proces „liberalną hipokryzją” i uznaje, że będzie ona warunkiem 
koniecznym do zachowania liberalnego minimum na świecie�� Akceptacja działań 
zbrojnych przez przedstawicieli liberalizmu maskowana jest eufemizmami, takimi 
jak „misja stabilizacyjna” czy „interwencja humanitarna”, a tymczasem „nie ma 
sposobu, żeby interwencję militarną, która spotyka się z jakimkolwiek oporem 
zbrojnym, uznać za coś innego niż wojnę”�1��

��  Ibidem, s�� 198��
��  M�� Król, Bezradność liberałów. Myśl liberalna wobec konfliktu i wojny, Warszawa 2004, s�� 162�� 
�9  Ibidem, s�� 163�� W bardzo krytyczny sposób o tym międzynarodowym zaangażowaniu wypowiada 

się w szeregu swoich prac M�� Waldenberg – zob�� idem, Rozbicie Jugosławii. Jugosłowiańskie lustro mię-
dzynarodowej polityki, Warszawa 2005, s�� 536�� 

�0  M�� Król, op��cit��, s�� 164�� 
�1  Ibidem, s�� 166��
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WniOSki

Biorąc pod uwagę przytaczane argumenty w obydwu ujęciach teorii stosunków 
międzynarodowych, można uznać, że interwencje zbrojne są instrumentem potrzeb-
nym dla funkcjonowania każdego porządku międzynarodowego�� Są ostatecznym 
środkiem obrony zasad, na których ten porządek jest oparty�� Tym samym gotowość 
do interwencji może świadczyć o stabilności danego porządku�� 

Warunkiem koniecznym dla prowadzenia interwencji powinna być jednak ich 
legitymizacja przez zasady, na których oparty jest dany porządek�� W każdym innym 
przypadku interwencja zamiast służyć wzmocnieniu stabilności międzynarodowej 
jest dodatkowym elementem destabilizującym�� Gotowość do przeprowadzania 
interwencji zbrojnych wraz ze świadomością możliwości ich zastosowania może 
spełniać dużą rolę stabilizacyjną, przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego i utrzymania pokoju�� Jeśli jednak po ten instrument sięga się zbyt 
często i na dodatek bez odpowiedniej akceptacji, interwencje same stają się czynni-
kiem destabilizacyjnym i prowadzą do powstawania nowych wyzwań dla bezpie-
czeństwa międzynarodowego��

Summary

IncreaSIng role oF military interventions during the last years begun theoretical and 
legal debate about their legitimacy�� In the mid 90-ties dominant position was, that military 
intervention are allowed only by permission of UN Security Council or UN General Assem-
bly�� Now it is questioned, both by practical actions and international law theory�� It is also 
a key issue in the field of international relations theory�� Two, most popular and significant 
approaches, neorealism and liberal institutionalism, are presented in this article�� Such neo-
realistic scholars as liberal ones notice that military interventions may be a useful measure 
in keeping international order�� Both also see that interventions are very dangerous instrument 
in international relations�� For neorealists they may be legitimated if the balance of power rule 
will be endanger�� Liberal institutionalists although claim that peace cooperation is much 
better than military power and conflict permit using of forces against threats for international 
peace, stability, and common democratic values�� In both cases legitimacy of military interven-
tion has large consequences for international society and should be taken on very careful



vol. 18/2007 ISSN 1505-2192

ATHENAEUM

celem nInIejSzego artykułu jest przedstawienie i omówienie: procesu trans-
formacji zachodzącej w postkomunistycznych państwach nadbałtyckich (Litwa, 
Łotwa, Estonia)1 w świetle międzynarodowych procesów politycznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem koncepcji teoretycznych współczesnych politologów; krótkiej 
analizy porównawczej2 znaczenia wpływów i wartości tzw�� czynników wewnętrz-
nych/narodowych i zewnętrznych/międzynarodowych, które wywołały i wywołują 
transformację ustrojową i społeczno-gospodarczą postkomunistycznych państwach 
nadbałtyckich (na Litwie, Łotwie i w Estonii)�� Płaszczyzną porównawczą w tym 
przypadku powinna być przede wszystkim analiza stosunków międzynarodowych�, 
która pozwoli na wskazanie tendencji rozwojowych nowo powstałych systemów 
politycznych i społeczno-gospodarczych w powyższych państwach�� Jednakże współ-
cześni badacze, zajmujący się transformacją ustrojów politycznych państw Europy 
Środkowej i Wschodniej (bądź Europy Środkowowschodniej), wskazywali przede 

1 Jako pierwsza uzyskała niepodległość na początku lat 90�� Republika Litewska, a tuż po niej pro-
klamowała swą niepodległość Łotwa i dnia 10 grudnia 1991 r�� została zatwierdzona jej suwerenność�� 
Estonia, jako trzecia z państw nadbałtyckich, proklamowała swą niepodległość w 1991 roku, a jej for-
malne zatwierdzenie nastąpiło w wyniku referendum 28 czerwca 1992 roku��

2 Powstała odmienność – stosunków międzynarodowych i problemów wewnątrzpaństwowych 
w państwach nadbałtyckich – na skutek upadku komunizmu i tzw�� trzeciej fali demokratyzacji, przy-
czyniła się do powstania nowych teorii, a w tym też i teorii porównawczej oraz zob�� H�� Głogowska, 
Z problematyki metodologii badań przemian systemu politycznego w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej, [w:] Politologia w Polsce, red�� T�� Łoś-Nowak, Toruń 2001, s�� 61–62��

� Jednakże, zastanawiającym jest fakt, iż dynamiczna koniunktura międzynarodowa – polityczna, 
ideologiczna, ekonomiczna – może mieć tak duży wpływ na narodowy/wewnątrzpaństwowy proces 
polityczny��

Renata Runiewicz-Jasińska

tranSfOrmacja pOStkOmuniStycznych 
pańStW nadbałtyckich W śWietle 

międzynarOdOWych prOceSóW 
pOlitycznych W latach 1991–2004
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wszystkim na ważność procesów narodowych/wewnętrznych w danych państwach, 
a wpływy w kontekście międzynarodowym traktowali drugorzędnie��� 

Z czasem jednak wydarzenia polityczne Europy Środkowowschodniej, które stały 
się przesłankami postkomunizmu, skłoniły politologów do łączenia swoich poglądów 
badawczych, tzn�� badań międzynarodowych z badaniami polityki narodowej/
wewnątrzpaństwowej na zasadzie analizy komparatystycznej�� 

znaczenie czynnikóW WeWnętrznych/narOdOWych 
W prOceSie tranSfOrmacji

Zmiany polityczne, jakie zaszły w ZSRR w 1991 r��, zastały republiki bałtyckie 
całkowicie nieprzygotowane do bytu suwerennego�� Odrodzona Litwa, Łotwa 
i Estonia nie posiadały tak podstawowych atrybutów państwa narodowego, jak: 
własna armia, waluta, efektywnie chronione granice i strategicznego systemu infra-
strukturalnego�� Czynnikiem znacznie komplikującym nową sytuację było zaostrze-
nie się sprzeczności narodowościowych, w wyniku których doszła do głosu ideologia 
nacjonalistyczna, mająca w krajach bałtyckich pewne tradycje5�� Problemy polityczno-
gospodarcze, przed którymi stanęły państwa nadbałtyckie, nie miały precedensu 
w praktyce światowej i były znacznie bardziej skomplikowane niż na przykład 
w Polsce�� 

Naczelnym czynnikiem wewnętrznym odpowiedzialnym za jakość i racjonalność 
transformacji ogólnej jest system polityczny z rządem na czele�� To właśnie rząd przez 
okres sprawowania swojego mandatu kreuje przebieg transformacji�� W tym przy-
padku państw postkomunistycznych chodzi przede wszystkim o demokratyzację 

� Tak też zdaniem K�� L�� Remmera: „Nieważne, czy stosunki przyczynowe związane są z kulturą 
i wartościami politycznymi, poziomem modernizacji, porozumieniem elit politycznych, strukturą 
społeczno-ekonomiczną, społeczeństwem obywatelskim, ustrojem instytucjonalnym, wpływem metod 
przejściowych czy wyborem strategicznym, demokracja była i jest nadal analizowana jako produkt 
stworzony przez siły wewnętrzne/narodowe”, [w:] K�� L�� Remmer, New Theoretical Perspectives on De-
mocratization, „Comparative Politics” October 1995, s�� 105�� Natomiast politolodzy zajmujący się przede 
wszystkim zagadnieniami polityki międzynarodowej czy też światowej są mało zainteresowani polityką 
wewnątrzpaństwową, cechami narodowymi, społecznymi i kulturowymi państw kandydujących do 
miana demokratycznych, także problematyką związaną ze zmianą ustroju politycznego w tych pań-
stwach, [w:] А�� Никитченко, Транснационализация демократии. Третья волна демократизации 
в свете теорий международных тношений, „Полис” 96’5�� 

5 W�� Kosiedowski, Pięć lat reform w postradzieckich państwach bałtyckich – próba podsumowania, 
[w:] Transformacja społeczno-gospodarcza postkomunistycznych państw bałtyckich, red�� W�� Kosiedowski, 
Toruń 1996, s�� 30–31�� 
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życia politycznego� i jej następstwo, którym jest wpływ wyborców na udzielenie 
mandatu sprawowania władzy dla określonej orientacji politycznej i tym samym 
akceptacja podejścia tej orientacji politycznej do rozwiązywania problemów trans-
formacji polityczno-gospodarczej�� 

Jednakże system polityczny nie zawsze i nie w pełni podatny jest na uwzględnianie 
realnego stanu potrzeb, ponieważ partie polityczne walcząc o poparcie wyborców 
często wykraczają poza obszar możliwości kształtowania przyszłości, a to z kolei 
owocuje brakiem racjonalności tworzonych programów zakładających przyśpieszanie 
procesu transformacji politycznej, społeczno-gospodarczej, ekonomicznej itd�� 

Przyszłość sceny politycznej Litwy, pod koniec lat osiemdziesiątych�, zaczęła się 
zarysowywać dzięki procesowi związanemu z usamodzielnieniem się komunistycz-
nej Partii Litwy oraz utworzeniu Litewskiego Ruchu na Rzecz Przebudowy (Demo-
kratinis Persitvarkymū Sajūdis) – Sajudisu (Sajūdis)��� Przyjęcie opcji niepodległoś-
ciowej doprowadziło do rozłamu w Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy (LDPP)9�� 
Więc, najbliższy okres charakteryzował się sytuacją swoistej dwuwładzy�� W partii 
nadal toczyła się walka wewnętrzna, przy czym stopniowo przewagę uzyskiwali 
zwolennicy demokratycznych przeobrażeń�� Jednocześnie działali, rozszerzając swe 
wpływy, zwolennicy Sajūdisu, stanowiąc wraz z innymi nowo powstałymi ugrupo-
waniami siłę napędową przemian�� Powstał tymczasowy Komitet Centralny na 
platformie KPZR (Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego), który był prze-

� Mówiąc o demokratyzacji życia politycznego we współczesnych standardach europejskich, ma się 
na uwadze tzw�� pluralizm partyjny i swobodną rywalizację wyborczą�� 

� Między innymi dnia 18 maja 1989 r�� Rada Najwyższa Litewskiej SRR uznaje wyższość ustaw re-
publikańskich nad ogólnozwiązkowymi oraz 7 grudnia b��r�� Rada Najwyższa skreśla z konstytucji artykuł 
mówiący o przedwojennej roli partii komunistycznej�� 

� Zjazd założycielski Sajudisu (Sajūdis) odbył się 22–23 października 1988 r��; przewodniczącym 
został Vytautas Landsbergis�� Był to samorządny i samodzielny ruch społeczny, nie zaś partia czy orga-
nizacja polityczna, którego głównymi celami były: samodzielność polityczna Litwy, zniesienie monopolu 
partii komunistycznej, wprowadzenie zasad demokratycznych, uznanie języka litewskiego za państwo-
wy, stworzenie narodowego systemu oświaty, przywrócenie prywatnej własności oraz samodzielność 
gospodarcza państwa�� Sajūdis jest odpowiednikiem estońskiego i łotewskiego Frontu Ludowego�� 
O narodzinach ruchu Sajūdis mówi książka Algimantasa Liekisa Sajudžio gimimas, Vilnius 1998�� Na-
tomiast o powstaniu i działalności Sajūdis w Kłajpedzie poświęcone jest wydawnictwo dokumentarne 
opracowane przez Kostasa Kaukasa Sajudis Klaipedoje. Dokumentine knyga, Klaipeda 1998�� W dużym 
stopniu o dziejach Sajūdis, ale także i całego kraju, mówią również książki samego Vytautasa Lands-
bergisa, np�� Sunki Laisve 1991–1992, Vilnius 2000�� Zachodzące przeobrażenia polityczne na Litwie 
przyśpieszyła zmiana nazwy Komunistycznej Partii Litwy (na zjeździe 8–9 grudnia 1990 r��) na Litewską 
Demokratyczną Partię Pracy (LDPP)�� Do procesu odnowy politycznej państwa litewscy komuniści 
włączyli się dopiero po przejęciu kierownictwa przez Algirdasa Brazauskasa�� Algirdas Brazauskas był 
sekretarzem KC do spraw przemysłu LSRR�� Prezydentem Litwy niepodległej w latach 1993–1998�� 

9 11 marca 1990 r�� Rada Najwyższa Litwy proklamuje akt o restytucji niepodległego państwa 
litewskiego��
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ciwny secesji z KPZR oraz usamodzielnieniu się Litwy i odrzuceniu monopolu 
władzy komunistów10�� Walka między siłami postępowymi i zachowawczymi toczyła 
się także w Radzie Najwyższej Litewskiej SRR11�� Podsumowując przemiany polityczne 
na Litwie po 1990 roku należy podkreślić, iż Litwa ma dotąd cztery rządy post-
niepodległościowe, z których dwa tworzyła Litewska Demokratyczna Partia Pracy, 
a dwa rządy były koalicyjne pod przewodnictwem Unii Ojczyzny – Litewskich 
Konserwatystów12�� Obecnie głównym programowym założeniem nowego i obecnego 
rządu RL jest reformowanie wielu sektorów oraz uwolnienie inicjatyw prywatnych 
z pędu biurokracji, a co najważniejsze wejście Litwy do Unii Europejskiej w 2004 r�� 
i do NATO1���

11 stycznia 1990 r�� Łotewska Rada Najwyższa głosowała za zniesieniem w konsty-
tucji klauzuli przyznającej Partii Komunistycznej RŁ „główną rolę” w rządzie�� Ruch 
niepodległościowy Powszechny Front wygrał wybory w 1990, a jego lider został 
mianowany premierem1��� Najistotniejsze podziały ideologiczne na Łotwie uwzględ-
niają to, w jakim stopniu partie mają charakter nacjonalistyczny i jak odnoszą się do 
mniejszości rosyjskiej mieszkającej na Łotwie�� Pierwsze suwerenne wybory demo-
kratyczne miały miejsce w 1993 r��

10 P�� Łossowski, Litwa, Warszawa 2001, s�� 224–227��
11 Jednakże część deputowanych opowiedziała się za programem Sajudisu�� Na sesji Rady Najwyższej 

w listopadzie 1988 r�� Sajudis nie zdołał uzyskać większości�� Niemniej jednak Sajudis odniósł zwycięstwo, 
gdyż przeforsował kilka istotnych postulatów: w tym przywrócenie języka litewskiego jako państwo-
wego, przywrócenie dawnych symboli państwowych (flaga, hymn) oraz wyznaczono dzień 16 lutego 
świętem państwowym dla uczczenia Aktu Niepodległości z 1918 r�� Ważne było też, że na forum pub-
licznym Sajudis zdołał przedstawić Akt – Deklarację o suwerenności Litwy oraz projekt nowej konstytucji�� 
Jednakże, jak słusznie zauważył J�� Sobczak, za uchwaleniem Aktu o Przywróceniu Niepodległości Litwie 
głosowało 124 deputowanych, przeciwko nie głosował nikt�� Zastanawiającym jest jednak fakt, iż 
wstrzymało się sześciu deputowanych, być może ze względu na swoje obawy związane z interesem et-
niczno-narodowym byli to Polacy�� J�� Sobczak nadmienia, że nie chciano przy tym zauważyć, iż polscy 
członkowie Rady Najwyższej nie byli jednomyślni i że, np�� Czesław Okińczy, był sygnatariuszem Aktu 
o Przywróceniu Niepodległości Litwie�� J�� Sobczak, Stosunki polityczne między Polską a Litwą, [w:] 
Zbliżanie się Wschodu i Zachodu, red�� P�� Kraszewski, T�� Miluski, T�� Wallas, Poznań 2000, s�� 139��

12 Unia Ojczyzna – Litewscy Konserwatyści początkowo połączyła swe siły z obiema partiami cen-
trowymi: Litewską Unią Centrum i Litewską Partią Chrześcijańsko-Demokratyczną, aby zapewnić 
sobie większość głosów w Sejmie��

1� Wszystkie partie opozycyjne na Litwie zgadzały się podczas kampanii, co do głównych tematów 
polityki zagranicznej – przyjęcia do NATO i Unii Europejskiej�� W przeciwieństwie do dwu pozostałych 
państw nadbałtyckich, Łotwy i Estonii, na Litwie była rządząca Partia Komunistyczna Litwy jest licznie 
reprezentowana w polityce partyjnej, a grupy mniejszościowe są tu niewielkie – rodowici Litwini sta-
nowią bowiem 81% ludności – brak więc tu silnych partii o charakterze etnicznym�� Oraz zob�� R�� Ru-
niewicz-Jasińska, Ochrona praw mniejszości polskiej na Litwie, Łotwie i Estonii po 1991 r��, „Lithuania” 
2002, nr 1/2(42/43), s�� 189��

1�  W wyniku referendum, w sierpniu 1991 r�� Łotwa ogłosiła niepodległość��
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Frekwencja wyniosła 89,4%15�� W krótkim okresie kampanii rywalizowała duża 
liczba partii�� Główne zagadnienie poruszane przez partie w debatach dotyczyło 
właściwego przebiegu reform oraz gospodarki nakazowej, której część miała być 
zachowana, a część zlikwidowana�� W wyborach w 1995 r�� próg dla udziału w parla-
mencie wzrósł z 4 do 5%�� Jednakże nie wpłynęło to na zmniejszenie się liczby partii 
uzyskujących udział w parlamencie�� Główne tematy kampanii z 1995 r�� obracały się 
wokół niepokoju społecznego, jaki zaistniał po upadku największego banku Łotwy, 
a także wokół kwestii możliwości ubiegania się byłych członków rządzącej partii 
komunistycznej o urzędy państwowe�� W kampanii wyborczej, należy zaznaczyć, było 
więcej ekstremistycznych i jawnie antyrosyjskich deklaracji programowych, szcze-
gólnie w programie przedstawionym przez Partię Zygerystów-Ruch dla Łotwy�� Obu 
rządom łotewskim po wyborach w 1993 r�� przewodniczyła partia LC Łotewska Droga 
(znana też jako Droga Łotwy), zaś w koalicji wystąpiło stosunkowo niewiele par-
tii1��� 

Wybory w 1992 r�� były pierwszymi po uzyskaniu przez Estonię niepodległości 
w 1991 r�� Głównym zagadnieniem wyborów było to, w jaki sposób rozwijać demo-
kratyzację i przebudowę post-niepodległościowej Estonii�� Partie antykomunistyczne 
odniosły sukces przy powszechnych dążeniach do zerwania z przeszłością�� RKI, 
ERSP i Moderaci przedstawili w kampanii zbliżone programy wyborcze głoszące 
błyskawiczne reformy polityczne i gospodarcze�� Tak jak w większości państw, osoby 
niebędące obywatelami Estonii nie miały prawa do głosowania, jednakże odnosiło 
się to też prawie do całej licznej mniejszości rosyjskiej stanowiącej ponad 30% lud-
ności w Estonii�� Obywatele określani byli wówczas jako osoby, czy też bliscy potom-
kowie osób posiadających obywatelstwo Estonii w Republice Estońskiej przed 1940 
r�� Pierwszy rząd postkomunistyczny składający się z Pro Patrii i ERSP nie dokończył 
swojej kadencji z uwagi na wewnętrzne podziały�� Od 1995 r�� do 1999 r�� lepszy rezul-
tat odniosła nowa partia dominująca – KMÜ/EK, która utrzymała się na stanowisku�� 
Jednakże od końca 1996 r�� partia ta nie znajdywała żadnych oficjalnych partnerów 
koalicyjnych�� Wybory przeprowadzone 5 marca 1995 r�� cieszyły się w istocie fre-
kwencją 69,6% zameldowanych wyborców�� Z trzydziestu partii kandydujących 
w wyborach tylko dziewięć kandydowało na własną rękę, natomiast pozostałe 
zgrupowane były w siedmiu koalicjach�� Głównym zagadnieniem kampanii był stan 
gospodarki narodowej oraz troska o postęp prywatyzacji�� Wśród innych zagadnień 
znalazła się polityka rolna poprzedniego rządu, zakres uprawnień prezydenta oraz 
aspekty polityki zagranicznej Estonii�� 

15  Prawo głosu przysługiwało też tym, którzy mogli udowodnić swoje pochodzenie od obywateli 
w rozumieniu powyższej zasady�� 25% elektoratu stanowiły zatem niełotewskie grupy etniczne��

1� W koalicjach nie wystąpiły partie „przyjazne Rosji” czy też Rosjanom, takie jak TSP, LSP czy też 
skrajnie prawicowa TKL-ZP��
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Dalej, w wyborach w 1999 r��, mniejszość rządowa KMÜ/EK dotknięta została 
plagą wewnętrznej niezgody, toteż poparcie dla niej znacznie zmalało�� EKe (Partia 
Centrowa) wzrosła w swej sile do rangi największej partii�� Jednakże nową rzeczą 
w tych wyborach była decyzja bloku (innych) partii opozycyjnych do zjednoczenia 
się przed wyborami�� Przy obietnicach szybszych reform doszło do zjednoczenia się 
w szczególności ER (Partii Reform), Unii Pro Patria oraz Moderatów�� Pomimo tego, 
że ER miała zastój w głosach – zarówno Unia Pro Patria, jak i Moderaci znacznie 
zyskali (Pro Patria miała jednak nadal mniejsze poparcie niż w 1992 r��)�� Te trzy 
partie miały zatem możliwość zdobycia łącznie nieznacznej, lecz zdecydowanej 
większości mandatów i wkrótce uformowały koalicję�� Po 1999 r�� Pro Patria powróciła 
do rządu, a jej lider Mart Laar powrócił na stanowisko premiera��

Partie polityczne w Estonii można podzielić według kategorii miejskie/wiejskie 
oraz według stopnia nasilenia nastrojów antykomunistycznych�� Są też partie popie-
rające mniejszości narodowe – w szczególności mniejszość rosyjską�� Ogólnie rzecz 
biorąc, typowy ideologiczny podział na prawicę i lewicę nie zawsze ma zastosowanie 
w estońskiej polityce partyjnej�� W dwóch pierwszych wyborach koalicje wyborcze 
były tu na porządku dziennym, lecz w dużej mierze przekształciły się już one 
w partie o zwartych szeregach��

Poza tym po przeanalizowaniu przemian w polityce wewnątrzpaństwowej Litwy 
i Łotwy, można pokusić się o wyprowadzenie dwóch wniosków: po pierwsze, znaj-
duje się ona na etapie ciągłego rozwoju gospodarki rynkowej; po drugie – nadal 
znajduje się ona w okresie przejściowym do uzyskania pełnego rozwoju systemowego, 
społeczno-gospodarczego i ekonomicznego�� Mówiąc ogólnie o działalności rządowej 
państw bałtyckich, należy zaznaczyć, iż głównie charakteryzuje ją chęć szybszej 
końcowej realizacji przedstawionych ówcześnie założeń programowych��

Dotychczasowy przebieg transformacji wewnątrzsystemowej państw bałtyckich 
można podzielić na trzy etapy1�:

–  pierwszy, obejmujący lata 1991–1994 (tzw�� recesja transformacyjna) wprowa-
dzenie radykalnego pakietu stabilizacji gospodarczej;

–  drugi, obejmujący lata 1995–2002, okres budowy gospodarki rynkowej, charak-
teryzujący się ożywieniem, wzrostem gospodarczym (załamanym na Litwie 
w 1999 r��), budową instytucji rynkowych oraz zmianami struktury gospodarki�� 
Zasadniczym impulsem zmian systemowych na tym etapie wydaje się być proces 
dostosowawczy do wymagań UE, z którą państwa nadbałtyckie podpisały w 1995 
r�� układy stowarzyszeniowe; negocjacje akcesyjne z UE rozpoczęte przez Estonię 
w 1998 r��, zaś przez Litwę i Łotwę w 2000 r�� stały się akceleratorem wewnętrznych 

1� E�� Teichmann, Państwa nadbałtyckie w drugiej dekadzie transformacji systemowej. Ocena gospo-
darek w świetle kryteriów kopenhaskich, Warszawa 2002, s�� 3–10�� 
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zmian instytucjonalnych; równolegle na proces zmian wewnętrznych działały 
negocjacje w sprawie członkostwa z WTO (Estonia została jej członkiem na 
początku 1999 r��, Łotwa pod koniec 1999 r�� zaś Litwa w połowie 2001 r��); swoistą 
cezurą na drugim etapie transformacji systemowej państw nadbałtyckich stano-
wił rok 1999, w ciągu którego gospodarki omawianych państw wystawione zostały 
na skutki kryzysu finansowego w Rosji; zareagowały nań w różny sposób; najbar-
dziej odczuła je gospodarka Litwy�� Wszystkie trzy państwa wyszły jednak obronną 
ręką z trudnej sytuacji, o czym świadczy dynamika ich dochodu narodowego 
w latach 2000–2001, najwyższa wśród państw kandydujących do UE�� I dzieje się 
to w warunkach osłabienia gospodarki światowej��

–  trzeci, obejmujący lata 2002–2004, uwieńczony wejściem trzech państw nad-
bałtyckich do NATO oraz do UE��

Należy zaznaczyć, iż pewne działania zmierzające ku gospodarce rynkowej państwa 
bałtyckie podjęły jeszcze przed wznowieniem niepodległości�� Przodowała w tym 
Estonia, która już w końcu lat 80��, wdrażając koncepcję tzw�� rozrachunku regionalnego, 
uzyskała określoną autonomię gospodarczą i umiejętnie wykorzystała ją dla przepro-
wadzenia zmian w polityce handlowej, podatkowej, cenowej i płacowej�� Po odzyskaniu 
suwerenności państwo to niezwłocznie wprowadziło liberalizację cen, radykalnie 
ograniczyło dotacje o subsydia budżetowe oraz zreformowało system podatkowy1��� 

Oceniając aktualny stan transformacji wewnątrzsystemowej polityki społeczno-
gospodarczej omawianych państw, należy zaznaczyć, iż założenia programu tzw�� 
terapii szokowej19 zamknęły się z końcem 2004 roku wejściem do NATO i UE�� 
Została wprowadzona liberalizacja większości cen, wprowadzono demonopolizację 
i komercjalizację handlu zagranicznego, rozpoczęty proces prywatyzacji przedsię-
biorstw państwowych dobiegł już do końca20, został zlikwidowany system admini-
stracyjnej reglamentacji czynników produkcji oraz został przebudowany i ciągle 
unowocześniany system podatkowy��

Analizując cechy polityki wewnątrzpaństwowej Litwy, Łotwy i Estonii, a tym 
samym regionalnej trzech państw bałtyckich, można by pokusić się o wyprowadze-
nie trzech wniosków: ma ona za sobą stadium – realnego komunizmu, po drugie 
znajduje się ona na etapie ciągłego rozwoju gospodarki rynkowej, po trzecie – nadal 
znajduje się ona w okresie przejściowym do uzyskania pełnego rozwoju systemowego, 
społeczno-gospodarczego i ekonomicznego��

1� Więcej na ten temat w: W�� Kosiedowski, Pięć lat reform w postradzieckich…, op��cit�� 
19 Program ten nieco przypomina polski „plan Balcerowicza”�� Należy jednak zaznaczyć, że warunki 

startowe procesu transformacji w krajach nadbałtyckich były znacznie trudniejsze��
20 Dokładniej, to w Estonii proces prywatyzacji już dobiegł do końca, nieco wolniej przebiega on na 

Litwie i Łotwie, gdzie szczególne trudności sprawia sektor wielkich przedsiębiorstw przemysłowych��
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znaczenie czynnikóW  
zeWnętrznych/międzynarOdOWych

Z badań wielu politologów wynika, że charakter stosunków międzynarodowych 
w okresie ostatnich 10-15 lat znacznie się zmienił�� Współczesna epoka jest czasem 
tworzenia się cywilizacji globalnej (a tym samym i międzynarodowej), której pod-
stawę stanowi dialog przedstawicieli różnych państw, kontynentów, reprezentantów 
różnych kultur itd�� Wówczas powstająca globalizacja obejmuje także procesy pro-
dukcyjne i rynki kapitałowe, likwiduje bariery handlowe, wzrasta znaczenie między-
narodowych instytucji finansowych i organizacji pozarządowych oraz powstają nowe 
wspólne rozwiązywania problemów ekologicznych, militarnych i in�� Tworzą one 
pewien obszar międzynarodowy, w którym nie można oprzeć się jedynie na 
wewnętrznych/narodowych zasobach państwa, a więc nie ma mowy o „izolacji” 
i samowystarczalności państwa�� Jednakże globalizacja jest to proces racjonalny, ale 
nie zawsze idealny: charakteryzuje go także asymetryczność podziału dóbr material-
nych oraz dorobku intelektualno-kulturowego ze względu na różne możliwości 
uczestniczących w tym procesie�� Szanse krajów postkomunistycznych Europy Środ-
kowej i Wschodniej, a w tym Litwy, Łotwy i Estonii, na zostanie silnymi uczestnikami 
procesu międzynarodowego, jakim jest globalizacja, zależą, zdaniem Z�� Brzeziń-
skiego, od tego, jak szybko uda im się pozbyć syndromu prowincjonalności i wza-
jemnej izolacji oraz stworzyć regionalną samoświadomość – opartą na zrozumieniu 
wspólnych interesów21��

Wpływy międzynarodowe na różne regiony i państwa świata są niejednakowe ze 
względu na zajmowane przez nie różne pozycje w systemie międzynarodowym22�� 
Obecnie uważa się, że państwa nadbałtyckie nawiązują bardzo intensywnie kontakty 
międzynarodowe, co zaowocuje w przyszłości tym, iż znaczenie tego regionu będzie 
wzrastało�� Współcześnie, pomyślnie rozwijające się kraje nadbałtyckie, nazywane 
są „tygrysami morza bałtyckiego”�� Powstałe struktury instytucjonalne państw 
nadbałtyckich oraz oparte na nich procesy demokratyzacji wewnętrznej i integracji 
międzynarodowej charakteryzują się powstaniem silnego potencjału intelektualnego 
w tym regionie, który przyczyni się do tego, iż w najbliższej przyszłości ten region 
pozbędzie się uformowanego w biegu historii na wpół peryferyjnego statusu�� 
Aktualnie powyższym krajom postkomunistycznym należącym do Europy Środ-
kowej i Wschodniej bardzo zależy na współpracy międzynarodowej oraz włączaniu 

21 K�� Šerpetis, Lietuva Europoje: tarp priklausomumo vystymosi ir tarpusavio priklausomybës…, 
op��cit�� 

22 W 1981 r�� A�� Czempiel zaproponował pewien model stosunków międzynarodowych, w którym 
porównuje polityczny system światowy z klatką (lattice), gdzie w różnych jej częściach wnętrza rozło-
żone są intensywnie i asymetrycznie połączenia��
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się do światowych czy regionalnych projektów (tj�� OECD, G-7, MFW, Banku Świa-
towego, Światowej Organizacji Handlowej i in��)�� Powstaje, więc dylemat wyboru po 
między uzależniającym rozwojem współpracy międzynarodowej a wzajemną 
zależnością2���

Często przejściowy okres polityki omawianych państw postkomunistycznych 
analizowany jest przez pryzmat bądź to integracji z Unią Europejską, bądź z NATO�� 
Nawet niektórzy politolodzy traktują datę wstąpienia do tych organizacji jako zakoń-
czenie procesów postkomunistycznej transformacji i konsolidacji demokratycznej2��� 
Dlatego też polityce zagranicznej/międzynarodowej państwa nadbałtyckie poświęcają 
wiele uwagi a mianowicie następującym elementom: eksportowi i importowi towa-
rów, importowi współczesnych technologii, inwestycjom zagranicznym, operacjom 
bankowym�� Szczególnie ważną rolę, dla państw bałtyckich, odgrywa eksport usług 
transportowych i pośrednictwo finansowe�� Te dziedziny z powodzeniem wykorzy-
stują geopolityczne położenie państw między Zachodem i Wspólnotą Niepodległych 
Państw��

Niełatwym staje się wówczas dokładne ocenianie wpływu środowiska międzyna-
rodowego na kierunek i wyniki zmian systemowych w państwach nadbałtyckich�� Do 
dzisiaj niektórzy znawcy – teoretycy zjawiska demokratyzacji często traktują wpływ 
środowiska międzynarodowego za mniej znaczące czynniki strukturalne, które 
jedynie pośrednio oraz bardzo wolno wpływają na wyniki transformacji postkomu-
nistycznych państw bałtyckich25�� 

Czynniki międzynarodowe są różnie kwalifikowane, np��: Pridham i Vanhanen 
wszystkie czynniki zewnętrzne, które miały bezpośredni wpływ na odejście od komu-
nizmu we wszystkich państwach Europy Środkowowschodniej dzielą na cztery kate-
gorie: 1) kategoria wpływu rozpadu ZSRR; 2) wpływ krajów zachodnich; 3) wpływ 
organizacji międzynarodowych oraz 4) wpływ tzw�� rozwarstwienia ideologicznego2���

Natomiast, zdaniem Kummela, analizując wpływy czynników zewnętrznych/mię-
dzynarodowych, należy pamiętać o następujących elementach: 1) o międzynarodo-
wym aspekcie bezpieczeństwa, tj�� kwestie wojny i pokoju, znaczenie regionalnych 
konfliktów i in��; 2) o międzynarodowym ładzie polityczno-ideologicznym, tzn�� 
o normach współdziałania międzynarodowego, globalnej konkurencji ideologicznej 

2� K�� Šerpetis, Lietuva Europoje: tarp priklausomo vystymosi ir tarpusavio priklausomybės, [w:] 
Transformacija Rytų ir Vidurio Europoje: lūkesčiai ir tikrovė: mokslinės konferencijos medžiaga, Klaipėda 
1996, s�� 56��

2� L�� Talat-Kelpša, Demokratizacijos etapai Lietuvoje, „Atgimimas” 1997, nr 27, s�� 35��
25 G�� Pridham, Democratic Transitions in Theory and Practice. Southern European Lessons for Eastern 

Europe?, [w:] Democratization in Eastern Europe: Domestic and International Perspectives, Pridham, 
Vanhanen (eds��), London 1994, s�� 45�� 

2� Więcej na ten temat w: G�� Pridham, Democratic Transitions in Theory and Practice…, op��cit�� 
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lub jej braku, o panujących doktrynach ekonomicznych (np�� liberalizm a kontrola 
państwowa) itp��; 3) o międzynarodowym ładzie ekonomicznym i monetarnym, tzn�� 
o stanie gospodarki światowej (wzrost czy recesje), o roli ekonomicznej poszczegól-
nych państw (np�� charakter wymiany ekonomicznej – dostawca zasobów czy produ-
cent konkurencyjnego wyrobu/towaru), o polityce międzynarodowej instytucji 
finansowych i ekonomicznych (OECD, G-7, MFW, Banku Światowego, Światowej 
Organizacji Handlowej i in��); 4) o międzynarodowym porządku komunikacji – rola 
mass mediów oraz skomputeryzowanych środków masowego przekazu, system 
komunikacyjny a zdobywanie nowego doświadczenia, przejrzystość polityki 
wewnętrznej; 5) o czasie, chodzi tu o zestawienie powyżej wymienionych czynników 
– bezpieczeństwa, ideologii, systemów ekonomicznych i komunikacyjnych – w okre-
ślonym czasie; jaki może być przewidywalny czas trwania ich (nie)sprzyjającego 
zestawienia oraz perspektywiczność zmian2���

Schmitler, jeden z politologów-komparatystów opierających się przede wszystkim 
na międzynarodowym doświadczeniu, analizuje świadomość tego wpływu na zmiany 
wewnątrzpaństwowe�� Rozróżnia on cztery strategie wpływów: 1) kontrolę (control), 
2) wpływ dyfuzyjny (contagion), 3) wpływ uzależniający (conditionality) i 4) zgodę 
(consent)2��� Ten podział strategii wpływów określa możliwości międzynarodowego 
oddziaływania na początek zmian ustrojowych, jak i na dalszy ich przebieg, dlatego 
warto je szerzej omówić��

Kontrola (control) jest pojmowana jako bezpośrednie wtrącanie się (często mili-
tarne) jednego/kilku państw do zachodzących zmian w danym państwie, wprowa-
dzając w ten sposób rzekomy porządek, który jest podtrzymywany sankcjami (np�� 
powojenne Niemcy i Japonia)�� Stepan taki wpływ nazywa „wprowadzeniem porządku 
zewnętrznie nadzorowanego/kontrolowanego”29�� Należy podkreślić, iż współpraca 
krajów postkomunistycznych ze środowiskiem międzynarodowym nie odbywała się 
zgodnie z tym modelem��

Wpływ dyfuzyjny oznacza nieprzymusowe i niebezpośrednie oddziaływanie 
oparte np�� o lepszą sytuację ekonomiczną, kulturalną, moralną, jak również i poli-
tyczną poszczególnego kraju względem innego�� Dyfuzja rozprzestrzenia się przede 
wszystkim za pomocą środków masowego przekazu, a także dzięki wymianie nauko-
wej i kulturalnej oraz za pomocą prywatnych kontaktów�� Dyfuzja stała się bardzo 

2� G�� Kummel, Democratization in Eastern Europe. The Interaction of Internal and External Factors: 
An Attempt at Systematization, „East European Quarterly” 1998, nr 2, t�� 32, s�� 124�� 

2� P�� Schmitter, The International Context of Contemporary Democratization, „Stanford Journal of 
International Affairs” Fall�� Winter 1993, s�� 123�� 

29 A�� Stepan, Paths Toward Redemocratization: Theoretical from Comparative Consideriations, [w:] 
Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, (eds��) O’Donnell, Schmitter, Baltimore 
1986, t�� 3, s�� 114�� 
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ważnym bodźcem przy rezygnacji z komunizmu krajów Europy Środkowowschod-
niej�� Niektórzy badacze problematyki demokratyzacji i postkomunizmu uważają 
wpływ dyfuzyjny za najbardziej istotny czynnik przemian ustrojowych�0�� Jednakże 
owa dyfuzja na dzień dzisiejszy może przeszkadzać krajom postkomunistycznym 
w poszukiwaniu aktywnych, własnych zasobów przyczyniających się do przemian 
wewnątrzpaństwowych�1��

Pojęcie wpływ uzależnienia charakteryzuje doświadczenie międzynarodowe, 
w którym wpływowe instytucje międzynarodowe ustalają warunki i wymogi dla 
państw, po niespełnieniu których dane państwo nie może korzystać z żądanych 
zasobów�� Jest to szybko rozpowszechniający się rodzaj wpływów międzynarodowych, 
opartych na pozytywnych lub negatywnych sankcjach, które nakłada się wobec 
zależnego państwa, dążąc w ten sposób do pewnego kontrolowania zmian zacho-
dzących w tym państwie�� W podobny sposób odbywało się rozszerzenie i integracja 
euroatlantycka o postkomunistyczne państwa nadbałtyckie, która to zależała od tego, 
czy spełnią te państwa odpowiednie wymagania wyznaczone przez „uzależniające” 
je instytucje międzynarodowe��

Czwarty rodzaj wpływu międzynarodowego – zgoda – jest bardzo rzadko wyko-
rzystywany�� Wówczas w imię zwycięstwa dąży się do jak najbliższej dwustronnej, 
regionalnej współpracy, np��: zjednoczenie Niemiec, które było oparte na wspólnych 
interesach�� Natomiast na decyzję przyjęcia do UE zdemokratyzowanych państw 
Europy Południowej: Hiszpanii, Portugalii i Grecji miały wpływ przede wszystkim 
motywy związane ze zmniejszeniem powstania ewentualnego ryzyka tzw�� autorytar-
nej inwersji�� Zgoda jest idealnym rodzajem współdziałania na przemiany polityczne 
zewnętrzne i wewnętrzne, jednakże nie jest on stosowany w krajach postkomuni-
stycznych�� Kraje te zmuszone są do wykazania o wiele większego wysiłku by dotrzeć 
do potężnych instytucji/organizacji międzynarodowych, poza tym koszta integracji 
w tym przypadku stają się dużo większe��

Zdaniem Schmittera, we wszystkich wymienionych powyżej przypadkach wpływu 
międzynarodowego oraz jego oddziaływania na politykę wewnątrzpaństwową, 
wpływy powyższe są silniejsze na etapie utrwalania przemian a nie na etapie inicja-
cji przemian�2��

�0 G�� Di Palma, To Craft Democracies: An Essay on Democratic Transitions, Berkley 1990, s�� 24–26 
oraz zob�� G�� Nordia, How Different Are Postcommunist Transitions?, „Journal of Democracy” 1990, nr 4, 
t�� 7, s�� 14–17�� 

�1 W tym znaczeniu dyfuzja oznacza przyjmowanie przez kraje nie tylko ważnych wartości uniwer-
salnych, ale również nabiera ona znaczenia negatywnego – masowej kultury i społeczeństwa 
konsumpcyjnego��

�2 S�� Buivydas, Pokomunistinës transformacijos tyrimř metodologijos problemos, „Politologija” 1999, 
nr 4, s�� 156–178�� 
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uWagi kOńcOWe

Transformacja w Europie Środkowo-Wschodniej nie jest projektem jedynie two-
rzenia wewnątrzpaństwowej demokracji politycznej, dlatego też nie możemy anali-
zować jej poza globalnym kontekstem międzynarodowym�� Z drugiej strony, doświad-
czenie postkomunistyczne państw nadbałtyckich potwierdza znaczenie wyboru 
konstytucyjnego dla stabilności politycznej państwa�� Stabilność ta z kolei jest wyrazem 
pomyślnej transformacji ustrojowej, społeczno-gospodarczej i ekonomicznej��

Do szybszego wykorzenienia starego ustroju instytucjonalnego, ustroju, który się 
nie sprawdził oraz jego destruktywnej roli w tworzeniu nowego porządku instytu-
cjonalnego i systemu wartości w państwach nadbałtyckich, nieunikniona jest 
współpraca międzynarodowa, współpraca z państwami wysokorozwiniętymi�� Zwo-
lennicy powyższego stanowiska twierdzą, iż ciągnące się pasmo przeszłości znacznie 
jednak komplikuje polityczną i ekonomiczną transformację w tym regionie, a tym 
samym i współpracę międzynarodową��

W danym artykule przedstawione koncepcje teoretyczne – charakteryzują się 
możnością natychmiastowego wglądu w proces inicjacji państw bałtyckich we 
współpracę międzynarodową w latach 1991–2004�� Jednakże koncepcje teoretyczne 
nie tłumaczą dynamicznego procesu tego rodzaju współpracy, prawdopodobnie, 
dlatego nie są one perspektywiczne�� Natomiast z badań empirycznych wynika, że na 
przemiany transformacji postkomunistycznych państw nadbałtyckich, składają się 
różne czynniki – wewnątrzpaństwowe – ustrojowe, społeczno-gospodarcze, ekono-
miczne i instytucjonalne oraz międzynarodowe�� Dlatego, zdaniem litewskiego 
politologa S�� Buivydasa, na stworzenie jednej konotacji jest jeszcze za wcześnie�� 
Jedynie wspólna konotacja mogłaby zawierać tłumaczenie wewnątrzpaństwowych 
różnic – związanych z potrzebą powstania procesu transformacji postkomunistycz-
nej w państwach nadbałtyckich oraz jej tempa rozwoju��

Reasumując należy zaznaczyć, że na kolejnym już drugim (od 2004 r��) etapie 
transformacji państw nadbałtyckich podstawowym znakiem jakości przemian staje 
się nie tylko istnienie nowopowstałych (powstałych za pomocą i w oparciu o do-
świadczenie instytucji międzynarodowych) instytucji demokratycznych, a także 
charakterystyczność stosunku państwa do społeczeństwa obywatelskiego�� Z drugiej 
zaś strony, jakość procesu transformacji normatywnej, nowo powstałych systemów 
ustrojowych, społeczno-gospodarczych i ekonomicznych państw nadbałtyckich, 
określa ich zdolność do efektywnego funkcjonowania w zróżnicowanym społeczeń-
stwie międzynarodowym�� Jednakże należy pamiętać, iż cechą charakteryzującą 
społeczeństwo jest powolne adaptowanie się do nowości, dlatego też, tak naprawdę, 
jeszcze długo nie nastąpi koniec transformacji ustrojowej, społeczno-gospodarczej 
i ekonomicznej na Litwie, Łotwie i Estonii��
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Summary

In thIS artIcle theoretical concepts were presented�� These concepts give a possibility of 
a immediate look in the process of initiation of the Baltic states of international cooperation�� 
you still should be aware of the fact that they don’t explain dynamic process of this kind of 
cooperation and probably this is the cause why the are not perspective�� However, while 
looking at the empirical research, you can see that changes of transformation of the post 
communistic Baltic countries are based on various factors; inner – political system, socio-
economics, institutional and also international�� On the successive stage of the transformation 
of the Baltic states (after 2004), not only the existence of newly created (created using and 
basing on the experiences of international institutions) democratic institutions, but also the 
character of the relationship of the state towards civil society, becomes the basic sign of the 
quality of changes�� On the other hand, the quality of the normative transformation of the 
newly created political and socioeconomic systems determines their ability of effective 
functioning in diverse international society�� It shall be remembered, that the characteristic 
feature of the society is slow adapting to the new, that’s why in Latvia Lithuania and Estonia, 
it will take long for the political and socioeconomic transformation to end��
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ATHENAEUM

oStatnIa dekada XX w�� charakteryzowała się głębokimi przemianami cywiliza-
cyjnymi dotyczącymi m��in�� organizacji państwa, jego ustroju i struktury�� Uaktywniły 
się procesy społeczno-kulturowe i polityczne, które stały się charakterystycznymi 
dla współczesnej demokracji�� Współcześnie obserwujemy coraz więcej przejawów 
unifikacji świata i jednocześnie dążeń do jego podziałów, często według innych 
granic niż państwowe�� Współzależności dotyczą przede wszystkim sfery gospodarczej 
ale także społecznej, politycznej i kulturowej�� Procesy te określane są mianem glo-
balizacji1�� Są one źródłem zmiany życia społecznego, tworząc dla niego nowe uwa-
runkowania zarówno na poziomie środowiska międzynarodowego, jak i wnętrza 
państwa�� 

Drugi proces, będący uzupełnieniem globalizacji, stanowi odżywanie lokalizmu 
i regionalizmu związanych z nasileniem się nastrojów i ruchów separatystycznych 
oraz dążeń do zachowania wzajemnej tożsamości kulturowej�� Wszechogarniające 
wpływy kultury i ekonomiki globalnej konkurują z tradycyjnymi potrzebami 
i skłonnościami�� Warstwę druga procesów globalizacji tworzy eksponowanie wielo-
kulturowości i różnorodności, zwłaszcza w powiązaniu z poczuciem tożsamości 
i odrębności narodowych i etnicznych�� Próby światowej unifikacji rodzą reakcje 
przeciwstawne nakierowane na ochronę togo co lokalne2�� 

W warunkach ujawniających się nowych wartości w zakresie organizacji życia 
publicznego obserwuje się istotne zmiany w procesie decyzyjnym dotyczącym 
zarówno makro-, jak i mikrostruktur społecznych�� Generalnie ścierają się dwie 

1  E�� Polak, Przemiany cywilizacji współczesnej w sferze kultury materialnej, Gdańsk 1996, s�� 143��
2  M�� Pietraś, Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej, [w:] Oblicza procesów 

globalizacji, red�� M�� Pietraś, Lublin 2000, s�� 47��

Jakub Potulski

regiOnalizacja jakO SzanSa i WyzWanie 
cyWilizacyjne WSpOłczeSnej federacji 

rOSyjSkiej
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tendencje, z jednej strony ujawnia się ład globalizacyjny, uniwersyfikujący całokształt 
życia kulturowego, gdzie ulega osłabieniu pozycja państwa na rzecz podmiotów 
międzynarodowych, z drugiej zaś, podnosi się ideę umacniania lokalizmu, w którym 
wyjątkową rolę odgrywa samorząd��� W świecie globalnym jednostki lokalne nie tylko 
nie tracą na znaczeniu, ale stają się równie istotne jak system globalny�� 

Procesy te nie pozostają bez wpływu na sferę polityki, w tym także na strukturę 
budowy państwa i jego ewolucji ponieważ to państwo jest organizacją, która 
w największym stopniu podlega oddziaływaniu sił integrujących i dezintegrujących, 
a z tych sił dominują tendencje do dezintegracji�� 

Pod koniec XX w�� wraz z rosnącą rolą wspólnot lokalnych trwałym kierunkiem 
przemian cywilizacyjnych stała się decentralizacja i dekoncentracja władzy oraz 
osłabianie tożsamości państwowej na rzecz więzi lokalnych i globalnych�� Dla współ-
czesnego świata charakterystyczne jest odchodzenie do struktur zhierarchizowanych 
i scentralizowanych i tworzenie struktur mniejszych – zdecentralizowanych�� Uznano, 
iż najważniejszym remedium na problemy emancypacji społeczności lokalnych 
i mniejszości narodowych jest głęboka decentralizacja władzy i stworzenie przez 
państwo warunków do rozwoju różnorodności�� Państwo zostało zmuszone do 
podzielenia się swoimi kompetencjami ze społecznościami lokalnymi oraz ograni-
czenia swojej wewnętrznej suwerenności aby zachować integralność państwa��� 
Pozycja państwa została w dużej mierze podważona przez ideologią neoliberalną 
postulującą realizację programu prywatyzacji, deregulacji i desocjalizacji, które 
umożliwiają funkcjonowanie wielkich rynkowych struktur ponadnarodowych�� Myśl 
polityczną rozwiniętego świata lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w�� 
cechowała szeroka restauracja idei liberalnych, towarzyszyły jej aktywne próby 
wdrażania w życie polegające na ograniczaniu sektora państwowego�� Stało się to 
dominującym motywem polityki przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XX w��, kiedy duża liczba krajów z byłego bloku tzw�� państw komunistycznych, 
Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki odeszła od rządów autorytarnych w procesie 
nazywanym trzecią falą demokratyzacji5�� 

W rezultacie postępujących przemian kulturowych i cywilizacyjnych, we współ-
czesnym ładzie politycznym obserwuje się, że tradycyjne podmioty, instytucje 
polityczne jak państwo, parlament, rząd, partie polityczne tracą pozycję monopoli-
styczną w procesie decyzyjnym�� Tracą kontrolę nad informacją, gospodarką, rozwo-
jem naukowo-technicznym; nie mają też wyłączności na stanowienie ładu norma-

�  Por�� A�� Chodubski, Wartości cywilizacji współczesnej a unifikacja i dezintegracja Europy, [w:] 
Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, red�� B�� Fijałkowski, A�� Żukowski, Warszawa 2002, 
s�� 16–30�� 

�  E�� Polak, op��cit., s�� 11��
5  F�� Fukuyama, Budowanie państwa, Poznań 2005, s�� 18�� 
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tywnoprawnego��� Kryzys tradycyjnie rozumianego państwa jest jednym z elementów 
współczesnego świata�� Wskazuje się niekiedy, iż nastąpiła epoka „zmiany władzy”, 
w której dotychczasowe struktury ulegają dezintegracji a jednocześnie kształtuje się 
całkowicie nowa struktura��� Uznaje się, że dotychczasowe tradycyjne formy demo-
kracji przedstawicielskiej nie wystarczają do rozwiązywania konfliktów w skompli-
kowanej rzeczywistości tzw�� cywilizacji postindustrialnej�� Nieporadność państwa 
i centralnej biurokracji w rozwiązywaniu problemów społecznych spowodowała 
poszukiwanie nowych, bardziej otwartych i efektywnych form organizacji państwa�� 
Wobec tego wskazuje się obecnie na konieczność budowy tzw�� społeczeństwa oby-
watelskiego, w którym funkcjonuje wiele niezależnych od biurokratycznych struktur 
państwa zrzeszeń, powstających z inicjatywy obywateli w celu samodzielnego roz-
wiązywania najrozmaitszych problemów społecznych�� Za jedną z dróg prowadzących 
do powstania społeczeństwa obywatelskiego uznaje się upodmiotowienie społecz-
ności lokalnych��� Za zalety takiego podejścia uznaje się to, że decyzje są podejmowane 
bliżej lokalnych źródeł informacji i zazwyczaj lepiej rozwiązują lokalne sprawy, 
a odpowiednie organy władzy są bardziej wrażliwe na zmiany w otoczeniu, co 
zwiększa efektywność podejmowania decyzji�� Za zaletę decentralizacji uznaje się 
także zmniejszenie dystansu między rządem a ludźmi, którym ma służyć, czyli 
uczynienie go bardziej „widocznym”, co w teorii powinno zaowocować większą 
odpowiedzialnością, a więc i prawomocnością, a w dalszej perspektywie – jakością 
demokracji9�� W sferze polityki nazywa się takie działanie zasadą subsydiarności 
(pomocniczości), która zakłada, że decyzje powinny zapadać na szczeblu rządowym 
nie wyższym niż konieczny dla skutecznego wypełniania funkcji�� 

Rzeczywistość lokalna ze swoimi instytucjami publicznymi ma zmniejszać dystans 
między rządzonymi i rządzącymi i pozwolić obywatelowi identyfikować się z dzia-
łalnością polityczną reprezentantów władzy, na których może wywierać bezpośredni 
wpływ, może też stawiać przed nimi konkretne cele i rozliczać ich z wykonania10�� 
Wskazuje się, że samorząd stał się istotną wartością w kształtującym się ładzie 
informacyjnym, w procesach przemian ustrojowych, zwłaszcza tych zorientowanych 
na odchodzenie od wzorów ładu zhierarchizowanego oraz scentralizowanego, gdyż 
idee samorządowe w istotnym stopniu są zorientowane na tworzenie tzw�� społeczeń-
stwa autonomicznego wobec państwa, na rozwój ładu zdecentralizowanego i roz-
proszonej władzy, na rozwój organizacji pozarządowych, na spontaniczne organizo-

  �  A�� Chodubski, Samorząd jako wartość współczesnych przemian kulturowych i cywilizacyjnych, 
(maszynopis), s�� 2��

  �  Por�� A�� Toffler, Zmiana władzy, Poznań 2003, s�� 22�� 
  �  B�� Szacka, Wstęp do socjologii, Warszawa 2003, s�� 235��
  9  F�� Fukuyama, op��cit��, s�� 88��
10  A�� Chodubski, op��cit., s�� 3, 11��
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wanie się ludzi, na umacnianie się demokracji partycypatywnej11�� Naprzeciw 
współczesnym tendencjom cywilizacyjnym wychodzą państwa dokonujące decen-
tralizacji władzy i dające wszelkim mniejszościom i wspólnotom lokalnym możliwość 
artykulacji swoich potrzeb�� Centralizacja władzy publicznej w odniesieniu do współ-
czesnej demokracji wydaje się należeć do przeszłości�� Decentralizacja charakteryzuje 
ewolucję oraz dynamikę demokratycznego systemu politycznego i przyjęła się 
powszechnie w państwach europejskich12�� 

Ewolucja współczesnych struktur państwowych wymaga budowy nowych form 
państwa albo zreformowania dotychczasowego modelu�� Skala zaawansowania 
i nasilenie procesów decentralizacji zależy od specyfiki danego państwa; od jego 
tradycji, historii, kultury i zaawansowania procesów demokratyzacji społeczeństwa�� 
Ważna rolę w budowaniu nowych struktur społecznych odgrywają czynniki kultu-
rowe uzależnione m��in�� od uwarunkowań historycznych, liczą się m��in�� wartości 
i przekonania obywateli, ukształtowana w procesach rozwoju regionalnego specyfika 
regionalna i kultura polityczna�� Dlatego też każde działanie i rozwiązania ustrojowe 
posiadają właściwości odpowiadające konkretnemu przypadkowi i niemożliwe lub 
trudne do wykorzystania okazuje się powielanie i skorzystanie ze schematów zasta-
nych w innych państwach�� Jednakże odejście od państwa unitarnego i centralizacji 
władzy stało się charakterystycznym elementem przemian współczesnych systemów 
politycznych�� 

Jednym z państw, w którym dokonują się istotne przeobrażenia we wszystkich 
sferach życia społecznego jest Federacja Rosyjska�� Na przełomie XX i XXI w�� pań-
stwowość rosyjska przeżywa głębokie jakościowe przemiany�� Współczesne państwo 
rosyjskie stojące przed problemem dostosowania się do warunków nowej, tworzącej 
się ogólnoświatowej cywilizacji rozpoczęło budowę państwa na wzorach zachodnio-
europejskich demokracji�� Jednakże urzeczywistnienie takich wartości cywilizacyj-
nych, jak: odchodzenie od państwa represyjnego, autonomia społeczeństwa wobec 
państwa, decentralizacja i rozproszenie władzy, odideologizowanie życia politycz-
nego, osłabianie tożsamości państwowej na rzecz budowy więzi lokalnych i global-
nych, demokracja partycypatywna dokonuje się w Rosji w szczególnych warunkach 
przemian kulturowych, a w tym ustrojowych�� Kraj ten osiągnął bowiem w procesie 
rozwoju dziejowego odrębność cywilizacyjną m��in�� dzięki zmitologizowanemu 
pojmowaniu roli mocarstwowości i specyficznemu modelowi sprawowania wła-
dzy�� 

Wielce znaczącym czynnikiem określającym specyfikę państwa rosyjskiego jest 
jego wielkość�� Federacja Rosyjska jest państwem europejsko-azjatyckim�� Zajmuje 

11  Ibidem, s�� 1��
12  Oblicza decentralizmu, red�� J�� Iwanek, Katowice 1996, s�� 10��



180 Jakub Potulski

ono dużą przestrzeń charakteryzującą się bogatymi zasobami surowcowymi oraz 
znacznym potencjałem gospodarczym oraz militarnym, pozostaje także największym 
krajem świata, którego obszar obejmuje 17 075 400 km2�� 

Do cech charakterystycznych dla tożsamości cywilizacyjnej Rosji należy także 
związane z wielkością państwa zróżnicowanie struktury narodowościowej, językowej 
i religijno-kulturowej�� Federację Rosyjską cechuje niespotykana w świecie specyfika, 
na którą składa się wysoki stopień wymieszania różnych narodowości i grup etnicz-
nych, a także długoletnia historia kolonizacji podbitych terenów i migracje ludności�� 
Pomimo iż Federacja Rosyjska jest obecnie dość jednolita pod względem narodo-
wościowym, to naród rosyjski powstał z połączenia się różnorodnych grup etnicznych 
i różnorodnych kultur�� Do dziś występuje w nim wiele mniejszości narodowych 
i grup etnicznych o wyraźnie zaznaczonej odrębności co stanowi o zróżnicowaniu 
kultury kraju�� Współczesna formuła obowiązująca w Rosji stanowi, że Federację 
Rosyjską tworzy wielonarodowy lud rosyjski, który wyznacza historyczna wspólnota 
języków, kultur i wyznań składająca się na obszerną przestrzeń terytorialną Federa-
cji Rosyjskiej1��� 

Wielokulturowość i wieloetniczność zawsze stanowiła problem dla państwa 
rosyjskiego�� Wraz z rozwojem terytorialnym zapoczątkowanym w XV w�� państwo 
rosyjskie zaczęło obejmować swoim zasięgiem różnorodne grupy etniczne posiada-
jące swoją odrębność kulturową�� Terytorium państwa stawało się także coraz bardziej 
zróżnicowane pod względem geograficznym i społecznym�� Pojawiły się bariery 
kulturowe, narodowościowe i religijne�� Podporządkowane narody, zamieszkujące 
najczęściej peryferie państwa, częstokroć dążyły do uniezależnienia się od Rosji�� 
Dlatego też aby zapobiec dezintegracji tradycją państwa rosyjskiego od XV w�� stał 
się unitaryzm jako zasada centralnego rządzenia państwem, wzmocniony samo-
władztwem i dyktaturą policyjno-wojskową, a Rosja do dnia dzisiejszego kojarzona 
jest przede wszystkim z centralizacją władzy i autorytarnym systemem sprawowania 
władzy�� 

Jednocześnie jednak od XV w�� w miarę rozrostu państwa pojawiały się wewnątrz 
niego coraz silniejsze czynniki dezintegrujące i odśrodkowe, takie jak:

•  Znaczne odległości w obrębie kraju, przy związanej z tym różnorodności geo-
graficznej;

•  Istnienie naturalnych barier komunikacyjnych w postaci mórz, bagien, gór, 
pustyń;

1�  Rossijskaja ciwilizacija, red�� M�� P�� Mczedłow, Moskwa 2003, s�� 621�� Formuła ta została zawarta 
m��in�� w preambule konstytucji Federacji Rosyjskiej: „My wielonarodowy lud Federacji Rosyjskiej, złą-
czeni wspólnym losem na swej ziemi”��
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•  Brak odpowiedniej infrastruktury komunikacyjnej umożliwiającej integracje 
państwa;

•  Różnice struktury rasowej, narodowościowej, językowej i religijnej;
•  Powiązania regionów przygranicznych z innymi państwami��
Zmiany społeczno-polityczne, do których doszło na przełomie lat osiemdziesią-

tych i dziewięćdziesiątych XX w�� na obszarze ZSRR i Europy Środkowo-Wschodniej 
ujawniły konflikty mające podłoże polityczne, ekonomiczne i społeczne�� Dały znać 
o sobie z całą siłą sprzeczne interesy i dążenia poszczególnych grup etnicznych 
i narodowości�� Na tym tle doszło do krwawych walk narodowościowych; najsilniej 
sprzeczności te wystąpiły na obszarach, gdzie ukształtowano odgórnie dużą mozaikę 
narodowościowo-etniczną�� Kryterium narodowo-etniczne stało się podstawą dąże-
nia do budowy niepodległych struktur organizacji politycznej wielu wspólnot; na 
gruzach byłego ZSRR powstały nowe niepodległe państwa�� W okresie kryzysu, który 
dotknął państwo rosyjskie na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
XX w��, dostrzeżono, że utrzymywanie siłą społeczności i terytoriów nieposiadających 
związków kulturowo-cywilizacyjnych z państwem rosyjskim nie przyczynia się do 
stabilnego rozwoju kraju i jest zbyt kosztowne�� Zaproponowano więc odrzucenie 
peryferii i wycofanie się do obszarów zamieszkiwanych przez ludność uważającą się 
za Rosjan, gdyż w ten sposób można stworzyć silne i sprawnie zarządzane pań-
stwo1���

Po rozpadzie ZSRR zmniejszyła się liczba narodów wchodzących w skład Fede-
racji, niemniej Rosja pozostała państwem wielonarodowym (w spisie powszechnym 
przeprowadzonym na terytorium Federacji Rosyjskiej w 2002 r�� uwzględniono 166 
narodów, a w ich ramach dodatkowo 26 grup etnicznych) i wielokulturowym, 
o przeważającej liczbie Rosjan i ich dominującej pozycji w różnych sferach życia 
społecznego�� We współczesnej Federacji Rosyjskiej (wg danych na 2002 r��) Rosjanie 
stanowią 79,83% ludności (115 889,1 tys��)�� Mniejszości narodowe stanowią wpraw-
dzie tylko ok�� 20% ludności kraju, ale w liczbach bezwzględnych stanowi to prawie 
28 mln osób�� Zróżnicowanie etniczne Rosji jest następstwem trwającej od XVI do 
XIX w�� ekspansji terytorialnej i procesów migracji ludności�� Począwszy od XVI w�� 
ówczesne księstwo moskiewskie rozwijało swoją ekspansję w trzech kierunkach: 
południowym, północnym i wschodnim, co pozwoliło jej na podporządkowanie 
i kolonizację rozległych obszarów Ukrainy i wybrzeży Morza Czarnego, Azji Pół-
nocnej (Syberia i Daleki Wschód), a także Kaukazu i Azji Środkowo-Wschodniej�� 
Ekspansja objęła więc rozległe terytoria zamieszkiwane przez zróżnicowaną pod 
względem etnicznym ludność, która stała się poddanymi cesarstwa rosyjskiego�� 

1�  Por�� A�� Sołżenicyn, Jak odbudować Rosję, Kraków 1991, s�� 26–30�� 
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Na terenie współczesnego państwa rosyjskiego można wyróżnić następujące 
główne obszary występowania rdzennych mniejszości nierosyjskich:

1)  Północny Kaukaz�� Fala kolonizacji rosyjskiej w XVII w�� dotarła do stepowych 
nizin na północ od Kaukazu i zepchnęła miejscowe ludy, wyznające islam, na 
przedgórze i w góry�� Są to: Adygejczycy, Czerkiesi, Karaczajowie, Kabardyj-
czycy, Bałkarczycy, Osetyńczycy, Ingusze, Czeczeni oraz ludy Dagestanu (tą 
nazwą określa się 10 narodowości zamieszkujących autonomiczną republikę 
Dagestan)�� Obszary suchych stepów nadkaspijskich zamieszkują Kałmucy, lud 
o tradycji pastersko-koczowniczej wyznający lamaicką odmianę buddyzmu��

2)  Powołże i sąsiednie obszary Uralu�� Mieszkają tu ludy ogarnięte przez falę 
kolonizacji rosyjskiej w XVI w�� Na południu są to: Tatarzy i Baszkirzy, należący 
do grupy turkojęzycznej i wyznający islam�� Na północ od nich żyją Czuwasze, 
Mordwini, Maryjczycy, Udmurtowie�� Ludy te, z wyjątkiem turkojęzycznych 
Czuwaszów, należą do ugrofińskiej grupy językowej�� Przyjęli oni prawosławie 
w wiekach XVII–XIX��

3)  Północna część Rosji europejskiej�� Żyją tu dwa ludy ugrofińskie: Karelowie 
oraz Komi w dorzeczu rzeki Peczory��

4)  Na terenie Syberii (oprócz ziem dalekiej północy) żyją: Buriaci, Jakuci, Tuwiń-
czycy, Chakasowie i Ałtajczycy��

5)  Daleka Północ�� Obszary tundry, a częściowo też tajgi, rozciągające się od 
granicy z Norwegią aż po Cieśninę Beringa, zaludnione są przez rozproszone 
drobne plemiona, żyjące tradycyjnie z hodowli reniferów i myślistwa, niekiedy 
też rybołówstwa�� Według statystyki rosyjskiej tworzą one osobną grupę tzw�� 
ludów Północy, w skład której wchodzi 26 narodowości15�� 

Narodowości zamieszkujące Rosję różnią się pod względem liczebności, statusu 
polityczno-prawnego, stopnia rozwoju cywilizacyjnego oraz rozmieszczeniem na 
terytorium państwa�� Największymi rdzennymi mniejszościami etnicznymi są: 
Tatarzy stanowiący 3,83% ludności (5 554,6 tys��), Baszkirzy stanowiący 1,15% lud-
ności (1 673,4 tys��), Czuwasze stanowiący 1,13% ludności (1 637,1 tys��) oraz Czeczeni 
stanowiący 0,94% ludności (1 360,3 tys��)1��� 

Rosja jest krajem wieloetnicznym, a tym samym wielokulturowym i wielowyzna-
niowym�� Tradycyjnie na prawie całym terytorium Rosji przeważa ludność prawo-
sławna lub rodowodu prawosławnego�� Wśród wierzących prawie wszyscy Rosjanie, 
Białorusini i Ukraińcy (z wyjątkiem nielicznych grekokatolików) są wyznania pra-
wosławnego�� Także wiele ludów niesłowiańskich żyjących na terytorium Federacji 
Rosyjskiej również uległo chrystianizacji, przyjęło prawosławie (Karelowie, Czuwa-

15  A�� Maryański, G�� Mróz, Z�� Szot, M�� Troc, Geografia gospodarcza Rosji, Warszawa 1996, s�� 57–58��
1�  Nsielenije Rossii 2003–2004, red�� A�� G�� Wisznewskow, Moskwa 2006, s�� 72, www��demoscope��ru



183Regionalizacja jako szansa i wyzwanie cywilizacyjne wspołczesnej federacji…

sze, Komi-Perniacy, Maryjczycy, Udmurcy, Mordwini, Chakasze, Osetyńcy), także 
diaspora grecka, mołdawska, gruzińska, rumuńska, bułgarska dochowuje wierności 
prawosławiu1��� 

Istotną rolę w rzeczywistości społecznej kraju odgrywają także muzułmanie�� Islam 
stanowi bowiem od pokoleń religię ponad 40 narodowości i grup etnicznych 
zamieszkujących Rosję�� Jest on tradycyjną religią rdzennych mieszkańców kraju 
i stanowi nieodłączną część duchowej kultury narodów Rosji1��� Zwarte grupy muzuł-
manów zamieszkują regiony Powołża, południowego Uralu i Syberii, Północnego 
Kaukazu, a także w dużych miastach Rosji – Moskwie, Sankt Petersburgu, Niżnym 
Nowogrodzie, Samarze, Ulianowsku i innych�� Ogólna liczba muzułmanów w Rosji 
wynosi od 18 do 20 mln�� Historia islamu na obszarze współczesnej Federacji Rosyj-
skiej sięga ponad 1400 lat i jest związana przede wszystkim z ludami pochodzenia 
tureckiego�� Islam dominuje wśród Tatarów, Kabardyjczyków, Baszkirów, Czeczenów, 
Adygejczyków, Czerkiesów, Inguszy, Bałkarców, Karaczajów oraz narodów Dage-
stanu19�� 

Kolejną religią uznaną za tradycyjne wyznanie narodów tworzących Federację 
Rosyjską jest buddyzm�� Rosja jest jedynym państwem wywodzącym się z kręgu 
kultury europejskiej, w którym buddyzm jest tradycyjną religią zamieszkujących 
państwo społeczności�� Jest on obecnie uznawany za immanentną część spuścizny 
kulturowej Rosji, współtworzący jej wielokulturową i wielowyznaniową cywilizację�� 
Tradycyjnie buddyzm w Rosji związany jest z ludami pochodzenia mongolskiego 
(Buriaci i Kałmucy), które na przełomie XVII i XVIII w�� zaczęły przyjmować lama-
izm, czyli buddyzm tybetański�� Dotarł on do Rosji poprzez Mongolię i rozprzestrze-
nił się na terytorium Buriacji, Kałmucji, Tuwy, obwodów czytyjskiego i irkuckiego�� 

Z uwagi na wielonarodowością i wielokulturową strukturę państwa problemem 
polityki wewnętrznej Rosji było zagadnienie, jak efektywnie panować nad rozległym 
i zróżnicowanym terytorium�� Utrzymywanie terytorium państwa w całości dokony-
wane było zarówno w okresie Rosji carskiej, jak i ZSRR (zasada autonomii teryto-
rialno-narodowej przyjęta jako zasada ustrojowa ZSRR wydawała się być bezpieczną 
dla trwałości państwa, ponieważ w rzeczywistości nie była realizowana), za pomocą 
siły fizycznej – wojska i policji, co wymagało, na przestrzeni wieków, znacznego 
zaangażowania sił i środków�� Rosja objęła swoim zasięgiem bardzo zróżnicowane 
tereny, a tym co spajało tę różnorodność był jednolity, autorytarny system poli-
tyczny��

1�  P�� Eberhardt, Geografia ludności Rosji, Warszawa 2002, s�� 124��
1�  Rossijskaja…, s�� 347��
19  P�� Eberhardt, op��cit��, s�� 124��



184 Jakub Potulski

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX w�� w Rosji zakwestionowano przydatność 
społeczno-politycznych wartości wywodzących się z ideologii komunistycznej�� 
Współczesna Federacja Rosyjska częściowo odeszła od swojej dotychczasowej 
jakości, nie chcąc się z nią nadmiernie utożsamiać�� Upadek Związku Radzieckiego, 
państwa które stworzyło sieć politycznych, militarnych i ekonomicznych oddziały-
wań na skalę ogólnoświatową, spowodował przerwanie dotychczasowych linii roz-
woju gospodarczego, społecznego czy kulturowego, które nie stwarzały już możli-
wości na wyrwanie się z zapóźnienia gospodarczego, społecznego czy kulturowego�� 
Wraz z demokratyzacją życia politycznego i społecznego, wraz z upodmiotawianiem 
się jednostek, poszukiwań własnej tożsamości, a co za tym idzie odrębności naro-
dowej pojawiło się dążenie do poszerzania autonomii poszczególnych narodowości 
zamieszkujących terytorium Federacji Rosyjskiej�� Fundamentalnym pytaniem 
dotyczącym rozwoju politycznego i społecznego Rosji było, jak pogodzić interesy 
ogólnopaństwowe z interesami grup etnicznych, jak objąć wspólnym prawodaw-
stwem różniące się wzajemnie społeczności i jak urzeczywistnić demokrację party-
cypatywną na tak rozległym terytorium�� Wieloetniczna struktura państwa wymagała 
odpowiedniego ułożenia stosunków wewnątrz państwa, a także z państwami ościen-
nymi, gdzie zamieszkują ludy pokrewne�� Federacja Rosyjska i obszar byłego ZSRR 
pozostaje bowiem obszarem konglomeratu różnych populacji�� Może to mieć dodat-
nie aspekty kulturowe, zarazem jednak prowadzić do określonych sprzeczności 
i niebezpiecznych antagonizmów destabilizujących ład społeczny i polityczny�� 

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w�� poszukując nowej 
rosyjskiej tożsamości zaczęto podnosić idee decentralizacji i regionalizacji, jako 
zmiany struktury społecznej�� W latach odrodzenia państwowego Rosji do czasu 
uchwalania konstytucji federalnej występowała silna dążność poszczególnych pod-
miotów administracyjnych: republik, krajów, obwodów, do zerwania z tradycją 
państwa unitarnego i uniezależnienia się od władzy centrum i przejęcia części 
kompetencji władczych w regionach�� Dążność ta uzyskała miano suwerenizacji 
i regionalizacji�� Suwerenność miała prowadzić do samodzielności państwowej 
republik autonomicznych lub do zawarcia porozumień z federacją na zasadzie 
suwerenności�� Regionalizacja miała zaś zapewnić jednostkom terytorialnym znaczną 
samodzielność władzy przede wszystkim w sprawach gospodarczych i finansowych 
oraz ekologicznych�� 

Idee decentralizacji na początku lat dziewięćdziesiątych były wykorzystywane jako 
element walki tzw�� obozu demokratycznego na czele z Borysem Jelcynem przeciwko 
dotychczasowym władzom ZSRR z prezydentem Michaiłem Gorbaczowem�� Dzięki 
temu jednym z trwałych postulatów tzw�� demokratów w Rosji stało się stworzenie 
w Rosji państwa federacyjnego, zdecentralizowanego i odbudowanie samorządności 
lokalnej�� Samorządność rozumiana była jako przeciwieństwo dotychczasowej biu-



185Regionalizacja jako szansa i wyzwanie cywilizacyjne wspołczesnej federacji…

rokracji, której rządy urzeczywistniał ZSRR, a Borys Jelcyn w trakcie swojej kampa-
nii prezydenckiej w 1991 r�� wzywał regiony do przejęcia odpowiedzialności i suwe-
renności, a w późniejszych wystąpieniach publicznych podkreślał, że chce jak 
najmniej władzy dla siebie, chce ją oddać w dół�� Dzięki rozpropagowaniu idei samo-
rządności i przesunięciu władzy „w dół” miały się urzeczywistnić tak fundamentalne 
dla jakości przemian w Rosji wartości jak demokracja i społeczeństwo obywatelskie�� 
Pobudzać aktywność społeczną i przełamać kryzys cywilizacyjny dorównując roz-
winiętym krajom zachodnioeuropejskim pod względem jakości życia�� 

Już na pierwszym Zjeździe Deputowanych Ludowych RSFRR (16 maja–22 czerwca 
1990 r��) Borys Jelcyn przedstawił ideę nowego układu federalnego dla Rosji, który 
miał regulować stosunki wewnątrz Rosji, ustabilizować status tzw�� regionów, zagwa-
rantować im samodzielność w wykonywaniu zadań państwowych w regionie�� Układ 
federacyjny podpisano 31 marca 1992 r�� w Moskwie i zostały w nim zawarte podsta-
wowe zasady federalizmu rosyjskiego, który stał się wyrazem nowej jakości w życiu 
społecznym i politycznym�� Postanowienia układu zostały następnie potwierdzone 
w konstytucji Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 r�� Artykuł pierwszy Konstytu-
cji stanowi, iż Federacja Rosyjska – Rosja jest demokratycznym federalnym państwem 
prawa o republikańskiej formie rządów�� Oznacza to, że podstawą ustroju konstytu-
cyjnego Rosji stał się ustrój federalny, tworzony zgodnie z wymogami demokratycz-
nej i prawnej organizacji państwa�� Ponadto zgodnie z art�� 3, w którym stwierdzono, 
że lud sprawuje swą władzę za pośrednictwem organów władzy państwowej i samo-
rządu terytorialnego, cały rozdział 8 konstytucji poświęcono samorządowi teryto-
rialnemu, a ustawa o ogólnych zasadach organizacji samorządu lokalnego weszła 
w życie 1 września 1995 r�� (została uchwalona 12 sierpnia i podpisana przez prezy-
denta Jelcyna 28 sierpnia 1995 r��)�� 

Zgodnie z postanowieniami konstytucji z 1993 r�� Federacja Rosyjska składa się 
z 89 podmiotów – jednostek terytorialnych: republik (21), krajów (6), obwodów (49), 
miast o znaczeniu federalnym (2), obwodów autonomicznych (1) oraz okręgów 
autonomicznych (10)�� Te sześć rodzajów jednostek terytorialnych dysponuje właś-
ciwymi sobie cechami specyficznymi: 1) Republiki to podmioty tworzone ze względu 
na określony skład etniczny i zamieszkałe przez naród, od nazwy którego powstał 
podmiot federacji�� Republiki, za wyjątkiem Jakucji, zajmują niezbyt wielkie terytoria�� 
Wykształciły się one w okresie istnienia państwa radzieckiego; 2) Kraje, są to duże 
jednostki terytorialne, bardzo znaczące pod względem materialnym i kulturowym 
we wspólnocie rosyjskiej; 3) Obwody, podstawowe jednostki terytorialne o zróżni-
cowanej wielkości i liczbie ludności wykształcone w rozwoju państwowości rosyjskiej; 
3) Miasta o znaczeniu federalnym, są to dwa wielkie centra przemysłowe i kulturowe 
kraju – Moskwa i Sankt Petersburg, które odgrywają decydującą role kulturotwórczą 
i cywilizacyjną�� W tych dwóch ośrodkach miejskich mieszka ponad 10% ludności 
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Rosji; 4) Obwód autonomiczny, istnieje tylko jeden, Żydowski Obwód Autono-
miczny, położony na Dalekim Wschodzie, wchodzący w skład Kraju Chabrowskiego�� 
Obwód ten utworzony w 1934 r�� dla ludności żydowskiej utrzymuje się do dzisiaj, 
chociaż odsetek nacji tytularnej wśród ludności nie przekracza 4%; 5) Okręgi 
autonomiczne, są to jednostki powołane ze względu na uznanie podmiotowości 
niewielkich grup etnicznych�� Posiadają specyficzny status: mają one wyodrębnione 
prawa jako podmioty federacji, a jednocześnie wchodzą w skład większych jedno-
stek terytorialnych20�� 

W wyniku procesów odchodzenia od rzeczywistości radzieckiej problematyka 
samorządności terytorialnej i konieczności budowy aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego na trwałe zagościła w publicystyce i w potocznej świadomości 
Rosjan�� Problematyka ta znalazła także swój wyraz w programach większości sił 
politycznych funkcjonujących na rosyjskiej scenie politycznej�� W rosyjskiej publi-
cystyce pojawiły się opinie, że codzienne życie ludzi zależy w większości nie od 
wydarzeń ogólnopaństwowych, lecz od wydarzeń lokalnych, a tym samym od 
samorządu terytorialnego, kierującego życiem w danym terenie�� Życie społeczne 
winno być więc regulowane, podobnie jak w krajach Zachodu, za pośrednictwem 
efektywnie funkcjonującego samorządu terytorialnego, gdzie każdy ma możliwość 
uczestnictwa w decyzjach mających wpływ na jego egzystencję�� I tylko taki system 
może zostać nazwany demokracją21�� 

Budowa demokratycznego państwa i społeczeństwa stanowi wyzwanie cywiliza-
cyjne współczesnej Rosji, gdyż wymaga przewartościowania dotychczasowych 
wzorów działania politycznego�� Decentralizacja i rozproszenie władzy następowały 
w trudnych warunkach przemian ustrojowych i kulturowych�� Zjawiska te stanowiły 
ważny aspekt transformacji i odejścia od rzeczywistości radzieckiej�� Rosja, która na 
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w�� odrzuciła system totali-
tarny i rozpoczęła budowę państwa na wzorach zachodnioeuropejskich demokracji 
na początku XXI w�� w dalszym ciągu poszukuje optymalnego dla siebie reżimu 
politycznego�� Rosja wciąż stoi przed problemem trudnych przemian w strukturze 
państwa i w mentalności społeczeństwa i przekreślenia totalitarnego dziedzictwa�� 
Urzeczywistnieniu zachodniej wolności i podmiotowości jednostki, a także wykształ-
ceniu politycznej kultury uczestnictwa, która byłaby funkcjonalna wobec systemu 
demokratycznego, może pomóc stworzenie w Rosji podstaw dla samorządności�� 
I jest to wyzwanie cywilizacyjne dla współczesnej Federacji Rosyjskiej, tym trudniej-

20  W 2004 r�� dokonano połączenia obwodu permskiego i Komi – Permiackiego Okręgu autono-
micznego powołując do życia nową jednostkę administracyjną o nazwie Permski kraj�� W 2006 r�� do-
konano połączenia obwodu Irkuckiego i Ust’ – Ordyńskiego Buriackiego Okręgu Autonomicznego 
tworząc podmiot o nazwie obwód Irkucki�� 

21  A�� Sołżenicyn, Rosja w zapaści, Warszawa 1999, s�� 121��
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sze, iż kraj ten nie jest państwem legitymującym się tradycją demokratyczną czy 
osiągnięciami w rozwoju samorządności�� 

Przemiany zachodzące w Rosji stwarzają nie tylko możliwości rozwojowe dla 
kraju, ale generują równie istotne zagrożenia w skali całego ładu międzynarodowego�� 
Doświadczenia tzw�� trzeciej fali demokracji i odejścia państw poddanych jej wpły-
wowi od dotychczasowej autorytarnej władzy wywołały dyskusję o skutkach decen-
tralizacji i spłaszczenia struktur organizacyjnych�� W latach dziewięćdziesiątych XX 
w�� dominującym trendem było podkreślanie znaczenia i wartości decentralizacji 
dotychczasowych struktur władzy�� Aktualnie coraz częściej wskazuje się, że 
pospieszna decentralizacja przy niskiej kulturze politycznej, braku silnych instytucji 
państwa może stać się zagrożeniem dla stabilności państwa a nie impulsem do jego 
rozwoju�� Uznaje się niekiedy, że w wyniku rozproszenia władzy powstały państwa 
słabe lub niewywiązujace się ze swoich funkcji i stanowią one źródło wielu najbar-
dziej dotkliwych problemów współczesnego świata (ubóstwo, AIDS, narkotyki, 
terroryzm)22�� W krajach rozwijających się przekazanie władzy rządowi lokalnemu 
lub samorządowi często pociąga za sobą dodatkowe uwłaszczenie lokalnych elit lub 
sieci nieformalnych powiązań, oznacza bowiem osłabienie kontroli zewnętrznej nad 
ich poczynaniami2��� Z decentralizacją władzy wiążą się pewne zagrożenia�� Szczegól-
nie widoczne jest to w społeczeństwach słabo zorganizowanych o słabych tradycjach 
demokratycznych�� W takiej rzeczywistości rządy lokalne mogą powielać błędy 
analogicznych organów władzy centralnej – takie jak prywata, korupcja, klientelizm, 
niekompetencja, niewywiązywanie się ze swoich zadań czy obietnic�� W terenie brak 
jest najczęściej takich form nacisku i kontroli, jak silne partie opozycyjne i organi-
zacje społeczne�� Ludzie mogą obawiać się jawnie wyrażać krytykę lub sprzeciw wobec 
swoich lokalnych wybrańców z powodu ewentualnych konsekwencji, jakie mogą ich 
spotkać w małej, zamkniętej, wzajemnie uzależnionej od siebie społeczności2��� 

Rosja stanowi przykład państwa, w którym pośpieszna decentralizacja, zgodna 
z trendami dominującymi w latach dziewięćdziesiątych w międzynarodowej polityce 
rozwoju, spowodowała wystąpienie wielu negatywnych skutków, które rodzą pytania 
o zagrożenia i niebezpieczeństwa rozproszenia władzy�� Pospieszna i niekontrolowana 
decentralizacja państwa dokonana w okresie prezydentury Borysa Jelcyna przynio-
sła wiele negatywnych efektów�� Kryzys państwa, któremu towarzyszył kryzys cen-
tralnych organów władzy, sprzyjał rozkładowi struktur władzy i anarchizacji życia 
społecznego�� Regionalni liderzy, kierujący się własnymi ambicjami politycznymi 
częstokroć podejmowali jednostronne decyzje pozostające z prawem ogólnopań-

22  Por�� F�� Fukuyama, op��cit��, s�� 9–13��
2�  Ibidem, s�� 89��
2�  E�� Polak, Integracja i dezintegracja jako współzależne procesy współczesnych przemian cywiliza-

cyjnych, Gdańsk 2001, s�� 141��



188 Jakub Potulski

stwowym i uniemożliwiali prowadzenie jednolitej polityki�� Federalna budowa 
państwa i poszerzenie samodzielności regionów miały stwarzać szanse i możliwości 
społecznościom lokalnym i małym narodowościom w decydowaniu o swoich losach�� 
Miałya także przyczynić się do budowy społeczeństwa obywatelskiego i stabilnego 
demokratycznego państwa na wzór zachodnioeuropejski�� Przemiany jakie zachodziły 
w Rosji od 1991 r�� przy braku kultury i tradycji demokratycznych, prowadziły do 
stworzenia oligarchiczno-klanowego systemu politycznego i do daleko idącego 
osłabienia struktur państwa�� Utrata kontroli rosyjskiego rządu nad polityką kraju 
i anarchizacja życia społecznego w kraju dysponującym arsenałem nuklearnym 
mogły stać się zagrożeniem w skali całego świata�� 

Permanentny polityczny kryzys państwa, związany m��in�� z chorobą prezydenta 
Borysa Jelcyna, która uniemożliwiała mu kierowanie państwem, a także kryzys 
gospodarczy spowodowały, że na przełomie 1998–1999 r�� proces rozproszenia władzy 
i zawłaszczania jej przez miejscowe „klany” zaszedł tak daleko, iż państwo znalazło 
się na krawędzi chaosu�� Przyczynami takiego stanu rzeczy były:

–  chaotyczna dezintegracja polityczna i ekonomiczna, przejawiająca się m��in�� 
w nieuporządkowanym nadawaniu poszczególnym regionom specjalnych praw 
i przywilejów;

–  nieefektywność władz centralnych, związana z chorobą prezydenta Jelcyna oraz  
konfliktem pomiędzy parlamentem a nieposiadającym w nim poparcia prezy-
dentem; 

–  brak spójnego programu i koncepcji przezwyciężenia kryzysu politycznego 
i gospodarczego25��

Przezwyciężenie kryzysu państwa oraz przywrócenie autorytetu władzy centralnej 
stały się koniecznością dla dalszego funkcjonowania państwa rosyjskiego�� Koniecz-
nością stała się ponowna centralizacja władzy, która zakładała wzmocnienie ośrodka 
władzy egzekwującego minimalne poszanowanie prawa federalnego�� Reformy 
państwa rozpoczęły się w marcu 2000 r�� wraz z objęciem urzędu prezydenta Fede-
racji Rosyjskiej przez Władimira Putina�� Zapoczątkował on trend określany jako 
„powrót państwa”, który oznaczał proces umacniania się władzy centralnej i odzy-
skanie jej autorytetu w stosunkach wewnętrznych mających prowadzić do odzyska-
nia kontroli przez władze centralne nad gospodarką i polityką federacji��

Zgodnie z wytyczonymi priorytetami jedną z pierwszych reform politycznych 
zainicjowanych przez prezydenta Putina stała się reforma administracyjno-teryto-
rialna, która m��in�� miała za zadanie wzmocnienie pionowych struktur władzy�� 
Wprowadzono nowy element podziału administracyjnego państwa jakim stało się 
siedem okręgów federalnych (północno-zachodni, centralny, nadwołżański, połu-

25  J�� Potulski, Idea i praktyka federalizmu w Rosji, Toruń 2004, s�� 85��
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dniowy, uralski, syberyjski i dalekowschodni) obejmujących swoim zasięgiem kil-
kanaście podmiotów federacji�� Wprowadzenie nowych struktur terytorialnych nie 
zmieniło ani liczby, ani statusu podmiotów federacji, ale zwiększyło możliwości 
władz centralnych do kontrolowania i wpływania na realizację jednolitej polityki 
wewnętrznej w poszczególnych regionach kraju�� Centralizacja władzy miała uspraw-
nić zarządzanie krajem i stworzyć warunki dla przeprowadzenia gruntownych reform 
państwa oraz uniemożliwić ignorowanie poleceń władz federalnych na szczeblu 
regionów�� Celem działalności okręgów miało być stworzenie jednolitej przestrzeni 
prawnej i poprawa funkcjonowania struktur władzy�� W okręgach federalnych stop-
niowo zaczęto tworzyć terenowe wydziały tak podstawowych instytucji centralnych, 
jak urzędu skarbowego, prokuratury, ministerstwa spraw wewnętrznych, federalnych 
służb bezpieczeństwa, aby ograniczyć wpływ lokalnych władz na ich funkcjonowanie�� 
Reforma administracji i „pionowej struktury” państwa miały zapewnić ściślejszą 
kontrolę nad prowincjami i sprzyjać wzmocnieniu autorytetu władz federacji�� Wydaje 
się ponadto, że poza wszystkimi doraźnymi celami jednocześnie była to próba 
stworzenia bardziej racjonalnego podziału przestrzeni państwa i odejście od dzie-
dziczonego po okresie radzieckim anachronicznego podziału terytorialnego�� 

Aby zahamować wciąż istniejące tendencje dezintegracyjne w Federacji Rosyjskiej 
i ograniczyć wpływy samowolnych elit regionalnych na poziomie federalnym, pre-
zydent Putin dysponując bardzo dużym poparciem i legitymizacją społeczną dla 
swoich reform zdecydował się także na zmiany w systemie powoływania szefów 
jednostek administracyjnych kraju zapowiadając zniesienie bezpośrednich wyborów 
szefów regionów i zastąpienie ich jednolitym mechanizmem mianowania przez 
lokalne parlamenty na wniosek prezydenta�� Uzasadniając projekt zmian prezydent 
powołał się na art�� 5 i art�� 77 pkt 2 Konstytucji Federacji Rosyjskiej, który stanowi, 
że ustrój federalny Federacji Rosyjskiej opiera się na jednolitości systemu władzy 
państwowej a także, że w zakresie działania Federacji Rosyjskiej oraz kompetencji 
Federacji Rosyjskiej w sprawach objętych wspólnym zakresem działania Federacji 
Rosyjskiej i podmiotów Federacji Rosyjskiej federalne organy władzy wykonawczej 
i organy władzy wykonawczej podmiotów Federacji Rosyjskiej tworzą jednolity 
system władzy wykonawczej w Federacji Rosyjskiej�� Mechanizm ten miałby przypo-
minać mechanizm powoływania rządu federalnego�� I odzwierciedlać na szczeblu 
regionalnym strukturę władzy na szczeblu centralnym�� Należy pamiętać, że swoistą 
cechą niekontrolowanego rozproszenia władzy w Rosji i przejmowania jej przez 
lokalne elity stało się dość duże zróżnicowanie systemów politycznych w ramach 
jednego federalnego organizmu państwowego�� W poszczególnych prowincjach 
przyjęto nie tylko różne nazwy organów władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale 
także w różny sposób ułożono stosunki pomiędzy nimi�� Dlatego też tak istotne dla 
funkcjonowania państwa jako całości stało się zapewnienie jednolitości systemu 
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władzy państwowej, która przejawia się w ustanowieniu podobieństwa struktur 
organów władzy federalnej i organów władzy prowincji��

Centralizacja władzy, przy niskiej skuteczności mechanizmów federacyjnych, 
stała się koniecznością dla poprawnego funkcjonowania kraju�� Miała za zadanie 
doprowadzenie do odbudowania więzów państwowych i stworzenia efektywnego 
państwa, które będzie w stanie prowadzić jednolitą politykę reform�� Pomimo tego, 
iż uznaje się obecnie że budowanie państwa, rozumiane jako tworzenie nowych 
instytucji rządowych i wzmacnianie już istniejących, stanowi jedno z najważniej-
szych zadań wspólnoty międzynarodowej2�, to działalność prezydenta Putina jest 
niekiedy, poza granicami Rosji, oceniana negatywnie jako powrót do pewnych form 
autorytaryzmu�� 

Wydaję się, iż analizując zachodzące w Rosji przemiany należy unikać pospiesz-
nych i często niesprawiedliwych wniosków i uogólnień�� Regionalizacja i rozwój 
samorządności stanowią rosyjską szansę na zbudowanie społeczeństwa demokra-
tycznego i stabilnego państwa, w którym obywatele będą czuli się jak rzeczywisty 
suweren�� Jednocześnie jednak procesy te generują istotne zagrożenia dla rozwoju 
i stabilności państwa�� Odradzanie się lokalizmów i dążenia autonomiczne różnych 
społeczności lokalnych są ważnym elementem przemian cywilizacyjnych współczes-
nego świata�� Jest to reakcja na nieporadność państwa i centralnej biurokracji 
w rozwiązywaniu problemów społecznych�� Uznaje się, że przekształcenie zbiorowo-
ści terytorialnych w upodmiotowione społeczności lokalne jest jedną z najważniej-
szych dróg do budowy społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego, w którym 
funkcjonuje wiele niezależnych od biurokratycznych struktur państwa zrzeszeń 
powstających z inicjatywy obywateli w celu samodzielnego rozwiązywania najroz-
maitszych problemów społecznych2��� 

W rzeczywistości rosyjskiej wartości wywodzące się z idei samorządności nie były 
jednak urzeczywistniane�� Wywalczona w latach dziewięćdziesiątych w okresie kry-
zysu państwa regionalizacja i samodzielność lokalnych społeczności była w przewa-
żającej części wykorzystywana dla realizacji partykularnych interesów lokalnych elit 
i w efekcie prowadziła do anarchizacji życia w kraju�� Utworzenie się w wielu regio-
nach Rosji klanów polityczno-biznesowych, często powiązanych ze zorganizowaną 
przestępczością i pozostających poza jakąkolwiek kontrolą, stanowiło zagrożenie dla 
porządku społecznego państwa�� 

Pośpieszna decentralizacja Rosji w warunkach braku tradycji demokratycznych 
doprowadziła w wielu przypadkach do negatywnych zjawisk, takich jak: korupcja, 
klientelizm, prywata�� Przy braku ukształtowanych form kontroli (silne organizacje 

2�  F�� Fukyuama, op��cit., s�� 9��
2�  B�� Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s�� 235��
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społeczne) i uzależnienia mediów od lokalnych elit politycznych, decentralizacja 
władzy w Rosji nie oznaczała wcale urzeczywistnienia idei samorządności i upod-
miotowienia społeczności lokalnych i w wielu wypadkach przyniosła korzyści 
jedynie nielicznym jednostkom powiązanym z aparatem władzy�� 

Pomimo iż samorząd uznaje się za wartość współczesnego świata, to uznaje się, 
że o tym jaki jest właściwy stopień decentralizacji, przesądza wiele złożonych czyn-
ników technologicznych i społecznych2��� Paradoksalnie w warunkach rosyjskich 
ponowne poddanie regionalnych elit politycznych i ekonomicznych kontroli ze 
strony władz centralnych może przynieść Rosji stabilizację i powolny ale za to trwały 
proces rozwoju instytucji i mechanizmów demokratycznych, a także kształtowania 
demokratycznej politycznej kultury uczestnictwa�� Jest to o tyle istotne, iż dla nowej 
tożsamości Rosji problemy budowy społeczeństwa obywatelskiego, urzeczywistnie-
nia demokracji partycypatywnej na tak rozległym terytorium wydają się problemami 
niemal kluczowymi�� Odbudowanie w Rosji tradycji wspólnotowych (mir, obszczina) 
oraz tradycji funkcjonowania samorządów lokalnych (ziemstwa) wydaję się najwięk-
szym wyzwaniem cywilizacyjnym, przed którym stoi Federacja Rosyjska na przeło-
mie XX i XXI w�� 

Summary

at the turn of the XX and XXI century state of Russia pass the deep changes�� Intense 
development of regional nationalism and separatism in this multiethnic country force Rus-
sia to start decentralization and dispersion of power and lead to focus an attention on the 
build a local bonds�� This force to an adopting state structure to a new conditions��

Process of shaping a new political order in Russian Federation takes place in a special 
historical, political and cultural circumstances�� 

In the article author tray to recognize processes connected with decentralization and 
dispersion of power in Russia Federation like an element of global changes in a politic 
sphere

2�  F�� Fukuyama, op��cit��, s�� 90��
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ATHENAEUM

gdy 7 lIPca 2005 r�� wybuchły bomby w Londynie, a w kolejnym barbarzyńskim 
ataku Al-Kaidy zginęło co najmniej 40 osób, świat zjednoczył się we współczuciu 
i żalu�� Jedynie Moskwa natychmiast wskazała, że Brytyjczycy nie powinni być 
zaskoczeni atakami, skoro udzielają na swym terytorium schronienia poszukiwa-
nemu w Rosji za terroryzm czeczeńskiemu ambasadorowi – Achmedowi Zakaje-
wowi��

Po raz kolejny Rosja postanowiła przekonać wszystkich, że jej krwawa wojna 
w Czeczenii stanowi tak naprawdę interwencję antyterrorystyczną, a sami Czeczeni 
nie walczą o niepodległość, ale są tylko kolejną grupą opętanych żądzą zabijania 
fundamentalistów pokroju Osamy bin Ladena i mułły Omara��

Wydarzenia na Północnym Kaukazie Rosjanie interpretują tak od kilku już lat�� 
Do 11 września 2001 r�� nie wierzył im nikt�� Po tragedii na Manhattanie uwierzyli 
zachodni politycy, pragnący widzieć Władimira Putina w szeregach antyterrory-
stycznej koalicji�� Uwierzyło także pozbawione dostępu do prawdziwie wolnych 
mediów rosyjskie społeczeństwo��

Władimirowi Putinowi zależy, by w jego wersję wydarzeń w Czeczenii uwierzyli 
także zachodni dziennikarze i społeczeństwa tych krajów�� Kremlowska propaganda 
nie traci więc rozpędu, postępując zgodnie z starą prawdą o tym, że „kłamstwo 
powtórzone milion razy staje się prawdą”�� 

Dlatego właśnie warto się przyjrzeć dzisiejszej sytuacji w Czeczenii��
Gdy w 1994 r�� po kilku latach ciągłych prowokacji wobec zbuntowanej republiki 

na Czeczenię najechały wojska rosyjskie, prezydent Dżochar Dudajew zwrócił się 
rzeczywiście ku islamowi�� Cóż wiedział o nim ten wykształcony w radzieckich 
akademiach wojskowych generał? Jedynie tyle, że hasła islamu pomogą mu nie tylko 
zjednoczyć społeczeństwo, ale i przede wszystkim zyskać dla osamotnionego na 
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arenie międzynarodowej kraju pomoc z krajów arabskich�� Uważa się słusznie, że 
„Dudajew począł grać kartą religijną, poszukując dróg uzyskania wsparcia świata 
muzułmańskiego w sferze ekonomii i polityki”1�� Znamienne jest to, że zwrot prezy-
denta Czeczenii ku religii i światu muzułmańskiemu nastąpił dopiero wtedy, gdy 
złudne okazały się jego nadzieje na wsparcie separatystycznej Republiki Czeczeńskiej 
przez kraje Zachodu�� Dudajew traktował jednak islam raczej jako jeden z aspektów 
narodowej tradycji Czeczenów i platformę tożsamościową, niż jako główny czynnik 
motywacyjny�� 

Był to ruch całkowicie naturalny�� Czeczeni są muzułmanami od stuleci i w chwi-
lach próby właśnie ku Allachowi kierują swe prośby i obawy�� Religia islamska 
występuje w życiu politycznym i społecznym Czeczenii jako naturalne tło�� Gdy 
w 1930 r�� w Czeczenii wybuchło powstanie przeciwko brutalnej sowieckiej polityce 
kolektywizacji, kierowane przez Szitę i Hassana Istamułowów, towarzyszyły mu hasła 
gazawatu i świętej wojny�� A przecież chodziło tylko (i aż) o prawo do posiadania 
własnej ziemi�� 

Podobne ruchy skupiały się zresztą wokół islamu także w innych krajach impe-
rium, najpierw rosyjskiego a potem radzieckiego�� Antyrosyjskie powstania w Dolinie 
Fergany skupione pod przywództwem duchownych muzułmańskich wybuchły 
w 1885 i 1898 r�� W 1917 r�� przeciwko radzieckiej tym razem ekspansji zwrócili się 
muzułmańscy wojownicy zwani basmaczami�� Ich powstanie trwało aż do 1929 r�� 

Olbrzymią rolę islamu w życiu lokalnych społeczności rozumiał nawet Józef 
Stalin�� Gdy w czasie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej przeciwko hitlerowskim Niemcom 
potrzebował on kolejnych rekrutów dla Armii Czerwonej, właśnie na duchownych 
islamskich oparł procedurę mobilizacyjną�� W 1941 r�� utworzył on 4 muftijjaty, które 
miały kontrolować muzułmanów i zachęcać ich do wstąpienia w szeregi armii 
radzieckiej�� Poszczególne punkty ulokowano wówczas w Taszkiencie (dla obszaru 
Azji Środkowej), baszkirskiej Ufie (dla muzułmanów z Rosji europejskiej i Syberii), 
Baku (dla terytorium Zakaukazia) i dagestańskim Bujnacku (dla obszaru Kaukazu 
Północnego)�� W ostatnich latach przywiązanie Czeczenów do islamu próbuje także 
wykorzystać kontrolujący Czeczenię z poruczenia Kremla Ramzan Kadyrow – syn 
byłego prezydenta republiki Achmeda, zabitego w zamachu 9 maja 2004 r�� Dziś 
stawia on w każdym zakątku Czeczenii meczety, próbując tym samym pokazać 
mieszkańcom tego kraju, że również w ramach państwa rosyjskiego będą oni mogli 
kultywować swoje tradycje��

1  Tak m��in�� S�� Ciesielski, Studia z dziejów Europy Wschodniej. Rosja–Czeczenia, dwa stulecia kon-
fliktu, Wrocław 2003, s�� 242��
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Islam jest naturalnym środowiskiem Czeczenów�� Ku czemu więc mieli się zwrócić 
w chwili największej próby�� Historia dowodzi, że nie było to posunięcie wyjątkowe�� 
Wokół prawosławnej Cerkwii skupił się rosyjski ruch oporu przeciw polskiej oku-
pacji Moskwy w okresie siedemnastowiecznej „smuty”�� W tym samym wieku, podczas 
„potopu szwedzkiego” obrońcy Polski odwołali się do tradycji katolickich – oblęże-
nie i obrona klasztoru paulinów na Jasnej Górze stało się punktem zwrotnym 
w wojnie, a król Jan Kazimierz ofiarował we Lwowie Polskę w opiekę Matce 
Boskiej�� 

Moshe Gammer zauważył, że „w ZSRR islam stanowił jedyną alternatywę [wobec 
komunizmu – J��F��] na ideologicznej pustyni na przestrzeni 70 lat, a przywódcy 
religijni stanowili jedyny autorytet”2�� Nic więc dziwnego, że to wokół nich skupił się 
ruch niepodległościowy�� Podobnie stało się także w państwach Azji Środkowej, 
Algierii, dzisiejszym Iraku�� Wszędzie tam opozycja oparta na ruchach islamskich 
przetrwała, bo w przeciwieństwie do świeckiej, miała swe oparcie i zaplecze w postaci 
świątyń, rytuałów i religii��

W przypadku Czeczenii trzeba jednak także postawić pytanie o to, dlaczego w tym 
kraju tradycyjnego islamu i opartego na ideałach refleksji i samodoskonalenia sufi-
zmu, tak dużą popularność zdobywa radykalny nurt tej religii – wahhabizm�� 

Wahhabizm to ruch powstały w XVIII wieku, który nazwę wziął od swego czoło-
wego przedstawiciela – Mohammeda Ibn Abd Al��-Wahhaba�� Rozwinął się w XIX 
wieku, przede wszystkim na obszarze Półwyspu Arabskiego�� Charakteryzuje się 
żądaniem czystości religii i dosłownej wierności słowom Koranu�� Jest ruchem nie-
zwykle radykalnym, w swych metodach wręcz ortodoksyjnym i brutalnym�� 

Rosyjska propaganda z lubością wspomina wizyty nieżyjącego już prezydenta 
Czeczenii Selimchana Jandarbijewa u afgańskich talibów i nawoływania wahabitów 
do wprowadzenia szariatu�� W maju 2004 r�� Władimir Putin straszył zachodnich 
dziennikarzy wizją islamskiego kalifatu na Północnym Kaukazie�� 

Po zamordowaniu przez rosyjskie służby specjalne kolejnego z czeczeńskich 
prezydentów Asłana Maschadowa, jego następcy – szejkowi Abdulowi Chalimowi 
Sadułajewowi przysięgę na wierność złożyli przywódcy islamskich ugrupowań 
z sąsiednich republik – Rasul Makaszaripow (zginął w lipcu 2005 r��, jego następcą 
został Szamil Kulinski) kierujący dagestańskim „Szariatem” i Sejfullah, dowodzący 
terroryzującym Kabardyno-Bałkarię „Jarmukiem”�� Obaj tytułowali go w swych listach 
z marca 2005 r�� emirem Północnego Kaukazu��� Czeczeński bard Timur Mucurajew 

2  M�� Gammer, Collective memory and politics: remarks on some competing historical narratives in 
the Caucasus and Russia and their use of a„national hero”, „Caucasian Regional Studies” 1999, vol�� 4, 
issue 1, s�� 26�� 

�  http://www��kavkazcenter��com, 31��03��2005�� 
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w swych pieśniach nawołuje do walki z niewiernymi i świętej wojny, żądając od 
mudżahedinów uwolnienia z rąk Żydów świętego meczetu Al��-Aksa���

Czy zatem w Czeczenii skończyła się już walka o niepodległość, a rozpoczął 
krwawy dżihad? 

Wydaje się, że radykałowie islamscy stanowią wciąż marginalną część czeczeń-
skiego ruchu niepodległościowego�� Ich popularność rośnie jednak z każdym dniem�� 
Przyczyn tego faktu doszukiwać się można przede wszystkim w dwóch kwestiach��

Pierwszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest, bez wątpienia, trwająca od dziesię-
ciu lat wojna z Rosją, a dokładniej to co od 1999 r�� robią w Czeczenii rosyjscy żoł-
nierze i politycy�� Bieda, poczucie beznadziejności i brak perspektyw na przyszłość, 
bezrobocie na poziomie 90%, a przede wszystkim bezkarność rosyjskich żołnierzy 
popełniających masowe zbrodnie na Północnym Kaukazie, jest niezwykłą pożywką 
dla radykalnych ruchów�� Masowe prześladowania ludności cywilnej (na obszarze 
Czeczenii istnieje kilkanaście obozów filtracyjnych, które nazwą jedynie różnią się 
od obozów koncentracyjnych; najbardziej znany z nich – cieszące się złą sławą 
Czernokozowo – ulokowany jest w Tołstoj-Jurt, tej samej miejscowości w której 
w marcu 2005 r�� zabito Asłana Maschadowa) sprzyjają żądzy zemsty i poczuciu 
frustracji Czeczenów�� Prześladowana ludność staje się podatna na proste hasła, nie 
rozważając czynów w kategorii dobra i zła, lecz żądzy zemsty�� Nie bez znaczenia 
pozostaje także fakt, że emisariusze wahabizmu dysponują również dużymi środkami 
finansowymi�� „Dolarowy islam” staje się z pewnością podwójnie atrakcyjny, umoż-
liwiając jako takie życie w zrujnowanej republice�� Co znamienne – jest on popularny 
zwłaszcza wśród ludzi młodych – nie znających dawnych tradycji, nieznających 
niczego poza wojną toczącą się na ich rodzinnej ziemi od dziesięciolecia�� W tej 
sytuacji bardzo łatwo uwierzyć ludziom radykalnym i zdecydowanym��

Bardzo podobne są przyczyny wzrostu popularności radykalnego islamu w Azji 
Środkowej, które wyjaśnia dokładnie w swej książce Dżihad. Narodziny wojującego 
islamu w Azji Środkowej Achmed Rashid5 – dziennikarz pakistańskich i amerykań-
skich czasopism od kilku lat podróżujący po tym regionie�� W państwach środkowo-
azjatyckich istnieją ogromne złoża ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców 
materialnych nieeksploatowane wcześniej z powodu priorytetowej w Związku 
Radzieckim eksploatacji złóż syberyjskich�� Uzbekistan posiada złoża ok�� 21 bilionów 
metrów sześciennych gazu ziemnego, Turkmenistan – 79 trylionów metrów sześ-
ciennych i złoża równe 546 milionom baryłek ropy naftowej��� Pomimo tego ogrom-

�  Zbudowany na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie, w latach 705–715 meczet�� Wizyta w nim 
28 września 2000 r�� Ariela Szarona stała się powodem kolejnej intifady�� 

5  A�� Rashid, Dżihad. Narodziny wojującego islamu w Azji Środkowej, Warszawa 2003��
�  Ibidem, s�� 107��
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nego bogactwa, społeczeństwa tych krajów żyją w nędzy�� Bezrobocie w Kotlinie 
Fergańskiej sięga 80%, średni dochód roczny w Kirgizji wynosi według danych 
Banku Światowego 165 dolarów, podczas gdy minimum konieczne do egzystencji 
wynosi tam ok�� 295 dolarów rocznie��� Gospodarka państwowa jest fatalnie zarzą-
dzana, a wszelkie zyski osiągane przez eksport surowców mineralnych trafiają do 
prywatnych kieszeni dygnitarzy i na ich tajne konta w Szwajcarii��

Zwrot ku radykalnemu islamowi to dość typowa reakcja, z którą mieliśmy już do 
czynienia wcześniej w walczącym z radzieckimi interwenientami, a później ogarnię-
tym wojną domową Afganistanie�� Jolanta Sierakowska-Dyndo tak bardzo przeko-
nująco tłumaczy fenomen zwycięstwa w tym kraju radykalnego islamu: „W krajach 
takich jak Afganistan – tam gdzie śmierć staje się codziennością – ludzie pozbawieni 
wszystkiego, nawet nadziei, wierzą w moc „wysłanników Boga”, w czasach zagroże-
nia szukają u nich otuchy i wiary w pokonanie zła”���

Nie tłumaczy to jednak do końca fenomenu przeradzania się narodowo-wyzwo-
leńczego powstania w religijną krucjatę��

W przypadku opisywanych tu narodów wytłumaczenie jest dużo prostsze�� 
Zarówno Czeczeni, Ujgurzy a nawet przez jakiś czas Palestyńczycy byli straszliwie 
osamotnieni w swej walce o niepodległość�� Świat odwrócił wzrok od problemów 
Kaukazu, w imię wielkiej polityki zapomniał o zbrodniach popełnianych na Czecze-
nach i Ujgurach, zdaje się nie dostrzegać arogancji polityki Izraela wobec Palestyń-
czyków (USA regularnie głosują przeciw rezolucjom Organizacji Narodów Zjedno-
czonych potępiającym działania Izraela)�� Nic więc dziwnego, że osamotnione narody 
próbują znaleźć sojuszników w wielkim świecie arabskim�� Nic dziwnego, że próbują 
od nowa zdefiniować swą tożsamość i poczuć się częścią wielkiej arabskiej rekon-
kwisty�� Jest to zgodne z przedstawianym przez Huntingtona modelem lojalności 
islamskiej, mającej kształt litery U: „W miarę rozwoju konfliktu lokalnego muzuł-
manie szybko zaczynają szukać szerszej płaszczyzny samookreślenia i odwołują się 
do swych braci w islamie”9��

Mimo że tak naprawdę ani Czeczeni, ani nawet Irakijczycy nie marzą o zdobyciu 
Jerozolimy i zepchnięciu Izraela do morza, hasła dżihadu pomagają im zapomnieć 
o samotności i słabości�� Świadomość, że w swej walce nie są jedyni z pewnością 
pomaga im przetrwać chwile słabości�� Oto wymowny fragment jednej z pieśni 
wspomnianego wyżej Timura Mucurajewa – 12 tysięcy mudżahedinów:

�  Ibidem, s�� 161�� Dane na rok 2001�� 
�  J�� Sierakowska-Dyndo, Powrót Bożych szaleńców, [w:] Islam a terroryzm, red�� A�� Parzymies, 

Warszawa 2003, s�� 140�� 
9  S�� Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2004, s�� 469��
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„Powstaną bracia wszystkich krajów
Czeczeńcy – wiara naszą siłą!
I żyją mudżahedini
Marzeniami proroków i świętych
I staną Czeczeni w awangardzie
I dotrzemy do Jerozolimy
Powstaną bracia wszystkich krajów”

 Po dziesięciu latach krwawej wojny i terroru panującego na ulicach czeczeńskich 
miast, bojowników o wolność republiki pokrzepia z pewnością świadomość, że nie 
są sami�� Że ich bracia w wierze mogą im pomóc��

Islamizacja konfliktu czeczeńskiego, następuje właściwie na życzenie przeciwników 
i w efekcie bierności pozostałych�� Słusznie zauważa Svante Cornell, iż „Czeczeni nie 
mieli powodu trwać przy »zachodnich« zasadach laickości i demokracji, gdy Rada 
Europy zaakceptowała Rosję i jej działania”10�� Gdy Czeczeni zdefiniowali swe wysiłki 
wojenne w większym stopniu jako islamskie, łatwiej było im już uzyskać wsparcie 
polityczne i finansowe z krajów arabskich�� Nie mogąc liczyć na pomoc Europy, 
której częścią chcieli się stać, zwrócili twarz ku Mekce��

Ruch niepodległościowy czy nawet rewolucje wybuchające z powodu niezadowo-
lenia społecznego skupiają się często pod skrzydłami religii (nie tylko muzułmań-
skiej), ale nie tracą przez to swego pierwotnego charakteru�� Zmiana taka może co 
najwyżej nastąpić w retoryce ich przeciwników�� 

Czeczeńską wojnę o niepodległość celowo deprecjonuje się nazywając ją jednym 
z frontów islamskiego fundamentalizmu�� 

Wiele konfliktów toczących się obecnie na świecie, po 11 września 2001 r��, zdefi-
niowano jako działania terrorystyczne�� Chińczycy nazywają Ujgurów tylko i wyłącz-
nie „islamskimi terrorystami”�� Rebelię skierowaną przeciwko autorytarnym rządom 
Islama Karimowa, która w połowie maja 2005 r�� na krótko ogarnęła Dolinę Fergany, 
rządzący Uzbekistanem od 1989 r�� (początkowo jeszcze jako komunistyczny sekre-
tarz) prezydent określił jako rewoltę muzułmańskich fanatyków i sojuszników Al-  
-Kaidy�� Uzbecki prezydent jako jeden z pierwszych wykorzystał zresztą polityczną 
woltę jaka dokonała się w stosunkach międzynarodowych po tragedii 11 września�� 
Już w październiku 2001 r�� sąd w Taszkiencie po raz pierwszy skazał 9 członków 
ugrupowania Hizb ut Tahrir za rzekomą przynależność do Al-Kaidy�� 

Tymczasem takie postawienie sprawy jest w istocie jedynie propagandowym jej 
uproszczeniem i przeinaczeniem�� Określanie członków ruchów niepodległościowych 
(lub opozycyjnych) jako fundamentalistów bądź terrorystów (choć właściwie 

10  S�� Cornell, Cloaking the Chechen war as Jihad, the risk of militant contagion, Central Asia-Cau-
casus Institute, 21 czerwca 2000, s�� 47�� 
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w świadomości powszechnej pojęcia te stały się synonimiczne) jest, jak zauważa 
m��in�� Fred Halliday, „środkiem potępienia (najpewniej uzasadnionego) ich sposobów 
walki, po to aby wyciszyć dyskusję na temat ich celów”11�� 

Należy jednak pamiętać, że nie wpływa to w żaden sposób na prawomocność 
celów stawianych przez takie grupy��

Summary

ruSSIa trIeS to convince us all, that its bloody war in Chechnya is in fact “the antiterror-
ist operation”, and that Chechens fight not for the independence and freedom but that they 
are only the next fanatics like Osama bin Laden and mullah Omar�� 

Is in fact Chechnyan war for independence finished, and the religious war started? Or 
maybe it has even never been the war for independence?

In this paper we analyze the Chechens’ attitude to Islam, its traditions and rules�� We 
analyze the reasons for growing Islam’s popularity in Caucasus (also in case of wahhabism) 
and its impact on the character of war�� We show the mechanism of “self-fulfilling prophecy”, 
which says about the danger of religious war explosion on Caucasus�� Discussing with official 
Russian policy, we distinguish the reasons and consequences of changing political situa-
tion��

11  F�� Halliday, Islam i mit konfrontacji, Warszawa 2003, s�� 42–43��
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ATHENAEUM

PrzyStęPując do PrezentacjI koncepcji metapolitycznej nieznanego dotąd 
w Polsce myśliciela włosko-chilijskiego, Prima Sieny, należy podkreślić, że obszar 
refleksji obejmowany mianem metapolityki, nie jest już zupełną terra incognita�� 
Odkąd terminu Metapolitik użył po raz pierwszy (w 1793 roku) niemiecki kamera-
lista August Ludwig von Schlözer – zresztą w sensie bardzo wąskim, ściśle praktycz-
nym, toteż odległym od nadanego mu później znaczenia – o metapolityce rozprawiali 
na różne sposoby tacy m��in�� myśliciele, jak Carl Wenzel von Rotteck, Joseph de 
Maistre, Józef Maria Hoene Wroński, Benedetto Croce, Peter Viereck�� Współcześnie 
cenione są zwłaszcza rozważania zarówno teoretyka Nowej Prawicy Alaina de 
Benoista1, jak teoretyka Nowej Lewicy Alaina Badiou2, fenomenologa Manfreda 
Riedela�, neotomisty Alberta Bueli� i neoidealisty Attilia Meliadò5�� Poszczególni 
autorzy różnią się oczywiście co do sensu i zakresu pojęcia� – co dotyczy w szcze-
gólności traktowania metapolityki już to jako synonimu filozofii polityki, już to jako 
jej subdyscypliny, już to wreszcie jako jej praktycznej aplikacji�� Niemniej, można ją 

1  Zob�� A�� de Benoist, Vu de droite. Anthologie critique des idées contemporaines, Paris 1977; Orien-
tations pour des années décisives, Paris 1982��

2  Zob�� A�� Badiou, Abrégé de métapolitique, Paris 1998��
�  Zob�� M�� Riedel, Metaphysik und Metapolitik. Studien in Aristoteles und zur politischen Sprache der 

neuzeitlichen Philosophie, Frankfurt am Main 1975, 1988³��
�  Zob�� A�� Buela, Ensayos de »Disenso« (sobre metapolítica), Barcelona 1999; Metapolítica y filosofía, 

Buenos Aires 2003��
5  Zob�� A�� Meliadò, La Comunità dell`Irreparabile. Saggio di metapolitica del Terzo, Milano 2001��
�  Przegląd tej problematyki i głównych stanowisk daję w artykule Co to jest metapolityka?, „Tem-

plum Novum” 2004, nr 2, s�� 55–62; krótsza wersja, w postaci hasła Metapolityka (Encyklopedia „Białych 
Plam”, Radom 2003, t�� XII, s�� 57–61), dostępna jest także na mojej witrynie: http://haggard��w��interia��
pl/metapolityka��html

Jacek Bartyzel
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zdefiniować najogólniej jako interdyscyplinarną, teoretyczno-praktyczną wiedzę 
o przedpolitycznych zasadach podstawowych i celu finalnym polityki, rozważanej 
w oglądzie całokształtu ludzkiej kultury, w świetle prawa naturalnego oraz przez 
odniesienie do nadprzyrodzoności, intencjonalnie określającą także konieczne dla 
istnienia dobrego społeczeństwa reguły ładu politycznego�� Jeśli jest ona pojmowana 
i uprawiana jako synonim filozofii polityki, to zawierać musi i teorię bytu (metafi-
zykę), i teorię poznania (epistemologię), i teorię wartości (aksjologię), a zazwyczaj 
także teologię polityczną��

W kręgu neOgibelinizmu

Primo Siena (ur�� 1927) dojrzewał intelektualnie podczas studiów we Florencji, 
gdzie jego „mistrzem myślenia” był Attilio Mordini (1923–1966) – autor, którego 
myśl przepajały niezwykłe antynomie�� Z jednej strony bowiem, Mordini pozostawał 
pod przemożnym wpływem Juliusa Evoli (1897–1974) – najwybitniejszego, a zarazem 
radykalnie antychrześcijańskiego, teoretyka „tradycjonalizmu integralnego” we 
Włoszech��� Z drugiej strony, był gorącym katolikiem – wychowankiem salezjanów, 
absolwentem Gregorianum, współpracownikiem Giovanniego Papiniego i tercjarzem 
franciszkańskim, którego życie i twórczość stanowiły jedność ideału „królewskiego 
ubóstwa” (povertà regale)��� Mordini zamierzył rzecz niezmiernie trudną – „katoli-
cyzację evolianizmu”�� Drogą do tego miało być odnowienie „teologii imperialnej” 
epoki chrystianizmu, od nawrócenia się cesarza Konstantyna Wielkiego do XIII-
wiecznych obrońców sztaufijskiego Sacrum Imperium Romanum (aż po wizjonera 
Monarchia Universalis Dantego), zwanych gibelinami, a wspierających cesarzy 
w rywalizacji z propapieskimi gwelfami�� Ów „neogibelin” – czy też jak po latach 
nazwie go Siena – „gibelin w pełni lat 1900-nych”9 odrzucił evoliańską apologię 
„imperializmu pogańskiego”�� Gromadzeniu w Panteonie przez Rzym przedchrześ-
cijański, z synkretyczną intencją, symboli wszystkich bóstw pogańskich, czczonych 
w obrębie Pax Romana, Mordini nadawał sens prefiguracji, albowiem – jak twierdził 

�  Polska literatura naukowa nt�� Evoli jest wciąż niewielka: zob�� Z�� Mikołejko, Mity tradycjonalizmu 
religijnego. Julius Evola i kultura religijno-filozoficzna prawicy, Warszawa 1998; J�� Bartyzel, Julius Evola, 
[w:] Encyklopedia „Białych Plam”, Radom 2001, t�� VI, s�� 9–22; A�� Wielomski, Rewolucja tradycjonali-
styczna. Julius Evola a faszyzm, „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi” 2001, t�� XXIV, 
s�� 141–178; idem, Teoria ras ludzkich Juliusa Evoli, „Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi” 
2002, t�� XXV, s�� 5–33��

�  Zob�� pośmiertny wybór jego pism: A�� Mordini, Povertà regale. Secondi inediti dai quaderni e altre 
pagine francescane, Siena 2001��

9  Zob�� P�� Siena, Mordini, un ghibellino in pieno ‘900, „Secolo d’Italia” 9��03��2002, www��libreriatheseus��
it/page69/html
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– chociaż Rzym pogański tworzył w ten sposób „fałszywą kopię autentycznej Bosko-
ści”, to jednak bezwiednie „ścielił drogę religii Boga prawdziwego”10�� Od Mordiniego 
przejął Siena przeświadczenie, że romanizacja chrześcijaństwa oraz chrystianizacja 
Rzymu były procesami wzajemnie się ubogacającymi, co stawiało ich obu w opozy-
cji do mniemania Evoli, iż wszystko, co wartościowe w katolicyzmie średniowiecz-
nym (i tylko średniowiecznym), było rzymskie, albo nawet, iż średniowieczny 
katolicyzm (imperialny, gibeliński) to po prostu romanità w kostiumie chrystiani-
zmu�� Mordini uważał, że Rzym cezariański był, w sensie duchowym, jedynie ocze-
kiwaniem „prawdziwego Imperium”, tworzonego sukcesywnie od Konstantyna, który 
„ufunduje je na prawdzie chrześcijańskiej, wychodzącej z katakumb, gdzie wiara 
męczenników i wyznawców przygotowała spotkanie pomiędzy tradycją przechrześ-
cijańską a teandrycznym [bosko-ludzkim – J�� B��] misterium »Słowa, które stało się 
ciałem«”11��

Od 1954 do 1963 Mordini i Siena wydawali we Florencji neogibeliński przegląd 
„Carattere”, pozostający w ostrej opozycji do lewicującej ideologii i polityki chrześ-
cijańskiej demokracji, reprezentowanej tu przez charyzmatycznego burmistrza 
Florencji, Giorgia La Piry�� W latach 60�� i 70�� Siena stał się już uznanym autorytetem 
w dziedzinie włoskiej kulury średniowiecznej i renesansowej (Dante, Petrarka, Pico 
della Mirandola, Machiavelli) oraz nowożytnej i współczesnej filozofii (Giambattista 
Vico, Giovanni Gentile)�� Opublikował m��in�� książki: Le alienazioni del secolo (Padova 
1959), Il profeta della Chiesa proletaria (Torino 1966), Riforma organica della scuola 
italiana nel tempo europeo (Roma 1972)�� Z Giovannim D’Aloe i Silvanem Panunzio 
założył w 1976 roku periodyk „Metapolitica�� Rivista di Studi Universali”�� Już wówczas 
interesował się też tradycjonalistyczną myślą hiszpańską, publikując wybór dzieł 
Juana Donoso Cortésa12 oraz – pierwszy we Włoszech i również poprzedzony włas-
nym wstępem – przekład wyboru pism i przemówień José Antonia Prima de Rivery1��� 
Warto podkreślić, że Siena przeciwstawiał się mniemaniu, jakoby twórca Falangi 
Hiszpańskiej był faszystą�� Faszyzm, jego zdaniem, stanowił fenomen czysto włoski, 
identyczny z cezarystycznym „mussolinizmem”, natomiast wszystkie powierzchow-
nie pokrewne mu zjawiska miały zawsze swoją specyfikę narodową i kulturową�� Myśl 
założyciela Falangi, zdaniem Sieny, więcej niż z faszyzmem miała wspólnego 
z profetyczną eschatologią katolicką Donosa i Marcelina Menéndeza y Pelayo��

Od 1978 roku Siena związał się z działalnością włoskich placówek kulturalnych 
i edukacyjnych w Ameryce Łacińskiej, naprzód jako dyrektor Szkoły Włoskiej 

10  Idem, In Hoc Sign Vinces. La romanización del Cristianismo (desde las catacumbas a la era de 
Constantino), „Arbil”, nr 101, www��arbil��org/101sien��htm – 60k

11  A�� Mordini, Il tempio del Cristianesimo. Per una retorica della storia, Torino 1963, s�� 38��
12  Zob�� P�� Siena, Donoso Cortés, Roma 1966��
1�  Zob�� J�� A�� Primo de Rivera, Scritti e discorsi di battaglia, Roma 1967��



204 Jacek Bartyzel

w Santiago de Chile, następnie w Limie, a od 1988 ponownie w Chile�� Obecnie jest 
rektorem prywatnego Uniwersytetu „Leonardo da Vinci” w Santiago, doradcą 
Włoskiego Instytutu Kultury oraz sekretarzem Federacji Włoskich Instytucji Szkol-
nych w Ameryce�� Traktując Chile jako swoją drugą, przybraną ojczyznę, powiada 
o sobie, że jest Włochem z Ameryki Łacińskiej, a raczej Ameryki Romańskiej (Amé-
rica Románica) – gdyż od lat lansuje tę nazwę, aby zaakcentować cywilizacyjną 
różnicę pomiędzy katolicką Ameryką Hiszpańską i Portugalską a protestancką 
Ameryką anglojęzyczną1���

pOlityka – kryptOpOlityka – metapOlityka

Refleksja metapolityczna Prima Sieny oscyluje wokół trzech kategorii: polityki, 
kryptopolityki (criptopolítica) i metapolityki��

Polityka, w jego ujęciu, to sens i funkcja dobrego ustroju – Politei�� Może być ona 
rozpatrywana w trzech aspektach: jako temat nauki politycznej (współcześnie: 
politologii), która studiuje znaczenie faktów politycznych, rozpoznaje plany, dążenia 
i cele akcji politycznej; następnie, jako temat filozofii polityki, która traktuje o poję-
ciach używanych w nauce politycznej, widzianych w ich charakterze substancjalnym, 
poprzez ich wartościowanie i artykulację, wyrażającą się jako doktryna polityczna 
lub ideologie polityczne (te ostatnie w znaczeniu, jakie od 1796 roku nadał słowu 
ideologia Destutt de Tracy, w intencji zastąpienia nim słowa metafizyka); wreszcie, 
jako temat polityki w rozumieniu „działania rozważnego” (actividad reflexiva), 
odniesionego do form i struktur rządzenia oraz instytucji społecznych w ogóle��

Kryptopolityka to przejście „od naturalnego ładu politycznego (el orden político 
natural) do współczesnego rozdarcia (la conflictividad moderna)”, powodującego 
„kryzys wartości i instytucji”��

Metapolityka to „odzyskanie (recuperación) metafizycznego znaczenia polityki” 
i „przywrócenie (restauración) wartości sakralnych Politei”15��

Kwintesencją dziejów od narodzin nowożytności jest, według Sieny, przejście od 
teologicznej do czysto antropologicznej (puramente antropológica) koncepcji polityki, 
które zbiega się z „ześlizgiem” (el deslizamiento) polityki od „słonecznego szczytu” 
(la cumbre soleada) metapolityki do „poziomych i posępnych nizin” (los niveles 
ínferos y sombríos) kryptopolityki�� Płynie stąd nauka, iż „kiedy rdzeń (el tuétano) 
polityki gubi się w procesie postępującej korupcji (od doktryny do ideologii i od 

1�  Zob�� C�� Ferlito, Un veronese nel Cile di Pinochet, „Il Veronese” 15��12��2006, http://ilveronese��it/
sito/vedi_articolo��php?id=189

15  P�� Siena, Categorías de la política: Política, Criptopolítica y Metapolítica, „Arbil”, nr 100, www��arbil��
org/100siena��htm
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wartości idealnych do interesów materialnych), kiedy zanurza się ona w mętnych 
wodach kryptopolityki, to aby móc odzyskać dla polityki jej pierwotną godność 
(dignidad primordial) i jej funkcję pozytywną, trzeba wznieść się do inspiracji 
metapolitycznej”1���

Od „teOkracji” dO „autOkracji”

Aby odpowiedzieć na pytanie czym jest w swojej istocie polityka, należy, zdaniem 
Sieny, poszukać pomocy w semantyce klasycznej: w greckim słowie politiké (należą-
cym do sfery tekné), które znaczy „sztuka rządzenia”�� Następnie, konfrontując to 
znaczenie z podanym w słowniku współczesnym (Pequeño Larousse Ilustrado, 
Santiago de Chile 1986), który definiuje politykę jako „sztukę, doktrynę oraz poglądy 
odnoszące się do rządzenia państwami”, dostrzega natychmiast pomiędzy nimi 
sprzeczność�� Dotyczy ona owych „poglądów” (opiniones), których włączenie do 
definicji polityki jest ewidentnym wpływem mentalności demokratycznej, psującej 
pierwotny sens słowa�� To dyskusyjny „wkład” kultury oświeceniowej, według której 
polityka musi być podporządkowana panowaniu opinii większości, kwalifikowanej 
przez J��-J�� Rousseau`a jako „wola powszechna”�� Tymczasem, o ile uprawianie polityki 
dopuszcza możliwość wyrażania poglądów i dyskutowania, o tyle polityka sama 
w sobie nie może być, twierdzi Siena, zidentyfikowana po prostu z „opinią”; byłoby 
to jej zniżaniem do poziomu sofizmatu�� W sensie klasycznym, szlachetnym i auten-
tycznym, polityka żywi się zasadami i wartościami, a nie zwykłymi opiniami (przez 
Greków nazywanych δοξαι), które dzisiaj są wytwarzane przez manipulatorskie mass 
media��

Klasyczny sens polityki wyraził najdoskonalej Platon w Państwie, Polityku i Pra-
wach�� Platońska Politeia nie była „utopią”, jak to się pospolicie mniema w naszych 
czasach, lecz „architekturą państwa i jego cywilizacji, wzniesioną według najwyższej 
miary mądrości (sabiduría) i harmonii (armonía)”1��� Siena utrzymuje, że Platon 
wiedział, iż polis (w tym samym znaczeniu, jakie Rzymianie nadali potem słowu 
civitas), ma swój korzeń semantyczny w sanskryckim chit, które znaczy „myśl 
powszechna”�� Dostrzega też u greckiego filozofa nostalgię za mądrością „złotego 
wieku” cywilizacji Atlantydy: cywilizacji sakralnej, która uległa zagładzie, gdy zmysł 
świętości uległ w niej zagubieniu, a w konsekwencji zdegenerował zasadę har-
monii��

1�  Ibidem��
1�  Ibidem��
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Od czasów Pitagorasa i eleatów Platon zbudował pierwszy system całkowicie 
antymaterialistyczny�� Jego filozofia polityczna miała głęboki sens religijny, jak dowo-
dzą tego ścisłe regulacje w Prawach tańców sakralnych, kalendarza religijnego 
i ustanowienie liturgii obrzędów składania ofiar bogom (Prawa 798c-799b)�� Jak 
podkreśla – aprobatywnie cytowany przez Sienę – hellenista Luigi Gallinari, mędrzec 
z Akademii uważał, że „bezpieczeństwo wewnętrzne państwa musi być ściśle pod-
porządkowane jedności religijnej poddanych”1�, albowiem niezgoda w kwestii tak 
zasadniczej prowadzi do nieładu społecznego i wojny domowej�� W przeciwieństwie 
do sofisty Protagorasa Platon był głęboko przekonany, że to nie człowiek, lecz Bóg 
jest miarą wszystkich rzeczy, toteż Bogu musi być podporządkowane nie tylko życie 
jednostek, lecz i państwa�� Zdaniem, z kolei, Silvana Panunzia, „nie jest przypadkiem, 
że Platon nie używa w swoim wielkim dziele technicznego i abstrakcyjnego określe-
nia metafizyka, lecz żywotnej nazwy Politeia, w znaczeniu prawdziwej cywilizacji 
i państwa doskonałego�� Jest to państwo mędrców i mądrość prawdziwego pań-
stwa”19��

Zmysł świętości dostrzega Siena także w rzymskiej koncepcji polityki, jak na 
przykład w De re publica Cycerona, który zwłaszcza w alegorycznym Śnie Scypiona 
daje sakralną interpretację przeznaczenia Rzymu�� Żeby zapewnić civitas „pokój 
Boży” (pax deorum), Rzymianie w całej swojej aktywności politycznej i społecznej 
oddają się pod boską protekcję�� Wówczas dzieła ludzkie (polityczne) pozostają 
w zgodzie z harmonią kosmiczną�� Dla ich skuteczności nie wystarczy jednak, żeby 
ceremonie religijne były sprawowane w duchu pobożności (devotio), przesiąkniętej 
zbożnością (pietas)�� Muszą one być celebrowane według rytów przepisanych prawem 
dotyczącym liturgii, obserwowanych z najwyższą skrupulatnością�� Dla Rzymian 
porządek religijny jest zawsze porządkiem jurydycznym��

Odnośnie do całej epoki przechrześcijańskiej Siena konkluduje, iż „wszystkie 
cywilizacje przedchrześcijańskie – tak Wschodu, jak Zachodu, a także prekolumbij-
skie w naszej Ameryce – miały głębokie rysy teokratyczne (hondos rasgos teocráticos), 
ponieważ wszystkie fundament władzy politycznej wywodziły ze źródła boskiego; 
i we wszystkich władza suwerenna (la autoridad soberana) była wykonywana w imię 
woli boskiej, reprezentowanej przez ludzi, uważanych w tej interpretacji za najbar-
dziej godnych�� W cywilizacjach tych ład polityczny opierał się o założenie zgodności 
porządku naturalnego z transcendentnym porządkiem kosmicznym (el orden cósmico 
trascendente)”20�� We wszystkich cywilizacjach starożytnych religia była pojmowana 
jako fundament społeczeństwa ludzkiego, co w XIX wieku uwypuklił także w Ensayo 

1�  L�� Gallinari, Platone, politica ed educazione (governo dei migliori), Roma 1986, s�� 85–86��
19  S�� Panunzio, Epilogo: ABC della metapolitica, [w:] idem, Metapolitica. La Roma eterna e la nuova 

Gerusalemme, Roma 1979, s�� 823–824��
20  P�� Siena, Categorías…, op��cit��
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sobre el catolicismo, el liberalismo, y el socialismo Juan Donoso Cortés: „Całe ustawo-
dawstwo ludów starożytnych zasadza się na lęku przed bogami�� Polibiusz stwierdza, 
że ta «święta bojaźń» (sacro temor) jest bardziej potrzebna narodom niż książki�� 
Ażeby Rzym mógł być Wiecznym Miastem, król Numa je poświęcił�� Ze wszystkich 
ludów starożytnych naród rzymski osiągnął najwięcej, ponieważ był najbardziej 
religijny”21��

Fundamentalną zmianą – acz wciąż w obrębie teocentrycznej wizji ładu – wpły-
wającą bezpośrednio na sens polityki było nadejście chrześcijaństwa�� Władza religijna 
i władza cywilna zostają w nim oddzielone, w następstwie (pozornego) paradoksu 
Syna Bożego, który oznajmia: Nie przyniosłem zsyłać pokoju, ale miecz (Mt 10, 34)�� 
Ten paradoks jest „kamieniem węgielnym (la piedra angular) Nowej Świątyni 
i prawdą Logosu Jana: Chrystusa teandrycznego, który zamieszkał między nami, aby 
przybliżyć nam nową Ziemię i Niebo”22��

W średniowieczu władza najwyższa (el poder supremo) manifestuje się w dwóch 
zwierzchnościach odrębnych (distintas), lecz komplementarnych: we władzy ponty-
fikalnej papieża rzymskiego, który wykonuje ją jako najwyższy nauczyciel religijny, 
otrzymując bezpośrednio prawdę Chrystusową; i we władzy cesarza Świętego Impe-
rium Rzymskiego, który wykonuje ją za pomocą polityki i prawa podporządkowa-
nego (ajustado) magisterium chrześcijańskiemu�� Kwestią kardynalnej wagi, na którą 
Siena kładzie nacisk, jest to, że papież, następca Apostoła Piotra i najwyższy kapłan 
Kościoła, partycypuje w godności królewskiej (la dignidad real) cesarza, który atoli 
partycypuje również w godności kapłańskiej (la dignidad sacerdotal) papieża�� Władza 
polityczna i władza religijna są zatem oddzielone, lecz nie przeciwstawne (contrapu-
estas), ponieważ mają to samo pochodzenie2� i wspólne źródło w Bogu (wszakże: 
omnis potestas a Deo)�� Te słowa św�� Pawła Apostoła są, jak wiadomo, wyjaśnieniem 
ewangelicznego nakazu oddawania cesarzowi tego, co cesarskie, a Bogu, tego, co 
boskie�� Skoro władza cezara jest emanacją władzy Boskiej, to ów nakaz zyskuje 
w Liście do Rzymian subtelną interpretację: „oddawać” poprzez posłuszeństwo 
cesarzowi należy również to, co należy do Boga: „Poprzez niego zaprasza się samego 
Cezara do rozpoznania w boskim Logosie swojego własnego autorytetu, wraz z jego 
zobowiązaniami, uprawnieniami i ograniczeniami”2���

21  Idem, Donoso Cortés…, s�� 28��
22  Idem, Categorías…, op��cit��
2�  Boskie pochodzenie autorytetu i władzy było ponadto przypominane w słowach, które od wieku 

XII towarzyszyły rytowi namaszczenia królów i cesarza, aby podkreślić, że monarcha ziemski jest ad-
ministratorem władzy otrzymanej od Monarchy niebieskiego�� Formuła konsekracji wypowiadana przez 
biskupa brzmiała: „Wasza Miłość jest uczestnikiem naszej posługi: tak jak my sami, w sferze duchowej, 
jesteśmy pasterzami dusz, Wasza Miłość musi być, w tym, co doczesne, szczerym sługą Boga�� Ta władza 
jest Ci dana nie aby panować, lecz aby służyć” – cyt�� za: ibidem��

2�  Ibidem��
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Siena powołuje się w tym miejscu na Romano Guardiniego, który ów fakt sięgania 
obu władz w dziedzinę transcendencji komentuje następująco: „Papież nosi potrójną 
koronę i dzierży klucze Piotrowe; cesarz ubiera się przy koronacji w płaszcz niebie-
ski, haftowany gwiazdami, symbol sklepienia niebios – a w ręku trzyma jabłko, które 
wyobraża ziemię�� (…) 

Niebiosa i ziemię, w której mieści się Kościół i państwo, łączy wiele stosunków 
oraz idea jedności, która się urzeczywistnia w hierarchii”25�� 

Jednakowoż, „między Kościołem i państwem powstają gwałtowne napięcia, 
o czym świadczy cała historia średniowiecza�� Walka2� pomiędzy cesarzem i papieżem 
ma jednak sens głębszy, niż by się wydawało na pierwszy rzut oka�� Nie toczy się ona 
wyłącznie o zewnętrzną władzę polityczną, tylko o wewnętrzną jedność2� świata”2���

Pomimo tych napięć i sporów, średniowiecze było zdominowane przez przekona-
nie, że cała struktura egzystencji ludzkiej musi być zorganizowana według zasady 
transcendentnej suwerenności Boga (la soberanía trascendente de Dios)�� Ta zasada, 
wyrażająca teologiczny sens polityki (el sentido teológico de la política), została 
podważona dopiero w XIV wieku przez Marsyliusza z Padwy, który – aby wesprzeć 
pretensje dynastyczne Ludwika Bawarskiego – w traktacie Defensor pacis postawił 
tezę, iż źródłem władzy politycznej nie jest Bóg, lecz lud�� W konsekwencji, państwo 
tworzy się z powodu ludzkiej potrzeby życia we wspólnocie zapewniającej każdemu 
bezpieczeństwo i ochronę�� Odrzucając zasadę „monarchii prawa boskiego” Padew-
czyk ufundował porządek ustrojowy państwa na zasadzie „prawnonaturalnej”, którą 
może narzucać tylko autorytet monarchy�� Samą religię natomiast zredukował do 
wnętrza jednostki, jako „sprawę prywatną”, którą państwo musi ochraniać, przyzna-
jąc każdemu wolność wybierania sobie wyznania�� Nadto postulował on „socjolo-
giczną”, a nie teologiczną koncepcję samego Kościoła��

Marsyliusza przeto wskazuje Siena jako autora przejścia od teologicznego do czysto 
antropologicznego pojmowania polityki: „Jeżeli polityka w starożytności i w średnio-
wieczu przejawiała się jako »teokracja«, to w epoce nowożytnej – zainaugurowanej 
marsyliuszowskim naturalizmem prawnym – objawia się jako «autokracja», która 
ignoruje jedność transcendentną, metafizykę i duchowość rytu religijnego�� Polityka 
nowoczesna redukuje się do poszukiwania wyłącznie racjonalności; odrzucając ramy 
religijne, zachęca do prowokującej egoizm jednostkowy lub grupowy walki o władzę, 

25  R�� Guardini, Koniec czasów nowożytnych, przeł�� Z�� Włodkowa, [w:] idem, Koniec czasów nowo-
żytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los, Kraków 1969, s�� 29–30��

2�  Siena stosuje tu określenie „słabsze” niż w przekładzie polskim, z którego korzystamy: „spór” (la 
disputa)��

2�  Przekład hiszpański Sieny jest tu z kolei szerszy: chodzi nie tylko o jedność (unidad), ale również 
o ład (orden)��

2�  R�� Guardini, op��cit��, s�� 30��
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a w skrajnych przypadkach ma jako swoją jedyną motywację pragnienie chorobliwej 
(enfermizo) dominacji”29��

Ta walka o władzę, jako jedyny istotny cel, nadaje polityce nowożytnej i ponowo-
żytnej charakter permanentnego konfliktu, rozpoznanego przez Carla Schmitta – 
w jego analizie nowoczesnej idei suwerenności – jako konflikt typiczny: „przyjaciel 
– wróg” (amicus – hostis)�� Aczkolwiek wielkie europejskie monarchie absolutne 
chciały zabezpieczyć stabilność swojej „zasady decyzyjnej” autorytetu suwerennego 
za pomocą formuły „boskiej inwestytury”, to jednak, koniec końców, zasada ta uległa 
transformacji w charyzmatyczny autorytet, wyprowadzany od poddanych�� Znana 
wcześniejszym wiekom jedynie „komisaryczna” dyktatura pro tempore (jak rzym-
skiego Cyncynata), podczas rewolucji francuskiej została zastąpiona przez Konwent 
dyktaturą „suwerenną”, ustanawiającą autokratycznie zupełnie „nowy porządek”�� Ten 
wzór stał się w XX wieku matrycą wszelkich rewolucji, tak proletariackich, jak 
nacjonalistycznych, dla których hostis stał się „wrogiem absolutnym”– na przykład 
„wrogiem klasowym” u Lenina��

Częstokroć wskazuje się inspirację decyzjonistycznej teorii Schmitta myślą Donoso 
Cortésa, osobliwie krytyką tegoż parlamentaryzmu burżuazyjnego „klasy dyskutu-
jącej” (la clase discutidora) oraz zwątpieniem hiszpańskiego reakcjonisty w zdolność 
legitymizmu monarchicznego do zatrzymania rewolucji, a w konsekwencji opowie-
dzeniem się za dyktaturą�0�� Zdaniem Sieny jednak, obok podobieństw do Donosa, 
są w decyzjonizmie Schmitta cechy odrębne�� U Donosa jest wyłącznie polityczna 
teologia, dla której jedynym kryterium prawdy społecznej jest „nauka boska”, obej-
mująca wszystkie nauki oraz wszystkie prawa społeczne i moralne�� W donosiańskiej 
socjologii również „ukoronowana dyktatura” wyraża koncepcję sakralną i transcen-
dentą autorytetu suwerennego, co upodabnia ją do marzenia Dantego o chrześcijań-
skiej monarchii powszechnej�� Natomiast decyzjonizm filozofa niemieckiego 
przedstawia się bardziej jako polityczna antropologia�1, która (samo)ogranicza się do 
wskazania konieczności wyłonienia szefa politycznego, utożsamiającego się ze swoimi 
decyzjami�� Źródła decyzjonizmu Schmitta Siena postrzega w XVIII- i XIX-wiecznej 
zasadzie „woluntarystycznej”, promującej rozwód pomiędzy niemieckim „duchem 
woli” a rzymską tradycją prawną�� Schmitt był świadom tego, że polityka współczesna 
nie jest inspirowana – ani w motywacjach, ani w celach – zasadami i wartościami 
wiecznymi i transcendentnymi, co nadaje akcji politycznej aspekt „mroczny i demo-

29  P�� Siena, Categorías…, op��cit��
�0  Zob�� J�� Donoso Cortés, O dyktaturze, przeł�� N�� Łuczyńska, W�� Przybylski, „Res Publica Nowa” 

2007, nr 1(191), s�� 150–160��
�1  Chociaż Schmitt, jak wiadomo, zrewitalizował antyczne pojęcie teologii politycznej, to jednak 

ma ono u niego zastosowanie jedynie socjologiczne i jurydyczne – jako analogia pojęć polityczno- 
-prawnych świata epoki sekularyzacji do kategorii teologicznych sensu proprio��
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niczny” (tenebroso y demoníaco) – podobny do mitycznej Meduzy, zamieniającej 
w kamień wszystkich, którzy spojrzeli w jej oblicze�� Lecz pozostając na gruncie samej 
antropologii Schmitt nie sięgnął po „szpadę metapolityki Perseusza ścinającego 
Meduzie głowę”�2��

„śWięta nauka”

Przewodnikiem po drodze powrotu do religijnej koncepcji polityki, na którą nie 
zdecydował się wejść Schmitt��, okazał się dla Sieny włoski myśliciel – „evolianista”, 
ale również „katolik integralny”�� – Silvano Panunzio (ur�� 1918)�� Od Panunzia�5 
właśnie przejął Siena przeciwstawienie metapolityki kryptopolityce�� Słowo to 

�2  P�� Siena, Categorías…, op��cit��
��  Pomimo tego, iż – do czego jeszcze wrócimy – niemiecki myśliciel, katolik tak samo „jak drzewo 

jest zielone”, krążył nieustannie myślami wokół Pawłowej idei κατεχων („tego, który powstrzymuje”) 
i uważał ją za jedyne wyjaśnienie tajemniczego związku pomiędzy chrześcijańską eschatologią a polityką�� 
Świadczy o tym dowodnie m��in�� następujący fragment z Glossarium: „wierzę w istnienie kat-echonu; 
daje on mi jako chrześcijaninowi jedyną możliwość zrozumienia sensu historii”, jak również z Der No-
mos der Erde: „[tylko dzięki] wierze w siłę powstrzymującą koniec świata da się zbudować pomost łą-
czący eschatologiczny bezwład wszelkiego ludzkiego działania z tak imponującymi formami historycznej 
potęgi jak chrześcijańs[kie] cesarstwo niemieckich królów”�� Rzecz jednak w tym, że o ile „każdy wielki 
cesarz chrześcijańskiego średniowiecza uważał siebie z pełnym przekonaniem i wiarą za katechon, i był 
nim”, toteż „nie można napisać historii średniowiecza, pomijając ten centralny fakt”, o tyle Schmitt czuje 
się bezradny, by wskazać „kto jest dzisiaj κατεχων? Nie jest nim przecież Churchill czy John Foster 
Dulles” [pisane u progu zimnej wojny, w 1947 roku]�� Wprawdzie „to miejsce nigdy nie pozostało puste, 
w przeciwnym razie już dawno by nas nie było”, lecz niemożność pewnej personifikacji katechonu pa-
raliżuje zdolność do przejścia do teologii politycznej [wszystkie fragmenty ze Schmitta w tym miejscu 
podaję za: M�� A�� Cichocki, To katechon, „Civitas�� Studia z filozofii polityki” 2004, nr 8, s�� 105–106]��

��  Możliwość złączenia obu „integralizmów” – katolickiego i evoliańskiego – Panunzio wyjaśnia 
stanem „spustoszenia metafizycznego Chrześcijaństwa i horyzontalnego zubożenia Chrystusa 
i Ewangelii” we współczesnym Kościele�� Mnożenie się „fałszywych chrześcijan, którzy kłonią się na 
wszystkie wiatry”, skłania go do pewności, że „należymy do Chrześcijaństwa metahistorycznego 
i apokaliptycznego – ostatniego – które jest tym, które właśnie się przygotowuje z widokiem na Wiel-
kanoc Świata, który będzie miał niebawem Wielki Piątek, ale następnie Sobotę Zmartwychwstania”�� 
Dlatego, w tej apokaliptycznej „perspektywie jesteśmy pewni, że ludzie Ducha i dziedzice Ewangelii 
bez zdrad będą umieli zaczerpnąć rozum, w najbliższych strasznych latach opanowanych przez Smoka, 
z najlepszych stron doktrynalnych Juliusa Evoli” – S�� Panunzio, Iniziati e metafisici della crisi, [w:] (zb��), 
Testimonianze su Evola, Roma 1985², s�� 157–158��

�5  Siena odwołuje się także do ojca Silvana – Sergia Panunzia, jako autora, który, jego zdaniem, 
w opublikowanym w 1930 roku dziele Lezioni di dottrina dello Stato rewitalizował słowo metapolityka 
w znaczeniu „sensu transcendentnego historii” (el sentido trascendente de la historia); niestety nie udało 
nam się dotrzeć do tej pracy, której nie notują nawet dostępne nam bibliografie, mimo iż autor – teoretyk 
„konserwatywnej rewolucji” syndykalistycznej – był eminentną postacią kultury i polityki włoskiej 
epoki faszyzmu��
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u włoskiego myśliciela oznacza władzę ukrytych sił, pozostających w służbie oligar-
chii finansowych, korumpujących świat współczesny�� Do środków owej korupcji 
zalicza Panunzio między innymi: niwelującą ideologię praw człowieka, homogeni-
zację kulturową, wywłaszczenia, globalizację środków komunikowania i handlu, New 
Age i pseudoreligijny ekumenizm�� Wszystkie one, wyrażając „ducha nowoczesności”, 
rozkładają systematycznie organizmy tradycyjne i desakralizują instytucje religijne, 
polityczne i społeczne, sprowadzają politykę do wnętrza „puszczy kryptopolityki” 
(la selva criptopolitica)��

Metapolityka jest natomiast rozważana przez Panunzia jako dział filozofii, zajmu-
jący się studiowaniem „mądrości pierwotnej” (sapienza primordiale), objawionej 
i wspólnej wszystkim tradycyjnym cywilizacjom�� To nauka syntetyczna, która łączy 
metafizykę (wiedzę o zasadach), politykę (wiedzę o środkach) i eschatologię (wiedzę 
o celach ostatecznych)�� Metapolitica jawi się tu jako „metafizyka stosowana” (meta-
fisica aplicada), która nie osłabia polityki realnej, konkretnej, lecz dokonuje na niej 
„operacji estetycznej”, podnoszącej ją do godności „szlachetnego działania” (kla-
syczne: recte ágere), albo „myśli w działaniu”�� Czyni ją to miejscem spotkania 
Wschodu i Zachodu, kontemplacji i działania, bytu (essere) i powinności (dovere)�� 
Dlatego metapolitykami są wielcy myśliciele: Platon i św�� Augustyn, Dante i św�� 
Tomasz, św�� Bonawentura i Vico, Leibniz i de Maistre, Sturzo i Pius XII�� „Wszystkie 
wielkie duchy nie są tylko kultywatorami czystej metafizyki, albo nauki o zasadach 
pierwszych, lecz świadkami i interpretatorami «metafizyki stosowanej», czyli nauki 
o celach środkach: ściśle mówiąc: metapolityki”����

W perspektywie eschatologicznej metapolityka jest natomiast „tworzeniem 
cywilizacji powszechnej podług praw Opatrzności Boskiej i przygotowywaniem 
ludzi, w czasie zwiastowania Królestwa Bożego na ziemi, do stawania się obywatelami 
Niebios, gdyż nie ma jednego bez drugiego�� Dlatego fundamentalnymi przedmiotami 
i stałymi punktami odniesienia dla metapolityki są Dwa Słońca: Imperium i Kościół�� 
Wszystko pozostałe krąży wokół nich w hierarchii miłości na podobieństwo satelitów 
(sí come rota ch’ugualmente é mossa)”���� Panunzio wyznaje wiarę w metapolitykę jako 
środek konieczny i niezbędny dla pokonania „lucyferycznej pokusy nowoczesności 
(prometejskiej rebelii człowieka przeciwko Opatrzności Bożej), zwabiającej do głę-
bokich podziemi kryptopolityki, gdzie może rozlec się tylko potężny głos Adama 
Powszechnego, Logosu Janowego, Chrystusa teandrycznego, który wzywa: «Łazarzu 
wstań!»�� Każdy człowiek – zwłaszcza współczesny człowiek polityczny – jest bowiem 

��  S�� Panunzio, Metapolitica…, s�� 826��
��  Ibidem, s�� 822��
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Łazarzem, który ma nadzieję na zmartwychwstanie metapolityczne (risurezione 
metapolitica)”����

Od tego miejsca eschatologiczny wątek metapolityki Panunzia podejmuje Siena, 
dla którego „transcendencja i metapolityka są pojęciami korelatywnymi, ponieważ 
istotą metapolityki jest prawdziwa ekspresja nauki nie świeckiej (ciencia profana), 
lecz świętej (ciencia sagrada); nauki wznoszącej się przeto na szczyt sztuki królewskiej 
i wieszczej (arte regia y profética), która zgłębiając tajemnicę eschatologiczną histo-
rii (el misterio escatológico de la historia) rozpoznaje ją jako projekt opatrznościowy 
(proyecto providencial), obejmujący życie ludzi i narodów�� W konsekwencji, meta-
polityka wyraża projekt, który – dzięki pośrednictwu Niebios – ludzie prawi odwa-
żają się spełniać na ziemi, przeciwstawiając się siłom piekielnym (las fuerzas infer-
nales), które próbują im w tym przeszkodzić”�9��

Siena zakłada, iż krocząc drogą metapolityki będzie można odrzucić abstrakcje 
„woli powszechnej”, czy to w interpretacji liberalnej czy socjalistycznej, albowiem 
fundamenty społeczeństwa: rodzina, sprawiedliwość, religia są dla niego niedysku-
towalne, toteż nie mogą być przedmiotem „umowy”�� Metapolityka wskazuje jak 
odnowić platońską Politeję (miasto i cywilizację wzniesione na szczyt harmonii 
i mądrości) i cyceroniańską res publica (naród pojęty nie jako prosty agregat przy-
padkowych jednostek, lecz jako wspólnota obywateli, stowarzyszonych według zgody 
co do wspólnego prawa); jak odbudować wspólnoty naturalne (rodziny, ciała profe-
sjonalne, stowarzyszenia kulturalne) i terytorialne (municypia, prowincje, regiony) 
w „dynamicznej równowadze pomiędzy przestrzeniami sakralnymi a instytucjami 
socjopolitycznymi”�0, bez anarchii i bez tyranii��

tO katechOn jakO idea metapOlityczna 

Jak już napomknięto (w związku z dokonaną przez Sienę interpretacją Schmitta), 
eschatologiczny i teologiczno-polityczny aspekt metapolityki naprowadza na kon-
cepcję „tego, który powstrzymuje” (το κατεχων; łac�� qui tenet)�1�� Pojęciu temu, które 
w klasycznej grece nie miało żadnego głębszego znaczenia, sens tajemniczy i klu-
czowy dla zrozumienia celu historii świętej i boskiego planu zbawienia nadał, 

��  Ibidem, s�� 827��
�9  P�� Siena, La metapolítica y el destino superior de nuestra América románica, [w:] Conferencia en 

III Encuentro Iberoamericano de metapolítica, Viña del Mar, agosto 1995, s�� 2��
�0  Idem, Una filosofía del disenso, „Arbil”, nr 102, www��arbil��org/102sien��htm – 27k
�1  W literaturze przedmiotu szczególnie polecić należy dzieło R�� Spaemanna – Ten, który powstrzy-

muje – i ostatni bój, przeł�� X�� Dolińska, [w:] Koniec tysiąclecia, Kraków 1999; zob�� także powoływany 
już esej M�� A�� Cichockiego��
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w Drugim Liście do Tesaloniczan, św�� Paweł Apostoł�� Kontekstem dla katechonu są, 
z jednej strony, również zreinterpretowane w duchu eschatologii chrześcijańskiej, 
greckie pojęcia chronos (czas fizyczny, przedmiotowy, świecki) i kairos („czas” – 
koniecznie w umownym cudzysłowie – boski, absolutny), przecinający się z chrono-
sem wskutek wyjątkowego „wtargnięcia” wiecznego absolutu w świat fizykalny, tj�� 
Wcielenia i Objawienia Słowa; z drugiej zaś figura Antychrysta, którego złowroga 
działalność poprzedzi kres dziejów, atoli „do czasu” jest on powstrzymywany�� Jako 
że św�� Paweł nie wyjaśnia kogo (lub co�2) ma na myśli, mówiąc o katechonie (napo-
myka jedynie, że adresaci już znają jego wcześniejsze, ustne wyjaśnienia), ustęp ów 
stał się jednym z najtrudniejszych nawet dla najuczeńszych egzegetów Biblii�� Sam 
św�� Augustyn powiada: „ja przyznaję, że zupełnie nie rozumiem, co Apostoł chciał 
tu powiedzieć”����

Jak przypomina Marek A�� Cichocki, znaczenie nadane przez Pawła słowu katechon 
„interpretowano najczęściej w trojaki sposób: w znaczeniu teocentrycznym, ewan-
geliczno-kościelnym i politycznym”���� W tym pierwszym zakładano, że siłą powstrzy-
mującą jest „po prostu sam Bóg, w tym sensie, że siła ta, jako czysto formalna zasada 
stworzenia, funkcjonuje z woli Boga”�5�� W interpretacji drugiej katechonem była 
Ewangelia i ewangeliczna rola Kościoła w świecie�� W trzeciej – siłą powstrzymującą 
zło staje się państwo oraz władza cesarza�� Żadna z tych interpretacji nie musi być (co 
podkreśla Cichocki��) traktowana odzielnie, albo jako konkurencyjna względem 
pozostałych, jednocześnie jednak żadna z nich nie wyjaśnia w pełni zadowalająco, 
dlaczego właściwie Bóg odwleka moment swojej paruzji, która ma być przecież, 
mimo chwilowego, lecz pozornego triumfu Antychrysta, Jego triumfem ostatecznym 
i spełnieniem planu zbawczego��

Te niedomówienia, niejasności, a zarazem możliwości wieloaspektowej interpre-
tacji stają się również pokarmem dla spekulacji metapolitycznych w wykonaniu Sieny 
oraz – gdyż nie jest on w tym odosobniony – innych myślicieli z tego rejonu świata, 
jak Argentyńczycy: hellenista i teolog Carlos A�� Disandro oraz filozof Alberto Buela���� 

�2  Apostoł wprzód mówi o katechonie bezosobowo („i wiecie, co go teraz powstrzymuje” – 2 Tes 
2, 6), dopiero w następnym zdaniu wprowadza formę osobową (męską): „tylko ten, co teraz powstrzy-
muje – niech powstrzymuje” – 2 Tes 2, 7)��

��  Święty Augustyn, O Państwie Bożym przeciw poganom ksiąg XXII, przeł�� W�� Kornatowski, ks�� 
XX, r�� 19, Warszawa 1977, t�� 2, s�� 473��

��  M�� A�� Cichocki, op��cit��, s�� 97�� 
�5  Ibidem��
��  Zob�� ibidem, s�� 106��
��  Zob�� C�� A�� Disandro, Reasunción del principio hyperbóreo, „Ciudad de los Césares”, Santiago de 

Chile 1992, nr 5(23), s�� 11–15; A�� Buela, El katechon como idea metapolítica, „Revista de la Hermandad 
del Valle de los Caídos” septiembre–octubre 2002, nr 82; www��hermandaddelvalle��org/article��
php?sid=4225
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Wspólną dla wszystkich tych autorów ideą jest próba włączenia Ameryki Łacińskiej 
(América Hispánica u Disandra, Iberoamérica u Bueli, América Románica u Sieny), 
jako wspólnoty cywilizacyjno-duchowej, w eschatologiczny sens historii�� Jak głosi 
Disandro, na Ameryce ciąży „historyczny obowiązek odnowienia swojego zasad-
niczego korzenia” (la tarea histórica de recuperar su raíz principial)��, tj�� sensu 
ontycznego zasady hiperborejskiej (principio hyperbóreo), która nawiedziła myśl 
grecko-rzymską, była zalążkowo przechowana w autochtonicznych kulturach pre-
kolumbijskich, została wzniesiona wysoko w epoce chrystianizacji i hiszpanizacji, 
lecz od epoki oświecenia i niepodległościowej emancypacji została zatracona��

W przeświadczeniu Sieny znaczenie eschatologiczne przestrzeni „romańsko- 
-amerykańskiej”, jej „świętej geografii” (geografia sagrada), zostało objawione przez 
Czarną Dziewicę z Gwadelupy, kiedy to „po raz pierwszy raz, w całym tysiącletnim 
ciągu objawień maryjnych, zjawił się obraz Naszej Pani brzemiennej, jak w podróży 
do Betlejem opowiadanej przez Ewangelistów, i jako efekt cudownego obrazu sło-
necznego, przedstawionego w Apokalipsie przez ucznia umiłowanego�� Istnieje 
korespondencja (…) pomiędzy Dziewicą z Gwadelupy a «Niewiastą obleczoną 
w Słońce» z tekstu profetycznego”�� Dla Sieny jest bardzo prawdopodobne, że to 
objawienie jest „tajemnicą wielkiej polityki, która musi dać nowy katechon, którym 
ma być Nasza Ameryka (Nuestra América) �9��

Wydaje się, że ta interpretacja stanowi próbę nawiązania do użytego przez Apo-
stoła, w pierwszym zdaniu odnoszącym się do katechonu, sensu bezosobowego�� Sens 
podmiotowy bowiem (jak to już konstatował Schmitt) we współczesnym świecie, 
dogłębnie przeoranym przez kontraktualizm i egalitaryzm, staje się wielką niewia-
domą�� Dzisiaj, zauważa Siena, „totalitaryzm partiokratyczny (totalitarismo partito-
crático) globalistyczne ujednolicenie, bezojczyźniany ekonomizm (un economicismo 
apátrida), który chce zgasić całe poczucie mityczno-religijne życia osobowego 
i zbiorowego ludzi” są silniejsze niż kiedykolwiek�� „Aktualny stan człowieka, kon-
sumenta ostatnich środków swojej racjonalności, zbliża nas do ostatniej granicy, 
która oddziela nas od nieuniknionego (inminente) barbarzyństwa przyszłości”�� 
Dlatego ocalającym katechonem może być tylko metapolityczna „rekonstrukcja 
dynamicznej syntezy między Verum i Factum, mitem i rzeczywistością, religią 
i prawdą” 50��

*  *  *

��  Cyt�� za: P�� Siena, Juan Bautista Vico y el Sentido de América Románica, „Arbil”, nr 104, www��arbil��
org/104vico��htm – 57k

�9  Ibidem��
50  Ibidem��
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Na zakończenie nie od rzeczy będzie odnieść się do – bardzo nieprzychylnego 
południowoamerykańskim metapolitykom (Sienie i Bueli) – komentarza C�� Dufoura, 
zamieszczonego na łamach pisma „Tierra y Pueblo”, wyrażającego poglądy „neopo-
gańskiej ortodoksji” Nowej Prawicy�� Według Dufoura, Siena „plądrując (saqueando) 
Evolę i mieszając (mezclándolas) go z Civitas Dei św�� Augustyna, mówi nam, że 
metapolityka jest przestrzenią »metafizyki sakralnej«, legitymizującą politykę, 
podczas gdy polityka bez niej jest kryptopolityką w stanie grzechu”51�� Takie podejście 
nakazuje krytykowi Sieny widzieć w tej idei „gwałtowny (impetuoso) «recykling» 
teorii Dwóch Mieczy: teologii jako trybunału legitymizującego konkretną władzę 
polityczną”52�� W szczególności sprzeciw Dufoura budzi przeciwstawianie Stanom 
Zjednoczonym papieskiego Rzymu, a „królestwu pieniądza” – „teokracji”: „Widzimy 
zatem, że jako remedium na internacjonalizm amerykański oferowana jest geopoli-
tyka watykańska [podkr�� moje – J�� B��]�� Dlatego propozycję dokonywaną pod mianem 
metapolityki postrzegamy jako wypaczenie prawdy (tergiversación)”5���

Jest zrozumiałe, że prokatolicka interpretacja sensu historii wzbudza niechęć 
przedstawiciela „szkoły neopogańskiej”, nawet wówczas, gdy źródła tej teologii 
politycznej (tj�� evolianizm) są faktycznie co najmniej heterodoksyjne wobec nauki 
Kościoła�� Interesujący atoli jest fakt, że nazywając swoich adwersarzy „nowymi 
gwelfami” sygnalizuje Dufour, być może w sposób niezupełnie zamierzony, możli-
wość wygaśnięcia, w obliczu dominacji wspólnego przeciwnika: sekularystycznej 
„kryptopolityki”, starego sporu propapieskich gwelfów i proimperialnych gibelinów�� 
Tym samym rację należałoby przyznać Nicolásowi Gómezowi Dávili, który twierdził, 
że „w średniowieczu to gibelini byli inteligentnymi obrońcami papiestwa”5���

Summary

the matter oF this essay is the metapolitical conception of Italian-Chilian thinker Prima 
Siena�� Origins of this conception are philosophy of Attilio Mordini and thought of Silvano 
Panunzio – thinkers who tried to renew the medieval “imperial theology”�� There are three 
rudimental categories in Siena’s conception: politics, crypto-politics and metapolitics�� Politics 

51  C�� Dufour, AUFHEBUNG. El fin de la metapolítica, „Tierra y Pueblo” Julio 2005, nr 9, http://
es��geocities��com/paginatransversal/pensamiento/dufourmetapolitica

52  Ibidem��
5�  Ibidem��
5�  N�� Gómez Dávila, Na straconym posterunku, przeł�� (z niem��) T�� Gabiś, Bielsko-Biała 2004, 

s�� 45�� 
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is the core of ideal state (Politea), that is seen from three perspectives: as a subject of political 
science, as a subject of political philosophy, as a subject of reasonable practical acting (gov-
erning)�� Crypto-politics is the transition from natural political order to the contemporary 
crisis of values and institutions – this crisis manifests itself, inter alia, in cultural homogeni-
zation, economic materialism and totalitarianism of particracy�� Metapolitics is – intentionally 
– a recapture of metaphysical and sacred meaning of politics�� In panoramic view Siena shows 
the slip off (el deslizamiento) the theological and metaphysical meaning of politics (which 
dominated in Christian tradition and medieval Christianitas) and a fall down into the 
anthropological and naturalistic meaning of politics�� The question of Siena is: is there any 
possibility to recapture the metapolitics as a “sacred science” which can bring nearer politics 
and transcendence�� This question is the continuation of the thread from the Second Letter 
to the Thessalonians – the idea of “what withholdeth” (το κατεχων; qui tenet) the Antichrist’s 
coming�� Siena interprets the idea of “what withholdeth” (το κατεχων) as an eschatological 
destination of Roman America civilization (América Románica)��
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ATHENAEUM

thomaS hIll green (1836–1882) jest filozofem mało w Polsce znanym�� Był 
twórcą i głównym przedstawicielem brytyjskiego idealizmu rozwijającego się 
w Anglii w drugiej połowie XIX i pierwszej XX wieku w opozycji do myśli empi-
rycznej i utylitarnej�� Uznawany jest za największego w tym okresie popularyzatora 
heglizmu na Wyspach1�� Jego filozofia, której podstawy zawarte zostały w dwóch 
pośmiertnie wydanych dziełach Prolegomena to Ethics i Lectures on the Principles of 
Political Obligation, całościowo ujmując rzeczywistość społeczną i polityczną, przy-
biera charakter systemowy łącząc poszanowanie dla liberalnych wartości z zazna-
czeniem niezbędności życia opartego w głównej mierze na więziach o charakterze 
wspólnotowym�� Idea „dobra wspólnego” stanowiąca podstawę jego teorii etycznych 
i politycznych sprawia, że wszystkie ostre podziały na komunitaryzm i liberalizm, 
na konserwatyzm i liberalizm, na etyczny absolutyzm i kulturowy relatywizm 
dostrzeżone zostają z nowej perspektywy, dzięki czemu ukazana zostaje ich osta-
teczna względność�� Łączy wreszcie Green w jednym systemie epistemologiczne 
założenia filozofii kantowskiej z metafizyką, którą można określić mianem heglow-

1  Choć powszechnie przyjmuje się, że w jego filozofii dużo ważniejszą rolę odgrywają inspiracje 
kantowskie i, co ciekawe, fichteańskie (M�� Mandelbaum, History, Man and Reason. A Study in Ninetee-
nth-Century Thought, Baltimore 1977, s�� 219; E�� B�� McGilvary, The Eternal Consciousness, „Mind” 1901, 
t�� 10, s�� 479; J�� Dewey, Self-Realization as the Moral Ideal, [w:] Idem, The Early Works, 1882–1898, vol�� 
IV: 1893–1894, Illinois 1971, s�� 53); Quinton uważa, że do takiego powiązania filozofii Fichte’go i Greena 
szczególnie skłania greenowska idea wszystko kreującego umysłu (A�� Quinton, T. H. Green’s Metaphysics 
of Knowledge, [w:] Anglo-American Idealism 1865–1927, red�� W�� J�� Mander, Greenwood Press, London 
2000, s�� 28); Merz, przeciwnie, twierdzi, że twórczość Fichtego, choć znana przez Greena, nie była przez 
niego doceniana (J�� T�� Merz, A History of European Thought in Nineteenth Century, New york 1965, t�� 4, 
s�� 216)�� W rzeczywistości więc dużo bardziej wiernymi tradycji heglowskiej byli dopiero uczniowie 
Greena: F�� H�� Bradley i B�� Bosanquet��

Janusz Grygieńć

Od metafizyki dO pOlityki. zaryS filOzOfii 
pOlitycznej t. h. greena
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skiej�� To wszystko czyni jego filozofię niezmiernie interesującą, zaś włączenie w jej 
zakres także chrześcijańskiego Boga – szczególnie doniosłą��

W poniższym artykule postaramy się skrótowo przedstawić jego wizję konsekwen-
cji politycznych, które wynikają z przyjętego przez niego metafizycznego twierdzenia 
o konieczności istnienia Boga-„wiecznej świadomości”�� W tym celu zaczniemy od 
opisania tej ostatniej koncepcji, następnie zaś spróbujemy pokazać, jaki wpływ ma 
ona na greenowską etykę i filozofię polityki�� Zajmiemy się więc kwestią możliwych 
określeń „wiecznej świadomości”, jej relacją do ideałów moralnych poszczególnych 
społeczności, powołaniem człowieka jako w niej „partycypującego” i konsekwencjami 
o charakterze politycznym, które Green uważa za niezbędne dla realizacji tego 
powołania�� Z racji ograniczonego miejsca, które możemy poświęcić tu zagadnieniu 
tak obszernemu, podstawy metafizyki, etyki i filozofii polityki autora Prolegomena… 
zostaną zaprezentowane jedynie bardzo lapidarnie, niektóre kwestie warte dalszej 
analizy zostaną jedynie zasygnalizowane inne zaś całkowicie pominięte2��

Green, jak powiedzieliśmy, był myślicielem systemowym�� Wszystkie poszczególne 
części jego filozofii odwzorowują pewien tok rozumowania stanowiący do pewnego 
stopnia, zdaniem jej autora, logiczną konsekwencję przyjętych założeń, od pewnego 
miejsca wzbogacony jednak o niezbędny element bardziej wiary niż naukowej 
wiedzy�� Ujmując rzecz krótko, Green rozpoczynając od fascynacji myślą Kanta, 
w dalszej kolejności skupia się na krytyce jego dualistycznej wizji świata i koncepcji 
rzeczy samych w sobie, bowiem dla przyjęcia istnienia tych ostatnich nie znajduje 
żadnego uzasadnienia��� Green miał aspiracje do stworzenia filozofii totalnej, obej-
mującej całość rzeczywistości, filozofii, której podstaw nie należy szukać w jakimś 
innym, niezrozumiałym i niedostępnym dla nas świecie�� Odrzucając jednak kantow-
ski dualizm stanął w obliczu zagrożenia solipsyzmem�� Tu z pomocą przychodzi 
Hegel, z którego inspiracji wprowadza Green koncepcję „wiecznej świadomości” 
obejmującej sobą całość możliwego doświadczenia i moralnego rozwoju�� Jest ona 
kluczową dla greenowskiego systemu, gdyż stanowi podstawę wszystkiego, co 
w świecie istnieje, istniało i istnieć będzie�� My sami jesteśmy jej „reprodukcjami”�, 
„partycypujemy”5 w niej i stanowimy „narzędzia”�, dzięki którym zmierza do samo-
realizacji��� 

2  Dla poszerzenia wiedzy dotyczącej Greena watro zapoznać się z artykułem Bogdana Szlachty 
W stronę „Nowego Liberalizmu”. Szkic o doktrynie politycznej Thomasa Hill Greena, „Historyka” 2000, 
t�� XXX, s�� 113–126�� 

�  T�� H�� Green, Prolegomena to Ethics. With Appendices, Bristol 1997, s�� 33–45��
�  Ibidem, s�� 82��
5  Ibidem, s�� 71�� 
�  Ibidem, s�� 72��
�  Por�� W�� J�� Mander, In Defence of the Eternal Consciousness, [w:] T. H. Green. Ethics, Metaphysics 

and Political Philosophy, red�� M�� Dimova-Cookson, W�� J�� Mander, Oxford 2006, s�� 187–206, gdzie autor 
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Wieczna śWiadOmOść

Podstawowym problemem komentatorów myśli Greena jest fakt, że otwarcie 
stwierdza on, iż o samej wiecznej świadomości w zasadzie nie możemy wiedzieć 
prawie nic��� Jest ona bowiem idealną aktualizacją moralnego potencjału, jaki w sobie 
kryjemy, my zaś jesteśmy bardzo mało doskonałymi jej „reprodukcjami”�� Jest to 
zresztą jeden z powodów, dla których Green w ogóle przyjmuje konieczność istnie-
nia takiej świadomości – jego zdaniem jeśli jakikolwiek rozwój człowieka ma być 
możliwym, konieczne jest przyjęcie istnienia Boga, w którym rozwój ten znajduje 
swój finał9�� Także samo istnienie świata doświadczenia nakazuje przyjęcie założenia 
o egzystencji wyrażającej się w nim świadomości�� Dlatego też, podążając jeszcze do 
tego miejsca za Heglem, przyjmuje Green tezę o pochodzie Boga – „wiecznej świa-
domości” ku jakiejś, bliżej przez autora nie określonej, samorealizacji�� Wiadomo, że 
my jako jej „narzędzia”, mamy do odegrania w tym procesie doniosłą rolę, „wieczna 
świadomość” realizuje się bowiem poprzez nas�� Jesteśmy w końcu jej „reproduk-
cjami” dla tego celu stworzonymi�� Niestety, jak zauważają m��in�� G�� Thomas i L�� 
Armour10 wszelkie analogie z idealistycznymi teoriami Absolutu funkcjonującymi 
przed wydaniem Prolegomena… zdają się zawodzić z racji odmiennych funkcji, jakie 
przypisuje Green wiecznej świadomości��

Samo przejście od twierdzenia o konieczności istnienia „czegoś więcej” niż to, 
czym jesteśmy i z czym się stykamy, do twierdzenia o istnieniu ponadjednostkowej 
świadomości budzi wiele wątpliwości, z których sam Green zdawał sobie sprawę�� 
Jednym z najbardziej problematycznych jest fakt, że z tego, co jest, nigdy nie wynika 
to, co być powinno�� Nie sposób tym samym, nawet jeśli zgodzimy się na istnienie 
„wiecznej świadomości”, bez ukrytych założeń przejść bezpośrednio od epistemolo-
gii i metafizyki do etyki�� W przypadku Greena takie ukryte założenie zdaje się kryć 
w jego tendencji do utożsamiania „wiecznej świadomości” z chrześcijańskim 
Bogiem11�� Choć nie jest do końca jasną podstawa takiego kroku, dzięki niemu całość 

przedstawia sprzeczności wynikające z przyjęcia wielu tak różnych określeń relacji między wieczną 
świadomością i jednostką��

�  T�� H�� Green, op��cit��, s�� 181; por�� A�� Quinn, The Confidence of British Philosophers. An Essay in Hi-
storical Narrative, E�� J�� Brill, Leiden 1977, s�� 183; P�� P�� Nicholson, Green’s ‘Eternal Consciousness’, [w:] 
T. H. Green. Ethics, Metaphysics…, s�� 139–159��

9  Zob�� krytykę takiego stanowiska przedstawioną w: W�� D�� Lamont, On the „Moral” Argument for 
God’s Existence, „Aristotelian Society Proceedings” 1930–1931, nr 31, s�� 103–126��

10  G�� Thomas, The Moral Philosophy of T. H. Green, Oxford 1987, s�� 144–145; L�� Armour, Green’s 
Idealism and the Metaphysics of Ethics [w:] T. H. Green. Ethics, Metaphysics…, s�� 160–186��

11  Nie do końca przez samego autora uzasadnionego, choć jednoznacznie stwierdzonego m��in�� 
w świeckich kazaniach Faith i Witness of God oraz w Review of J. Caird: ‘Introduction to the Philosophy 
of Religion’�� Niestety Green nigdzie w wystarczającym stopniu nie rozwija zagadnienia relacji między 
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naszego doświadczenia, tak zmysłowego, jak i duchowego przybiera charakter 
moralny�� Będąc bowiem „miniaturowymi”, niedoskonałymi „reprodukcjami” Boga, 
co więcej – żyjąc w świecie przez Niego stworzonym12, realizację swego powołania 
odnaleźć możemy jedynie w jedności z Bogiem, w pełnej realizacji, z jednej strony, 
ideałów moralnych, z drugiej zaś, wiedzy dotyczącej praw rządzących „systemem 
nieodmiennych relacji”, który odbieramy jako świat obiektywnego doświadczenia�� 
„Chrześcijański” charakter filozofii tego brytyjskiego idealisty szczególnie widoczny 
jest w formie, jaką przybierają greenowskie ideały moralne�� Green bowiem, mimo 
że wysuwa twierdzenie o naturalnych ograniczeniach w poznaniu przymiotów Boga, 
znajduje jednak sposób na ustalenie niektórych Jego określeń�� Owszem, mówi, 
bezpośrednio podobnej wiedzy nigdy nie posiądziemy, jednak skoro człowiek 
i społeczeństwo zmierzają w kierunku zbieżności z „wieczną świadomością”, to 

wieczną świadomością i chrześcijańskim Bogiem�� Można jednak np�� przypuszczać, że opowiadał się 
przeciw postrzeganiu jej jako Boga osobowego�� Zarówno w Essay on Christian Dogma jak i w recenzji 
książki Cairda jednoznacznie zaznacza, że najbardziej adekwatnym ujęciem Boga jest idea filozoficzna, 
zaś w kazaniu The Witness of God stwierdza, że Spinoza poprzez nią właśnie dużo lepiej niż teologowie 
chrześcijańscy ujął istotę Stwórcy (T�� H�� Green, The Witness of God, [w:] idem, Works of T. H. Green 
(red�� R�� L�� Nettelship), t�� 3: Miscellanies and Memoir, Londyn 1889, s�� 238)�� Kwestia tego jednak, czy 
„wieczną świadomość” można uznać za immanentną naturze na sposób panteistyczny nie jest do końca 
oczywistą�� Wiadomo, że, zdaniem Greena, bez „wiecznej świadomości” nie byłoby świata�� Ona stanowi 
podstawę istnienia systemu nieodmiennych (unalterable) relacji, który dla nas jest światem obiektyw-
nego doświadczenia�� Niezależnie od niej nie istnieje nic (przy czym nie jest do końca jasnym status 
przedmiotów materialnych po odrzuceniu koncepcji rzeczy samych w sobie; Green niekiedy pisze np��, 
że „niewykluczonym jest, że istnieją materialne substancje, lecz ich klasyfikacja zarówno jako substancji 
i jako materialnych okazuje się być zależną od relacji” (Idem, Prolegomena…, s�� 55))�� Nie wydaje się 
jednak by ten system relacji był z nią tożsamy�� Sidgwick zauważa, że wieczna świadomość tworząc naturę 
sama musi mieć charakter nienaturalny, nie może bowiem być determinowana przez prawa, które sama 
ustanawia” (H�� Sidgwick, The Philosophy of T. H. Green, „Mind” 1901, t�� 10, s�� 22)�� Sam Green zresztą 
pisze o „wiecznej świadomości”, że „relacje, przez które fenomeny, poprzez jej działanie, są określane 
nie są jej relacjami – nie [są] relacjami, przez które [ona] sama jest określana�� Powstają z jej obecności 
wobec fenomenów lub obecności fenomenów wobec niej, lecz niezbędnym warunkiem takiego ich 
powstawania jest, że jednocząca świadomość, która je konstytuuje, nie powinna sama być jednym 
z obiektów tak skorelowanych” (Ibidem, s�� 54–55)�� Nieco dalej dowiadujemy się, że bezpiecznie 
o wiecznej świadomości powiedzieć można jedynie tyle, że jest „duchowa”, określając ją bowiem 
„nadnaturalną” „wyrażamy pogląd, zgodnie z którym jest [ona] ponad lub poza lub przed naturą, że 
jest przyczyną, której skutkiem jest natura, substancją, na której zachodzące zmiany konstytuują naturę; 
podczas gdy naprawdę wszystkie relacje tak określone są relacjami, które (…) nie istniałyby gdyby nie 
nienaturalny samoświadomy podmiot, lecz których o nim orzec nie można” (Ibidem, s�� 56–57)�� 

12  Relacja między jednostką a Bogiem nie jest, jak już wspomnieliśmy, do końca oczywista�� Nie jest 
na przykład jasnym na ile my, jako skończone podmioty, i w jakim charakterze bierzemy udział 
w konstytucji rzeczywistości obiektywnej, co stanowi „materiał” dla naszej konstytucji świata jako sy-
stemu relacji (choć Green pisze, że jest nim „odczucie”, to w zasadzie niewiele to wyjaśnia), skąd ten 
materiał się bierze, w końcu zaś dlaczego nie przyjął Green dużo prostszego (choć zbliżającego go nie-
wątpliwie do tradycji empirycznej) twierdzenia, że Bóg –„wieczna świadomość” od razu „przedstawia” 
nam cały „system nieodmiennych relacji”�� 
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w historii ludzkości powinniśmy znaleźć wyraźne wskazówki odnośnie do tego, 
dokąd taki proces może prowadzić�� I rzeczywiście, śledząc dzieje człowieka dostrzega 
Green pewien trend w rozwoju moralnych ideałów wskazujący drogę, na której 
końcu „czeka na nas” Bóg�� Polega on na ciągłym rozszerzaniu zakresu moralnych 
ideałów�� I tak, przykładowo, ideałem równości obejmujemy coraz szersze rzesze 
ludzi, ideałem cnoty coraz więcej sposobów zachowania (od greckiej arete do chrześ-
cijańskiej agape, których Green nie uważa za przeciwstawne, a jedynie za etapy 
jednego procesu)�� Zmierza on, zdaniem Greena, do takiego rozszerzenia zakresu 
ideałów moralnych, który pozwoli na odnalezienie tego „człowieczeństwa”, które 
przyznajemy sobie, we wszystkich innych ludziach, czyli uniwersalne wzajemne 
rozpoznanie swych praw jako przynależnych jedynie ze względu na bycie istotą 
ludzką�� Ujmując rzecz w olbrzymim skrócie, zdaniem Greena położy to kres naro-
dowemu sposobowi myślenia opartemu na przekonaniu o tym, że zysk jednego 
narodu musi za sobą pociągać stratę drugiego1�, ksenofobii i stanowić będzie pod-
stawę jakiejś niesprecyzowanej formy kantowskiego „wiecznego pokoju”, o którym 
Green pisze jako „powszechnym braterstwie”1���

jednOStka a WSpólnOta

Tego typu zmiany w moralnej świadomości odbywają się dzięki społecznemu 
charakterowi jednostki�� Rozważania dotyczące relacji łączących jednostkę ze wspól-
notą należy zacząć właśnie od stwierdzenia, że Green uznaje jednostkę za arystote-
lejskie zoon politikon�� Stanowi to konsekwencję przyjęcia „wiecznej świadomości” 
za podstawę nie tylko świata fizycznego, ale i moralnego�� Jako, że jej samorealizacja 
odbywa się poprzez rozwój moralnych ideałów, ich doskonalenie okazuje się być 
także naszym celem�� Człowiek nie jest w stanie realizować swej „boskiej” natury poza 
wspólnotą, gdyż, zdaniem Greena, „prawdziwe” dobro jednostki jest wspólnym 
z dobrem innych�� Jak pisze w Prolegomena to Ethics, „życie społeczne jest dla oso-
bowości człowieka tym, czym język jest dla myśli�� Język zakłada myśl jako [pewną] 
zdolność, ale w nas zdolność myślenia jest aktualizowana jedynie w języku�� W ten 
sam sposób społeczeństwo zakłada [istnienie pewnej] zdolności, podmiotów zdol-
nych postrzegać siebie i ulepszenie swego życia jako swój cel�� Ale jedynie w stosun-
kach międzyludzkich, w których każdy postrzega innych jako cel, nie zaś jedynie 
jako środek (…) zdolność ta może być realizowana (…)”15�� Twierdzenie o zasadniczej 

1�  T�� H�� Green, Prolegomena…, s�� 230��
1�  Ibidem, s�� 222��
15  Ibidem, s�� 192��
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tożsamości interesu osobistego z interesem wspólnoty bezpośrednio wypływa 
z przyjętego przez Greena podziału na dobra zwykłe i dobra moralne�� Pierwsze 
z nich zaspokajają człowieka jako istotę fizyczną i pożądane są dla przyjemności, jaką 
ich posiadanie oraz użytkowanie daje�� Drugie zaspokajają człowieka jako istotę 
moralną i ze swej istoty nie są koniecznie związane z odczuciem przyjemności1�, choć 
może ona osiągnięciu ich towarzyszyć�� Rozum jednostki (jeśli jest ona zdolną do 
moralnego rozwoju) początkowo hedonistycznie poszukującej rozkoszy natury 
fizycznej, z czasem odkrywa ideę „satysfakcji w ogóle”1�, która (choć w praktyce 
niemożliwa do realizacji) staje się „motorem” wszelkiego dalszego działania takiej 
jednostki�� Satysfakcji tej nie osiągnie ona jednak dzięki przyjemnościom przemija-
jącym zaraz po ich odczuciu�� Jedynym wyjściem okazuje się realizacja dóbr moral-
nych (jako dóbr dających „permanentną” satysfakcję), które mają charakter wspól-
notowy�� Z racji faktu, że moralność stanowi zespół pewnych reguł postępowania 
w stosunkach z innymi jednostkami, szczęście jednostki powiązane zostaje z dobrem 
współobywateli�� Nie jest to jednak relacja podobna do tej zakładanej przez atomi-
styczny indywidualizm nakazujący dostrzegać w innych jedynie środki lub prze-
szkody na drodze do realizacji naszych celów�� Green wierzył, że teorie utylitarystyczne 
przedstawiają fałszywy obraz jednostki wyizolowanej i zdolnej do apriorycznego 
wyboru zasad moralności�� Dodatkowo, z konieczności muszą popadać w szereg 
sprzeczności i nieścisłości takich jak m��in��: 1) niekompatybilność twierdzenia 
o poszukiwaniu przyjemności jako głównym motorze ludzkich działań z twierdze-
niem uznającym za najwyższe dobro największą sumę przyjemności1�, gdyż 1a) 
najwyższa ilość przyjemności sama nie jest przyjemnością, 1b) ostatnią rzeczą, do 
której dąży egoista jest przyjemność innych ludzi; 2) fakt, że zaprzeczenie istnienia 
idei moralnych nie opartych na odczuciach przyjemności lub przykrości stoi 
w sprzeczności z samą możliwością dokonywania moralnych osądów, 3) fakt, że 
z samego stwierdzenia, że niektóre rzeczy są pożądane, inne zaś nie, wcale nie 

1�  Ibidem, s�� 178��
1�  Ibidem, s�� 91�� Rola rozumu praktycznego w filozofii Greena także nie jest do końca jasną�� Z racji 

na odrzucenie kantowskiego aprioryzmu wszelkie analogie z filozofią Kanta zdają się zawodzić�� Wiemy 
jedynie tyle, że rozum odpowiedzialny jest za tworzenie motywów, które Green definiuje jako idee nas 
samych pozostających w pewnych, bardziej lub mniej godnych pożądania, stanach�� Nie jest jednak do 
końca jasnym, czy rozum odpowiedzialny jest też za dokonywanie wyboru pomiędzy poszczególnymi 
ideami�� Taylor stwierdza wręcz, że mamy u Greena do czynienia z „wszechobecnością” jakiegoś, nie 
wymienionego z nazwy, czynnika odpowiedzialnego za podejmowanie decyzji (A�� E�� Taylor, The Freedom 
of Man, [w:] Contemporary British Philosophy. Personal Statements (Second Series), red�� J�� H�� Muirhead, 
London 1925, s�� 286)��

1�  Por�� W�� D�� Lamont, Introduction to Green’s Moral Philosophy, London 1934, s�� 162–175; I�� M�� Green-
garten, Thomas Hill Green and the Development of Liberal-Democratic Thought, Toronto 1981, 
s�� 110–123��
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wynika, że jedne z nich powinny być pożądane, inne zaś nie (tzw�� „błąd naturali-
styczny” w etyce19)��

Tak więc starając się osiągnąć „permanentną szczęśliwość” zmuszeni jesteśmy 
dbać o nasz moralny samorozwój�� Warto już w tym momencie zauważyć, że w filo-
zofii Greena nie może być jednocześnie mowy o żadnym „rozpłynięciu się” jednostki 
we wspólnocie�� Tym, co daje jednostce motyw działania jest zawsze jej osobiste 
dobro�� Tym, co łączy ją ze wspólnotą jest fakt, że swego osobistego dobra nie może 
osiągnąć nie dbając o dobro wspólne i że „tak jak dzięki działaniu społeczeństwa 
jednostka jednocześnie praktycznie postrzega swą osobowość – swą naturę jako 
przedmiot dla [samej] siebie – i postrzega tę samą osobowość jako przynależną 
innym, tak też społeczeństwo [jest tym], co dostarcza wszelką wyższą treść jej kon-
cepcji, wszystkie te przedmioty osobistego zainteresowania człowieka, w życiu dla 
których żyje dla swej własnej satysfakcji (…)”20�� Pomocne może się tu okazać porów-
nanie między polityczną częścią filozofii Hegla i Greena�� Otóż jedną z głównych 
różnic między nimi jest fakt, że ten drugi nie uznaje narodu za byt o charakterze 
„duchowym”�� Nie ma u niego miejsca na istnienie jakiegoś odpowiednika heglow-
skiego Ducha obiektywnego, gdyż żadna wspólnota nie „żyje” życiem innym niż 
swoich członków�� Brak tym samym jakichkolwiek podstaw dla twierdzenia o istnie-
niu narodowej „ogólności” przeciwstawionej temu, co „szczegółowe”, czyli niepełne 
i, w związku z tym, nieprawdziwe�� Oczywiście, wszyscy mamy tę samą boską naturę 
i pod tym względem rzeczywiście nie ma między nami żadnej różnicy�� Co więcej, 
takie „rozpłynięcie się” rozumiane jako zupełny prymat „ogólnego” nad „szczegó-
łowym” jest nawet celem, do którego wszyscy zmierzamy�� Realizacja przez każdego 
pełni tkwiącego w nim potencjału, z racji tej samej natury, uczyniłaby nas też 
z pewnością identycznymi w pragnieniach i postawach�� Zdaniem Greena nie ma 
jednak żadnego powodu, by przyjmować, że fakt istnienia podziałów narodowych 
czyni w tym względzie jakąkolwiek różnicę�� Wszyscy jesteśmy „reprodukcjami” 
Boga, niezależnie od specyfiki kulturowej i wspólnotowej tradycji, więc jeśli taka 
pełna realizacja ludzkiego (tym samym zaś i boskiego) potencjału kiedykolwiek 
będzie miała miejsce (w co Green niejednokrotnie powątpiewa) będzie musiała 
obejmować swym zakresem całą ludzkość�� 

W związku z powyższym można powiedzieć, że na gruncie filozofii Greena życie 
jednostki poza wspólnotą jest istnieniem pozbawionym jakiegokolwiek sensu�� 
Wieczna świadomość, jeśli w ogóle ma osiągnąć samorealizację, potrzebuje społecz-
ności jako podstawy, na której ten proces będzie się dokonywał�� Jest on możliwy 

19  Który, zgodnie z definicją „błędu naturalistycznego” Moore’a, jak się zdaje, popełnia także sam 
Green�� 

20  T���� Green, op��cit��, s�� 201��
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tylko dzięki temu, że każde kolejne pokolenie, opierając się na dotychczasowym 
„dorobku” moralnym danej społeczności, rozwija go dalej�� Podstawowe „komórki” 
społeczeństwa, poczynając od rodziny, nadają nam osobowość�� Nasz charakter jest 
takim, nie zaś innym, dzięki temu, że przez całe życie internalizujemy pewne 
powszechnie podzielane zasady moralności, które stają się naszymi własnymi�� 
W ciągu naszego życia pewne powszechne rozumienie niektórych ideałów moralnych 
ulega zmianom, które będą stanowiły część składową moralnej „bazy” internalizo-
wanej przez pokolenia następne�� Życie jednostki nabiera znaczenia dopiero kiedy 
staje się ona ogniwem tego łańcucha�� 

Greenowskie spojrzenie na metafizyczny i etyczny wymiar ludzkiej egzystencji 
przekłada się bezpośrednio na wyjątkowość relacji łączących jego zdaniem moralność 
i prawo�� Brak u niego tak wyraźnej separacji prawa abstrakcyjnego, moralności 
i etyczności, z jaką mamy do czynienia w pismach Hegla, a także prawodawstwa 
liberalnego i moralności, z którą spotykamy się u niektórych przedstawicieli komu-
nitaryzmu21�� 

praWO a mOralnOść

Relacja między moralnością i prawem, zdaniem Greena, jest złożona�� Na pierwszy 
rzut oka mają one zupełnie przeciwstawną naturę�� Moralność dotyczy wnętrza 
jednostki i pod tym względem prawo nie może mieć na nią żadnego wpływu�� Prawo 
zaś reguluje jedynie to, co względem jednostki jest zewnętrznym, czyli głównie jej 
relacje z innymi obywatelami�� Jednocześnie obie te kategorie na wielu płaszczyznach 
idealnie ze sobą współgrają�� Przede wszystkim trzeba zauważyć, że Green w heglow-
skim duchu dokonywał krytyki filozofów prawa natury z Kantem na czele�� Był 
zaciekłym przeciwnikiem wszelkich form apriorycznej argumentacji na korzyść 
jakichkolwiek zasad prawnych�� Prawo, jego zdaniem, zawsze pozostaje prawem 
konkretnej wspólnoty ludzi żyjących w konkretnym czasie i stanowi wyraz powszech-
nie w tej grupie podzielanej opinii co do tego, w którym kierunku wspólnota powinna 
zmierzać, by zrealizować swe dobro�� 

Ten jego charakter bezpośrednio wpływa na fakt, że pełni ono rolę „sługi” moral-
ności, stanowi jej narzędzie, którego ta potrzebuje, by jej rozwój w ogóle był możliwy�� 
Relacja ta, w przybliżeniu, przybiera następującą postać�� Rodząc się i wychowując 
w konkretnej wspólnocie internalizujemy zasady moralnego postępowania naszych 
rodziców, rówieśników oraz pozostałych „znaczących innych” w procesie socjaliza-

21  Por�� A�� Simhony, Rights that Bind: T. H. Green on Rights and Community, [w:] T. H. Green. Ethics, 
Metaphysics…, s�� 236–261��
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cji pierwotnej i wtórnej�� W miarę wzrostu naszej racjonalności zastanawiamy się nad 
tym, kim „powinniśmy” być, co oznacza, z racji naszego społecznego charakteru, 
kim „powinniśmy” być dla innych�� Dokonujemy więc refleksji i w efekcie często 
modyfikacji naszych przekonań�� Jeśli do podobnych do naszych wniosków dochodzi 
coraz więcej osób, z czasem w społeczności wyłania się nowy sposób postrzegania 
niektórych moralnych kwestii, co zmienia moralną świadomość społeczną�� W przy-
padku egzystencji tych jednostek w ramach państwa demokratycznego, ich pierw-
szym krokiem staje się próba zabezpieczenia tego „moralnego osiągnięcia” poprzez 
zmianę porządku prawnego�� Pojawiają się zatem pewne ustawowo określone repre-
sje dla jednostek dane normy zachowania łamiących�� Daje to społeczności trzy 
podstawowe korzyści�� Pierwszą jest to, że jednostki amoralne i immoralne22 groźbą 
kary zostają powstrzymane od działań aspołecznych, co pozwala między innymi na 
niezakłóconą internalizację danych reguł postępowania moralnego przez pozostałych 
obywateli2��� Drugą korzyścią jest to, że nawet jeśli istnieje pewna znaczna mniejszość, 
która do poziomu moralnego rozwoju większości jeszcze nie doszła i tym samym 
nie rozumie potrzeby akurat takich, a nie innych uregulowań prawnych, to ich 
przestrzeganie może ten proces w jakiś sposób przyspieszyć, np�� będąc zmuszonymi 
w różny od dotychczasowego sposób odnosić się do innych, mogą dostrzec z czasem 
w nich to, czego nie widziały wcześniej�� Trzecią w końcu korzyścią jest to, że zabez-
pieczona w ten sposób moralna świadomość społeczna stanowi stabilny punkt 
wyjścia dla dalszych jej modyfikacji�� Dzięki temu więc, że prawo pozostaje „na 
usługach” moralności, możliwy jest samorozwój „wiecznej świadomości”��

Bardzo istotne pojęcia w procesie ustanawiania prawa stanowią „rozpoznanie” 
i „obowiązek”�� Aby doszło do przyznania jakimkolwiek jednostkom uprawnień, które 
wcześniej im nie przysługiwały, musi dojść do rozpoznania w nich przez pozostałych 
obywateli pewnych potrzeb właściwych rozpoznającym „uprzywilejowanym”�� I tak 
na przykład, jeśli dochodzimy do wniosku, że ktoś, kogo wcześniej nie uznawaliśmy 
za równego sobie, np�� niewolnik, jako istota ludzka jest naszym alter ego, ma takie 
same potrzeby i zmierza w swym życiu do tego samego celu, co my, wcześniej czy 
później zdajemy sobie sprawę z tego, że powinien mieć takie same możliwości jego 
realizacji, jakie przyznane są w danej społeczności nam samym�� Takie rozpoznanie 
i przyznanie pewnej, pod pewnym względem „wykluczonej”, grupie ludzi uprawnień 
skutkuje nieuniknionością dobrowolnego nałożenia na nas samych obowiązków2� 
poszanowania tych uprawnień w takim stopniu, w jakim sami od innych go wyma-

22  Osoby immoralne, w odróżnieniu od amoralnych, zdaniem Greena, mają zdolność doskonalenia 
i wiedzę na temat tego, co jest dobrem, co zaś złem i wybierają czynienie tego drugiego��

2�  T�� H�� Green, Lectures on the Principles of Political Obligation, [w:] Idem, Lectures on the Principles 
of Political Obligation and Other Writings, red�� P�� Harris, J�� Morrow, Cambridge 1986, s�� 19��

2�  Idem, Prolegomena…, s�� 192��
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gamy jako niezbędnego dla możliwości realizacji naszych celów i zaspakajania 
naszych własnych pragnień�� Jako że rozwój moralności zawsze, w filozofii Greena, 
związany jest z rozwojem racjonalności, nakładanie obowiązków stanowi nakaz 
rozumu25��

To „zabezpieczenie”, jakie moralności daje prawo, to tylko jedna z funkcji, jakie 
na drodze Boga do samoświadomości pełnią instytucje państwowe�� Obok negatyw-
nych, mają także funkcje pozytywne umożliwiające ułatwienie tego procesu�� W ten 
sposób znajduje Green w koncepcji wiecznej świadomości uzasadnienie dla inter-
wencjonizmu państwowego�� Ten brytyjski idealista na wiele rzeczy miał bardzo 
„realistyczne” spojrzenie�� Wiedział, że człowiek jest zbyt słabą istotą, by pozostawić 
na jego barkach realizację swego powołania i przyglądać się z boku jak sobie z tym 
poradzi�� Jego cielesność nieraz „ściąga” go w dół nie dając szans na moralne dosko-
nalenie�� Bieda, brak wykształcenia, dyskryminacja i powszechny wśród dziewiętna-
stowiecznego angielskiego proletariatu przemysłowego alkoholizm to za dużo nawet 
jak na „miniaturowe reprodukcje” Boga�� Człowiek, któremu brak środków na utrzy-
manie samego siebie i swej rodziny rzadko kiedy zastanowi się nad tym kim „powi-
nien” być, a rozmyślania będzie poświęcał raczej temu, jak to zrobić, by w ogóle być�� 
Państwo powinno zatem usuwać przeszkody uniemożliwiające realizację dobra 
wspólnego: biednych wspomóc materialnie, niewykształconym umożliwić edukację, 
uzależnionym – wyjście z nałogu�� 

Z racji istotowych różnic między moralnością i prawem, instytucje państwowe nie 
mogą mieć bezpośredniego wpływu na moralny rozwój obywateli�� Działają w sferze 
wobec jednostek „zewnętrznej”, nie mają nawet możliwości oceny poziomu moral-
nego rozwoju, na którym aktualnie dana jednostka się znajduje�� Tym jednak, co 
zrobić mogą, jest aktywna pomoc w znoszeniu wspomnianych przeszkód dla tego 
rozwoju�� Green uważał, że pomoc ta powinna przyjąć taki charakter jak m��in�� mate-
rialnej pomocy najuboższym, poprawy ich warunków mieszkaniowych, ułatwienia 
dostępu do wykształcenia podstawowego i ponadpodstawowego, równouprawnienia 
kobiet, reformy rolnej, walki z alkoholizmem powszechnym w dziewiętnastowiecz-
nej przemysłowej Anglii�� Nie rozwiniemy bardziej tej kwestii, gdyż nie jest to bez-
pośrednim celem poniższego artykułu, ważniejszym zaś w tej chwili wydaje się 
pytanie o greenowskie uzasadnienie interwencjonizmu�� Otóż zdaniem Greena celem 
takiej aktywności państwa jest umożliwienie jego obywatelom realizacji ich praw-
dziwego powołania i „prawdziwej” wolności��

25  Etyka Greena powszechnie określana jest dlatego etyką obowiązku, choć niektórzy (zob�� 
C�� A�� Smith, C�� Jenks, Correspondence, „British Journal of Sociology” 1979, t�� 30, nr 2, s�� 222–223) 
uważają, że w celu uniknięcia analogii z etyką kantowską, z której głównymi tezami Green polemizował, 
należało by o niej mówić „etyka charakteru”, gdyż głównym etycznym pytaniem Greena nie jest „co 
powinienem uczynić?”, a „kim powinienem być?”��
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prOblem WOlnOści

Problem wolności to jeden z najszerzej komentowanych wątków filozofii Greena�� 
Nic dziwnego, bowiem kiedy liberał bierze się za wyjaśnianie, dlaczego istnieje tylko 
jedyna właściwa droga samorealizacji obywateli zgodna z ich „boską” naturą (wol-
ność pozytywna2�), musi to stanowić asumpt to gorliwej dyskusji na temat istoty 
jednostkowej wolności�� Tak też stało się w przypadku Greena�� Najbardziej znaną 
krytyką koncepcji wolności pozytywnej jest oczywiście ta przeprowadzona w eseju 
Dwie koncepcje wolności2� I�� Berlina opublikowanym w 1958 roku, gdzie autor zalicza 
Greena w poczet filozofów nie liczących się z możliwością wykorzystania takiego 
stanowiska na sposób sprzeczny z postulatami wolności negatywnej – gwaranta 
istoty ludzkiej wolności�� Choć gdzie indziej2� Berlin stwierdza, że rozumie potrzebę, 
która ku takiemu krokowi Greena popchnęła, to jednak w niczym nie zmienia to 
faktu potencjalnego antydemokratyzmu tej koncepcji�� Główne zarzuty Berlina pod 
jej adresem to, jak pamiętamy, fakt rozróżnienia dwóch Ja każdej jednostki – jednego 
racjonalnego i „prawdziwego”, drugiego irracjonalnego oraz uznanie, że to „praw-
dziwe” Ja ma charakter wybitnie społeczny, zaś „prawdziwa” wolność przynależy 
jednostkom jedynie za pośrednictwem i dzięki uczestnictwu w życiu pewnej wspól-
noty�� Pytania, które same się w tym momencie narzucają, to „gdzie Green znajduje 
uzasadnienie dla wprowadzenia koncepcji wolności pozytywnej?” oraz „czy Green 
rzeczywiście gotów jest poświęcić wolność negatywną obywateli w imię pozytywnej 
wolności możliwej do realizowania jedynie poprzez wspólnotę?”��

Odpowiedzi na obydwa te pytania bezpośrednio dotyczą roli, jaką Bóg-„wieczna 
świadomość” pełni w naszym życiu i dlatego wydają się szczególnie istotne w kon-
tekście tematu tego artykułu�� Całość rzeczywistości społecznej stanowi jedynie wyraz 
działalności „wiecznej świadomości” – o tym już wiemy�� Nie jest, jak zauważyliśmy 
wcześniej, do końca jasnym, co „partycypacja” w niej i bycie jej „reprodukcją” mogą 
oznaczać�� Natomiast mniej wątpliwym, zdaniem Greena, jest, że rozwój świadomo-
ści społecznej to w gruncie rzeczy pochód Boga ku samorealizacji�� Z racji naszej 

2�  Sam Green nie używa przeciwstawienia wolność pozytywna – negatywna, lecz jurystyczna – 
„prawdziwa”�� W jego pismach znajdujemy kilka definicji tej drugiej�� Czytamy między innymi, że „ide-
ałem prawdziwej wolności jest maksimum władzy dla wszystkich członków społeczności ludzkiej, by 
mogli wydobyć z siebie to, co najlepsze” (T�� H�� Green, Lecture on ‘Liberal Legislation and Freedom of 
Contract’, [w:] idem, Lectures on the Principles of Political Obligation and Other…, s�� 200��), że jest nią 
„wyzwolenie władz wszystkich ludzi po równo dla przyczyniania się do powszechnego dobra” (Ibidem) 
i możliwość „osiągnięcia (…) prawdziwego celu wszystkich naszych wysiłków jako obywateli (…) po-
zytywnej władzy lub zdolności czynienia lub korzystania z czegoś wartego czynienia lub korzystania 
(…)” (Ibidem, s�� 199)��

2�  I�� Berlin, Dwie koncepcje wolności, [w:] idem, Cztery eseje o wolności, Poznań 2000, s�� 183–239��
2�  Idem, Wstęp [w:] idem, Cztery eseje o…, s�� 48 (przypis 31��)��
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natury jesteśmy w niego bezpośrednio i nieświadomie zaangażowani�� Proces ten 
dokonuje się poprzez rozwój ideałów moralnych i (choć nie możemy nigdy być 
pewni, w którym kierunku ostatecznie prowadzi) dlatego też jedyne remedium na 
nasze pragnienie „permanentnej szczęśliwości” stanowi moralne doskonalenie�� 
Krótko mówiąc, nasza „boska” natura „popycha” nas w kierunku moralnego perfek-
cjonizmu, który okazuje się być ostatecznym celem człowieka29�� Skoro mamy taki 
cel, zaś zmierzanie do jego realizacji jest jednoznacznym z realizacją naszego dobra, 
które jest tym „prawdziwym” dobrem, nic dziwnego, że Green zaprzęga instytucje 
państwowe do pomocy jednostkom w jego osiągnięciu�� Tak więc nasza „prawdziwa”, 
pozytywna wolność to wolność do samorealizacji, dla osiągnięcia której nie wystar-
czy sama wolność negatywna – proste zezwolenie jednostkom na czynienie tego, co 
tylko sobie życzą z tym, co znajduje się w ich posiadaniu�� Z jednej bowiem strony 
przeszkód związanych z cielesnością naszej natury jest, jak wspomnieliśmy, zbyt 
wiele by wszyscy mogli je pokonać�� Z drugiej zaś dobro każdej jednostki, będąc 
moralnym, jest jednocześnie dobrem wspólnym z innymi, pociąga więc za sobą 
postulat umożliwienia osiągnięcia „permanentnej szczęśliwości” przez wszystkich�� 
Jest to jeden z powodów, dla których na gruncie filozofii Greena, jeśli w danej wspól-
nocie choć jedna osoba pozostaje zniewoloną, żaden z jej obywateli nie może się 
uważać za wolnego�0�� 

Odpowiedzi na drugie pytanie udzielane przez komentatorów myśli Greena nie 
są jednoznaczne�� Część zauważa, że greenowski system za bardzo opiera się na 
wierze w to, że współczesne mu społeczeństwa europejskie nie popełnią już nigdy 
błędu doprowadzenia do władzy i utrzymywania dyktatorów�1�� Dla innych zarzutem 
w pełni uzasadnionym jest ten dotyczący monistycznej wizji świata, w którym jed-
nostka po prostu „rozpływa się” tracąc absolutną wartość, jaką przypisują jej teorie 
liberalne�2�� Według większości jednak, co zresztą wydaje się bardziej poprawną 
analizą dzieł Greena, odpowiedź na to pytanie musi być negatywna�� Jak już wcześniej 
zauważyliśmy, moralne doskonalenie będące naszym przeznaczeniem dokonywać 
się może we wspólnocie na bazie kontaktów międzyludzkich�� Lecz wspólnota bez 
autonomicznie w niej funkcjonujących jednostek, tak jak wolność pozytywna bez 
negatywnej, jest wspólnotą niewypełniającą swojej podstawowej roli – dbania 

29  Zdaniem Greena zresztą sama możliwość projekcji samego siebie w rzeczywistość pod postacią 
pewnej pożądanej idei samego siebie stanowiąca podstawę wszelkiej deontologii, stanowi już dowód 
na istnienie „wiecznej świadomości”�� Bowiem bez świadomości, w której istnieje wszelkie możliwe do-
świadczenie, nie byłoby możliwym wyobrażenie sobie czegoś, czego jeszcze nie ma��

�0  Por�� R�� Norman, Free and Equal. A Philosophical Examination of Political Values, Oxford 1987, 
s�� 29��

�1  M�� Richter, The Politics of Conscience. T. H. Green and His Age, Cambridge 1964, s�� 203��
�2  H�� D�� Lewis, Freedom and History, London 1962, s�� 106–133; W�� M�� McGovern, From Luter to 

Hitler. The History of Fascist-Nazi Political Philosophy, New york 1941, s�� 158–160��
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o dobro osób w jej skład wchodzących�� Autonomia i wolność negatywna stanowią 
dla Greena absolutnie niezbędny punkt wyjścia na drodze rozwoju racjonalności 
i moralności�� Wolność czynienia tego, na co mamy ochotę jak długo nie ingerujemy 
w podobną wolność innych, umożliwiająca jednostkom swobodę popełniania błędu 
polegającego na szukaniu satysfakcji w dobrach zwykłych, stanowi podstawę wszel-
kiego rozwoju przede wszystkim dlatego, że umożliwia naukę�� Skąd bowiem mamy 
wiedzieć, że nasze dobro jest dobrem moralnym, jeśli wcześniej nie doświadczymy 
„znikomości” dóbr zwykłych, ich ograniczonej możliwości zaspokojenia naszego 
pragnienia szczęścia? Trzeba popełnić w życiu wiele błędów, by dowiedzieć się 
czegoś o samym sobie, o innych i relacji nas z nimi łączących�� Nie zapominajmy też, 
że proces, w którym bierzemy udział, proces rozwoju Boga, zmierza ku jego samo-
świadomości i realizuje się nie w idealnie urządzonym państwie, którego obywatele 
nie mają pojęcia, dlaczego akurat tak urządzone jest idealnym, lecz w świadomości 
poszczególnych obywateli i w moralności wspólnoty�� Jaki może mieć „wieczna 
świadomość” pożytek z nierozwijających się moralnie jednostek żyjących nawet 
w najmądrzej rządzonym państwie? Proces, o którym mówimy musi dokonać się 
w świadomości samych obywateli, zaś ścisłe odróżnienie przez Greena moralnych 
obowiązków i prawnych zobowiązań wskazuje, dlaczego państwo tylko w ograni-
czonym stopniu może w nim uczestniczyć�� Po prostu jego działania są wobec jed-
nostki zewnętrznymi, zaś walka, którą jednostka musi każdego dnia toczyć, by 
realizować swe powołanie, odbywa się w jej wnętrzu���� 

Nigdzie u Greena nie występuje też przeciwstawienie sobie dwóch Ja���� Człowiek 
stanowi jedną całość, brak u autora Prolegomena… miejsca na kantowskie ścisłe 
rozróżnienie między jednostką jako istotą racjonalną – zdolną do wydawania aprio-
rycznych sądów i wolną oraz biologiczną – podlegającą prawom przyczynowości 
świata fizycznego�� Owszem, faktem jest, że zderzają się w nas jakby dwie natury: 
duchowa i fizyczna i, choć obie mają swe źródło w Bogu, ta druga stanowi często 
największą przeszkodę na drodze do moralnego perfekcjonizmu, gdyż ma skłonność 
do ulegania przyjemnościom dawanym przez dobra zwykłe�� W oparciu o pisma 
Greena można jednak powiedzieć, że ta perfekcja bez naszego nieuniknionego 
„zakotwiczenia” w świecie przyrodniczym byłaby niemożliwa�� Rozwój świadomości 
stanowi proces, w którym Bóg zmierza do jakiejś formy samowiedzy i z tego powodu 
odbywa się w historii ludzkiej świadomości�� Założenie, że istnieje jakaś w pełni 
zaktualizowana część naszej świadomości, rozum, który apriorycznie odkrywa 
jedynie słuszne moralne prawa, możliwości istnienia tego procesu przeczy�� Jego 

��  Por�� I�� M�� Greengarten, op��cit��, s�� 30��
��  Por�� P�� P�� Nicholson, Political Philosophy of the British Idealists. Selected Studies, Cambridge 1990, 

s�� 124–125��
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przyjęcie pociągałoby za sobą dla Greena nieuniknione twierdzenie, że historia 
ludzkości nie ma sensu�� To nie jedyny powód, dla którego Green atakował kantow-
ską etykę�� Łączył się też z Heglem w krytyce imperatywu kategorycznego jako 
z konieczności pozbawionego jakiejkolwiek konkretnej treści i dlatego nie znajdu-
jącego żadnego zastosowania w praktyce�� Tak więc, skoro nie mamy żadnych goto-
wych, ostatecznych odpowiedzi, wolność negatywna będąca wolnością poszukiwania 
samosatysfakcji jest niezbędną dla określenia, w czym ostatecznie tę satysfakcję 
odnaleźć możemy�� Oczywiście w takiej sytuacji także greenowska wizja państwa 
wydaje się nie być użyteczną dla każdego rodzaju społeczności, a tym bardziej ahi-
storycznie „słuszną”�� Wszystko wskazuje na to, że musiała być dla swego autora dobrą 
odpowiedzią na przemiany w społeczeństwie angielskim końca XIX wieku i problemy 
związane z tym etapem rozwoju Boga-wiecznej świadomości��

zakOńczenie

W artykule tym celem naszym było przedstawienie metafizycznych podstaw 
greenowskiej filozofii politycznej�� Zobaczyliśmy, jakie konsekwencje niesie za sobą 
przyjęcie przez Greena tezy o istnieniu Boga – „wiecznej świadomości”, ze względu 
na którą istnieje wszystko, czego w życiu doświadczamy, doświadczaliśmy i doświad-
czymy�� W niesprecyzowany przez autora Prolegomena… sposób przenika ona całą 
rzeczywistość, zaś proces, w którym zmierza ku własnej „pełni”, odbywa się poprzez 
naszą świadomość�� Jesteśmy jej „reprodukcjami”, które na drodze rozwoju moralnego 
starają się zaktualizować swą „boską” naturę�� Nie rozwinęliśmy wielu zagadnień 
niezbędnych dla pełnego zrozumienia miejsca zajmowanego przez „wieczną świa-
domość” w całości filozoficznego systemu Greena – jej relacji do Boga i chrześcijań-
skiej teologii, jej roli jako fundamentu naszego poznania, zasygnalizowaliśmy 
jedynie fakt, że Green dostrzega w historii rozwoju ideałów moralnych pewną pra-
widłowość, która może, jego zdaniem, świadczyć o kierunku, w którym postępuje 
samorealizacja Boga-„wiecznej świadomości”�� Zobaczyliśmy jednak, w jaki sposób 
jej istnienie wpływa na relację jednostki do wspólnoty politycznej, dlaczego i w jaki 
sposób dobro osobiste musi z konieczności być powiązanym z dobrem współoby-
wateli oraz być dobrem moralnym�� Wyjaśniliśmy też relację prawa do moralności 
zwracając uwagę na fakt, że to pierwsze stanowi jedynie „narzędzie” umożliwiające 
rozwój drugiego�� Bezpośrednio z tym zagadnieniem związany jest problem wolności 
w filozofii Greena�� Stwierdziliśmy, że wyróżnia on dwa rodzaje wolności politycznej: 
pozytywną i negatywną, przy czym ta druga stanowi niezbędny warunek pierwszej�� 
Dlatego też krytyka koncepcji wolności pozytywnej, którą przedstawia I�� Berlin, zdaje 
się nie znajdować zastosowania w przypadku filozofii wiecznej świadomości, która 
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staje się dla Greena narzędziem służącym pogodzeniu w ramach jednego systemu 
wszystkich odczuwanych przez nas egzystencjalnych sprzeczności w ich wymiarze 
tak osobistym, jak i społeczno-politycznym�� 

Summary

thomaS hIll green was a philosopher, who thesis concerning metaphysical and theo-
logical matters combined with his political concepts in one single system of thought�� The 
author attempts to reconstruct this link made between methapsysics, ethics and political 
philosophy in Green’s works�� The main notion of this article occurs to be „eternal conscious-
ness”, which determines the existence of our world of possible objective experience�� People, 
as it’s „participants” are only „vehicles” used by it to gain some sort of self-realisation, self-
knowledge, which it can achieve only through process of perfection of moral ideals�� Since 
those ideals have a joint character – they regulate mutual relations between seperate indi-
viduals, personal good of each human being turns out to be good common with others’�� 

The process of God’s selfrealization (Green seems to identify „eternal consciousness” with 
Christian God) is carried out through changes in social morality�� Essential role is played here 
by institution of law�� It’s „servant” to morality, it „secures” actual level of social conviction 
about the nature of good�� By doing this, law makes further moral progress possible�� 
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ATHENAEUM

jeSt tylko jedna podstawowa alternatywa w kosmosie: istnienie lub nicość – i od-
nosi się do jedynej klasy jednostek: do żywych organizmów�� Istnienie materii nieożywio-
nej nie jest niczym uwarunkowane, istnienie życia jest: zależy od specyficznego trybu 
postępowania�� (…) Tylko żywy organizm stoi w obliczu trwałej alternatywy: problemu 
życia i śmierci�� Życie jest procesem samopodtrzymującego się i samogenerującego się 
postępowania�� (…) Tak więc jedynie pojęcie życia czyni możliwym pojęcie wartości”��

John Galt

jedną z cIekawSzych dwudzIeStowIecznych odmian myśli politycznej jest 
reprezentowana przez Ayn Rand filozofia obiektywizmu�� Warto przyjrzeć się bliżej 
tym, jakże popularnym swego czasu w Ameryce, pomysłom�� Trzeba jednakże mieć 
na uwadze fakt, iż idee, choćby nowatorskie, nie powstają w doktrynalnym odosob-
nieniu, są owocem bądź dotychczasowych studiów, bądź współczesnego myślicielowi 
ideowego klimatu, lub – jak to najczęściej bywa – po części obu tych wpływów�� 
Powszechnie znany jest swoisty teoremat, iż nikt nie jest wolny od przekonań, czy 
balastu zgromadzonej wiedzy1�� Dziedzictwo filozoficzne przejmujemy – podobnie 
jak zdobycze cywilizacyjne czy kulturowe2 – nie zawsze nawet uświadamiając sobie 
jego proweniencję�� Wobec tego stworzenie po ponad dwóch tysiącach lat trwania 

1  Przykładowo, A�� C�� MacIntyre – prezentując swoją interpretację empiryzmu brytyjskiego – pod-
kreśla, że patrzenie na fakty jest zawsze zabarwione naszą wiedzą�� Dlatego, zgodnie ze współczesnym 
stanem nauki, uznaje za naiwny empiryzm Bacona – nie jesteśmy w stanie oglądać faktów „bez teorii”�� 
A�� C�� MacIntyre, Dziedzictwo cnoty: studium z teorii moralności, przeł�� i oprac�� A�� Chmielewski, War-
szawa 1996��

2  Stoję na stanowisku dyfuzjonizmu�� Sądzę, że współcześnie trudne do utrzymania jest stanowisko 
przeciwne, bo nawet jeśli ktoś nie przyjmuje faktu przenikania się wytworów kulturowych, to z pew-
nością zgodzi się, że mamy do czynienia z dyfuzją technologiczną czy materialną��

Anna Citkowska-Kimla

egOizm – inStynkt SamOzachOWaWczy – 
indyWidualizm. idee hObbeSOWSkie 

W etyce abSOlutnej ayn rand



233Egoizm – instynkt samozachowawczy – indywidualizm. Idee Hobbesowskie…

dyskursu filozoficznego całkowicie nowej doktryny, w której nie byłoby żadnych 
elementów myśli już wypowiedzianych, jest niemożliwe�� 

Głównym wątkiem rozważań będzie wskazanie na idee Hobbesowskie pojawiające 
się w etyce absolutnej Ayn Rand�� Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, jak dobrze 
Rand znała historię idei i na ile świadomie korzystała z myśli autora Lewiatana�� 
Podobno filozofię studiowała (na uniwersytecie leningradzkim), choć niektórzy 
podają to w wątpliwość��� Jednak zakładając dyfuzjonizm oraz niemożność tworzenia 
w intelektualnej próżni, można założyć ideowe powinowactwo Rand z dziedzictwem 
historii myśli��

Ayn Rand, właściwie Alisa Rosenbaum, urodzona w 1905 r�� w Rosji, po rewolucji 
wyemigrowała z rodzicami do USA�� Jest myślicielką należącą do tego rodzaju twór-
ców, którzy poglądy swoje wyrażają nie tylko w formie traktatów, esejów, ale prezen-
tują je także w powieściach, sztukach czy scenariuszach�� Ta różnorodność genolo-
giczna przyczyniła się niewątpliwie do poczytności jej dzieł, podobnie zresztą jak 
publikacja artykułów w dwóch założonych przez nią pismach „The Objectivist 
Newsletter” i „The Ayn Rand Letter”�� Dzisiaj natomiast popularyzacją idei Rand 
zajmuje się między innymi instytut jej imienia�� 

Wybór tematu – związki myślenia autorki Źródła z doktryną Hobbesa – wynikają 
z faktu, iż Rand uznawana jest za reprezentantkę libertarianizmu, będącego jedną 
z odmian współczesnego liberalizmu�� Obejmuje on, tak jak i liberalizm nie tylko 
doktrynę polityczną, ale i ekonomiczną�� Jest również „szeroko rozumianym nurtem 
wolnościowym we współczesnej kulturze”��� Hobbes natomiast uznawany jest – pod 
pewnymi względami – za jednego z pierwszych liberałów: „Pierwszy systematyczny 
wykład współczesnej myśli indywidualistycznej, z której wywodzi się liberalizm, 
odnajdujemy w wieku XVII”5  – chodzi oczywiście o autora Lewiatana�� Cytowany 
John Gray wskazuje również na innych badaczy, którzy – podobnie jak on – uznają 
Hobbesa za antenata liberalizmu�� Należą do nich m��in�� Leo Strauss i Michael 
Oakeshott��

�  W jednym z felietonów w „Nowym Państwie”, zatytułowanym Nieugięta i nieinteresująca, Ryszard 
Legutko sugeruje, iż fakt ten jest wymysłem autorki We the Living��

�  J�� Miklaszewska, Libertariańskie koncepcje wolności i własności, Kraków 1994, s�� 6��
5  J�� Gray, Liberalizm, przeł�� R�� Dziubecka, Kraków 1994, s�� 20��
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egOizm

Kwestią rudymentarną jest w myśli Rand pojęcie egoizmu��� Występuje ono już 
w tytule znanego wyboru jej esejów – Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu�. 
Pisarka wyjaśnia od razu we wstępie, iż odcina się od zwyczajowych, negatywnych 
asocjacji wiążących się z tym terminem i odwołuje się bezpośrednio do semantyki 
tego wyrazu�� Wedle definicji słownikowej egoizm oznacza „postawę człowieka 
myślącego wyłącznie o sobie, kierującego się jedynie własnym interesem”, ale – o czym 
Rand nie wspomina – „ze szkodą innych”��� Zdaniem autorki Powrotu człowieka 
pierwotnego egoizm jako troska o własny interes nie zawiera oceny moralnej, z tego 
między innymi powodu, iż nie określa czym jest interes jednostki9��

Czy takie pojmowanie egoizmu może wiązać się z myślą Hobbesa? W odpowiedzi 
wystarczy przywołać Hobbesowską wizję stanu natury, by dostrzec analogie między 
obydwiema doktrynami10�� Z Lewiatana przebija pogląd o egoistycznej naturze 
człowieka, dlatego musi istnieć państwo, które poskromi rywalizację, nieufność, 
wreszcie bellum omnium contra omnes�� Egoizm objawia się między innymi w ten 
sposób: „Każdy człowiek bowiem uważa na to, by jego towarzysz go cenił w tym 
samym stopniu, w jakim on sam siebie ceni�� A na wszelkie oznaki pogardy czy 
niedostatecznej oceny odpowiada z natury rzeczy tym, że usiłuje, o ile tylko ma 
odwagę, wymusić na tych, którzy nim pogardzają, większe uważanie, czyniąc im 
jakąś krzywdę”11. Jeśli zabraknie „jednej siły, która by ich trzymała w spokoju”12, to 
ludzie mogą siebie wzajemnie zniszczyć�� Widać zatem, iż wspólna Rand i Hobbesowi 
jest konstatacja, iż człowiek jest z natury egoistą��

�  Etyczny aksjomat egoizmu występuje również w myśli Erica Macka, Tibora Machana czy Johna 
Hospersa, o czym szerzej w: J�� Miklaszewska, Libertariańskie koncepcje…, op��cit��, s�� 18��

�  Pojęcie „ego” odgrywa także kluczową rolę w noweli Rand pt�� Hymn, w której uchodzi ono za 
święte słowo, za drogowskaz i sztandar�� W finale utworu okazuje się, że jest to „słowo, które na tej ziemi 
nigdy zginąć nie może, gdyż jest jej sercem i chwałą”�� A�� Rand, Hymn, przeł�� S�� Bijak, Poznań 2001, 
s�� 93–94��

�  Słownik języka polskiego, red�� M�� Szymczaka, Warszawa 1993, t�� 1, s�� 517��
9  Zob�� A�� Rand, Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, przeł�� na podst�� wydania Oficyny Libe-

rałów (Warszawa 1987) i J�� Łoziński, Poznań 2000, s�� 5��
10  Różnica w stanowisku Rand i Hobbesa w podejściu do egoizmu uwidacznia się w ocenie moralnej 

tego zjawiska�� Autorka Hymnu podkreśla brak oceny moralnej w jej rozumieniu egoizmu, takiej opinii 
nie da się natomiast uniknąć u Hobbesa�� Skoro prezentuje on pesymistyczną ocenę natury człowieka, 
a jedynym z konstytutywnych jej elementów jest egoizm, to możemy wyprowadzić wniosek, iż pojawia 
się u niego moralna ocena egoizmu��

11  T�� Hobbes, Lewiatan. Czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, przeł�� 
Cz�� Znamierowski, Kraków 1954, s�� 109��

12  Ibidem��
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Właściwy człowiekowi egoizm jest, zdaniem autorki Hymnu, zafałszowywany 
przez etykę altruizmu, której orędownicy wpajają, iż wszelkie poświęcenie się włas-
nemu interesowi – bez względu na naturę interesu – jest niewłaściwe�� Rand krytykuje 
więc altruizm, ponieważ głosi on hasła nieprzystające do natury człowieka1��� Według 
pisarki altruistyczny kodeks etyczny prowadzi do nieustannej frustracji – skoro 
wszelkie działania podjęte dla siebie są moralnie naganne, a człowiek musi nieustan-
nie podejmować trud podtrzymywania swego życia to „doktryna utrzymująca, że 
troszczenie się o własny interes jest złe, oznacza, że złem jest ludzka chęć przeżycia, 
że życie człowieka jest, samo w sobie, złe”1��� Myślicielka postuluje, by porzucić etykę 
altruistyczną i żyć – jak to określa – według etyki absolutnej�� Pragnie, by człowiek 
był beneficjentem własnych działań, skoro i tak z natury nim jest (zawsze przecież 
dąży do zachowania swego życia)��

Z twierdzeniem, iż altruizm nie jest wpisany w ludzką naturę zgodziłby się również 
Hobbes�� Ujmując gatunek ludzki holistycznie, do wyjątków należą jednostki reali-
zujące cnotę heroizmu, świętości�� Hobbes realistycznie dostrzega, iż generalnie ludzie 
działają na własną, a nie na cudzą korzyść�� Gdyby było inaczej, nie byłoby konieczne 
istnienie siły, która zmuszałaby ludzi do wypełniania umów karą – większą niż 
korzyść, jaką spodziewaliby się odnieść po złamaniu ugody�� Mówiąc inaczej, gdyby 
altruizm wpisany był w nasze charaktery, to Lewiatan byłby zbędny�� 

W kwestii istnienia silnego mocą wszystkich Lewiatana drogi Rand i Hobbesa się 
rozchodzą, ponieważ pisarka głosi ideę dobrowolnej koegzystencji ludzi podtrzy-
mujących swe życie według własnego uznania�� Zakłada to optymistyczną wiarę 
w racjonalność ludzkich działań�� Angielski filozof twierdzi natomiast, że ludzie nie 
są w stanie utrzymać się przy życiu „nie mając nad sobą mocy, która by ich wszystkich 
trzymała w strachu”15�� Warto jednakże wskazać na wspólne elementy obu systemów 
– są nimi cele władzy, do których należy chociażby ochrona życia człowieka i jego 
własności��

Założenie egoistycznej natury człowieka, która u Hobbesa jest punktem wyjścia, 
konstatacją wynikłą z obserwacji, u Rand staje się etycznym postulatem��

1�  W tym kontekście warto przywołać opinię Machiavellego, który uważał, że chrześcijanie nie 
potrafią być tak naprawdę ani dobrzy, ani źli��

1�  A�� Rand, Cnota egoizmu, op��cit��, s�� 7��
15  T�� Hobbes, Lewiatan…, op��cit��, s�� 109��
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W swojej etyce absolutnej Rand wychodzi z założenia, że „z natury” jesteśmy 
podmiotem naszych działań�� Zgodnie z tym określa „właściwe” wartości i zaintere-
sowania człowieka�� Autorka Hymnu twierdzi, że „troska o własny interes jest treścią 
moralnego bytowania”1��� Owa troska o własne dobro wynika z faktu, iż dążymy do 
podtrzymania swego życia�� Zagadnienie instynktu samozachowawczego jest punktem 
Archimedesowym zarówno filozofii Rand, jak i Hobbesa�� Myślicielka, prezentując 
swoją koncepcję etyki, wychodzi od stwierdzenia, że gdzie nie pojawia się alterna-
tywa, nie ma ani celów, ani wartości1��� Podstawową alternatywą, przed którą stoi 
człowiek to istnienie lub nicość�� To życie wskazuje wzór wartości, ono je uzasadnia�� 
Ostateczną wartością i celem jest własne życie jednostki�� Dla człowieka elementar-
nym narzędziem służącym przeżyciu jest rozum, ponieważ musi wiedzieć co zrobić, 
by przeżyć, a do tego sam instynkt (jak u zwierząt) nie wystarczy�� Jednak użycie 
rozumu nie jest automatyczne, jest uwarunkowane wolą – proces myślenia jest aktem 
wolicjonalnym�� Według Ayn Rand konieczne jest istnienie kodeksu etycznego, gdyż 
człowiekowi trzeba wskazać właściwe cele, wartości, których przestrzegania wymaga 
jego życie – „etyka jest obiektywną, metafizyczną koniecznością ludzkiego trwania”1��� 
Tak dochodzimy do sedna etyki absolutnej, w której ocenia się, co jest dobre, a co 
złe z perspektywy życia człowieka, przez pryzmat tego, co jest mu potrzebne, by trwał 
jako człowiek�� A skoro istnienie zapewnia człowiekowi rozum, to dobrem jest to, co 
jest odpowiednie dla życia istoty racjonalnej�� Co się temu sprzeciwia, jest złem�� 
Człowiek sam przy pomocy rozumu odkrywa, czego potrzebuje i zdobywa to własną 
pracą��

W doktrynie Hobbesa, podobnie, podstawową kategorią jest prawo do życia�� 
Z prawem tym związane jest przyrodzone uprawnienie człowieka – wolność�� Polega 
ona na „używaniu swej własnej mocy wedle swojej własnej woli dla zachowania 
własnej istoty, to znaczy: swego własnego życia”19�� Konsekwencją tego jest fakt, że 
człowiek ma wolność czynienia wszystkiego, co uzna za najlepszy środek do zacho-
wania własnej istoty�� Autorka Źródła eksponowała jeszcze dodatkowo rolę rozumu, 
który podpowiada, co czynić, by to życie zachować�� Nie inaczej głosił w XVII wieku 
angielski filozof: to właśnie rozum znajduje prawo natury, które zabrania czynić 
człowiekowi, co jest niszczące dla jego życia lub co odbiera mu środki do zachowa-
nia życia; on także nakazuje co robić, by to życie najlepiej zachować20�� Zatem wspólna 

1�  A�� Rand, Cnota egoizmu, op��cit��, s�� 8��
1�  Ibidem, s�� 14��
1�  Ibidem, s�� 24��
19  T�� Hobbes, Lewiatan, op��cit��, s�� 113��
20  Ibidem�� 
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Rand i Hobbesowi jest myśl, iż rozum zapewnia człowiekowi trwanie, pełni funkcję 
służebną wobec instynktu samozachowawczego�� Według pisarki rozumowo docho-
dzimy do tego, co jest konieczne dla utrzymania życia, uczymy się, odkrywamy 
potrzebne do tego wartości i przestrzegamy ich�� Wprost stwierdza: „podstawowym 
środkiem przeżycia jest rozum”21�� Z kolei według filozofa to rozum podaje warunki 
pokoju (normy, prawa natury)22, które umożliwią koegzystencję�� Częściowo nato-
miast skłaniają nas ku temu uczucia, takie jak strach przed śmiercią, pragnienie 
wygody w życiu i nadzieja, że pracą i pilnością zdobędziemy ową wygodę2��� Jednak 
i one podporządkowane są paradygmatowi istnienia�� W obu doktrynach najwyższym 
punktem odniesienia jest życie człowieka, które dzięki rozumowi wiemy, jak chronić, 
podtrzymywać, zabezpieczać��

indyWidualizm

Życie człowieka jest pewnym ogólnym wzorem, abstrakcyjną zasadą, które wypeł-
nia się swoim własnym, indywidualnym istnieniem�� Na tym poglądzie zasadza się 
etyka absolutna Ayn Rand, która utrzymuje, że „samo życie człowieka jest wzorem 
wartości, a jego własne życie traktuje jako cel etyczny każdego indywidualnego 
człowieka”2��� Zatem owa ogólna zasada etyki (by człowiek przetrwał jako człowiek) 
stosuje się do każdej poszczególnej, konkretnej jednostki, która przeżywa swe własne 
życie�� Pojedyncza istota kształtuje swoje działania według wzoru, jednak ostatecznym 
celem, który Rand określa również mianem celu samego w sobie, jest jego własne 
życie�� Eksponuje to skrajnie indywidualistyczny rys myśli Ayn Rand�� Realizacji 
własnego życia służą trzy wartości kardynalne etyki absolutnej: rozum, cel i ambicja, 
którym odpowiadają cnoty: racjonalność, skuteczność i duma�� Zdaniem filozofki 
kierując się rozumem podejmujemy skuteczną pracę, zaś jej wykonywanie daje nam 
poczucie dumy25��

Idea bezkompromisowego indywidualizmu pojawia się również w doktrynie 
Hobbesa, to właśnie ona – jak wspomniano na początku – pozwala widzieć w auto-
rze Elementów filozofii prekursora liberalizmu�� Skrajny indywidualizm z całą mocą 
ujawnia się w Hobbesowskim stanie natury, w którym człowiek za podstawową 
wartość uznaje zachowanie samego siebie, dlatego indywidualnie rozstrzyga, co jest 

21  A�� Rand, Cnota egoizmu, op��cit��, s�� 22��
22  T�� Hobbes, Lewiatan, op��cit��, s�� 112��
2�  Ibidem��
2�  A�� Rand, Cnota egoizmu, op��cit��, s�� 27��
25  Ibidem��
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dla niego dobre, a co złe: „Cokolwiek zaś jest przedmiotem jakiegoś apetytu czy 
pożądania, to człowiek nazywa swoim dobrem�� Przedmiot zaś swego wstrętu czy 
awersji nazywa złem; co zaś jest przedmiotem jego wzgardy, to nazywa nikczemnym 
i niegodnym uwagi�� Te bowiem wyrazy: dobry, zły, godny wzgardy, są zawsze używane 
z uwzględnieniem osoby, która się nimi posługuje”2��� Jednak tak jest przed zawarciem 
umowy społecznej, natomiast po kontrakcie: „nie pragnienie poszczególnych ludzi, 
lecz prawo, które jest wolą i pragnieniem państwa, jest miarą”2��� Przy czym Hobbes 
zauważa, że nawet żyjąc w państwie trudno wyzbyć się indywidualistycznego myśle-
nia, które notabene państwu zagraża: „ludzie sądzą o tym, czy dobre są, czy też złe 
ich własne działania, działania innych ludzi i działania samego państwa, na mocy 
swych własnych uczuć; i każdy człowiek nazywa dobrem czy złem tylko to, co jest 
dobre albo złe w jego własnych oczach, nie biorąc zgoła pod uwagę praw publicznych 
(…)�� Otóż ta prywatna miara dobra jest tezą nie tylko bezzasadną, lecz też niebez-
pieczną dla państwa”2��� Indywidualizm powraca także w sytuacji zagrożenia życia 
w stanie państwowym, wówczas Hobbes „zezwala” ponownie człowiekowi na rato-
wanie się wszelkimi możliwymi sposobami; znika posłuszeństwo wobec suwerena��

jednOStka a zbiOrOWOść

Zasadnicza różnica między stanowiskiem Hobbesa a Rand jest taka, że autor 
Behemotha uważa, iż miarą dobra i zła staje się prawo, będące wolą państwa�� Nato-
miast pisarka sprzeciwia się wszelkim etykom, które za wzór uznają bądź arbitralną 
wolę Boga, bądź dobro abstrakcyjnych zbiorowości, jak na przykład społeczeństwa�� 
Według niej twierdzenie, że wzorem dobra jest to, co jest dobre dla społeczeństwa 
oznacza de facto, iż społeczeństwo nie podlega zasadom etyki, gdyż stoi ponad nimi 
– „ono jest źródłem, wzorem i kryterium etyki”29. Zbiorowość ta może czynić co 
uzna za stosowne, to zaś będzie uznane za dobro�� Rand podkreśla, że nie ma społe-
czeństwa jako całości (jest jedynie zbiór indywidualnych jednostek), co oznacza, że 
większość lub grupa są etycznie upoważnieni do zaspokajania swoich wszystkich 
pragnień, a inni są etycznie zobowiązani do realizowania ich�� 

Hobbes natomiast głosi tezę przeciwną: musi powstać taka moc nad ogółem 
ludzi, która sprowadzałaby ich indywidualną wolę do jednej woli�0�� Hobbesowski 

2�  T�� Hobbes, Lewiatan, op��cit��, s�� 45��
2�  Ibidem, s�� 607��
2�  Ibidem, s�� 607–608��
29  A�� Rand, Cnota egoizmu, op��cit��, s�� 13��
�0  T�� Hobbes, Lewiatan, op��cit��, s�� 151��
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suweren, ucieleśniający Lewiatana, stoi ponad prawem, które jest wolą państwa, 
ponad prawem, które jest miarą dobra i zła�� Tam, gdzie nie ma społeczności, miarą 
jest człowiek, jednak gdy ona istnieje, to jest jednocześnie punktem odniesienia 
działań człowieka��

Etyka absolutna Rand zakłada, że człowiek ma się angażować jedynie w rzeczy-
wistość własnej egzystencji, której dotyczą wszelkie cele i wartości�� Jednostka ma 
zatem ograniczać aktywność do samego siebie i swojej rzeczywistości�� Naturalnie 
Rand zdaje sobie sprawę, że niektórzy wybierają – jak to określa – irracjonalność, 
ponieważ mają do tego prawo (konsekwencja indywidualizmu), gdyż to człowiek 
uznaje coś za dobre lub złe�� Zarazem pisarka zaznacza, że wartości irracjonalnych 
nie da się przestrzegać, bo są sprzeczne z rzeczywistością�� Własne szczęście człowieka 
to jego najwyższy, moralny cel, natomiast samo szczęście „jest tym stanem świado-
mości, który wynika z osiągnięcia własnych wartości”�1�� Przy czym Rand zastrzega, 
że nie da się osiągnąć szczęścia podążając za irracjonalnymi kaprysami: „szczęście 
zdobywa jedynie człowiek racjonalny, człowiek, który pragnie jedynie racjonalnych 
celów, szuka jedynie racjonalnych wartości i znajduje radość jedynie w racjonalnym 
postępowaniu”�2�� Racjonalnie działamy, gdy dążymy do utrzymania życia, kiedy się 
to udaje towarzyszy nam uczucie szczęścia – zatem punktem wyjścia i dojścia (celem, 
do którego zmierza jednostka) jest życie�� Fakt ten obrazuje jak ograniczona jest sfera 
działania człowieka�� Nadmieńmy, że Rand zakłada, iż w etyce absolutnej racjonalne 
interesy nie kolidują ze sobą, ponieważ jeśli ludzie nie pragną niezasłużonego, 
pozostają w stosunkach „handlowych” tzn�� wymieniają wartość za wartość, wówczas 
nie ma konfliktu interesów�� 

Jak już powiedziano również w doktrynie Hobbesa rzeczą nadrzędną jest życie 
człowieka�� Jednak, by je utrzymać powołuje się do istnienia państwo, ono stara się 
ludzi „ucywilizować”, próbuje niejako sprawić, by wyszli poza ograniczenia własnej 
natury, by pokonali swoją „naturalność”, instynktowny egoizm, indywidualizm�� 
Oczywiście Hobbes jest świadom, że nawet kiedy zrzekamy się części swoich upraw-
nień, to tylko dlatego, że w zamian otrzymamy inną korzyść: „jest to bowiem akt 
woli, a przedmiotem każdego aktu woli u każdego człowieka jest jakieś dobro 
własne”���� W tym wypadku w zamian za rezygnację otrzymujemy pokojową egzy-
stencję ludzi, a więc przetrwanie�� Naturalnie nie sposób tak łatwo pokonać samego 
siebie, o czym wiedzą – co opisuje Hobbes – ludzie udający się w podróż, dokładnie 
zamykający swój dom z obawy przed drugimi�� Jednak istnienie państwa skłania nas 
do próby „pokonania” własnej natury�� Zatem w myśli Hobbesa człowiek skłaniany 

�1  A�� Rand, Cnota egoizmu, op��cit��, s�� 32��
�2  Ibidem�� 
��  T�� Hobbes, Lewiatan, op��cit��, s�� 116��
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jest przez państwo do doskonalenia się�� Nadmieńmy, że Rand, negatywnie odnosząca 
się do wszelkiego typu kolektywizmów, nie wierzy – w przeciwieństwie do Hobbesa 
– aby zbiorowość (przykładowo państwo) mogła zaważyć na doskonaleniu się 
człowieka��

*   *   *
Dokonując podsumowania można stwierdzić, że z wychowawczego punktu 

widzenia słuszniejsze wydaje się wyznaczenie trudno osiągalnego ideału, ponieważ 
taki wzór skłania człowieka do podejmowania prób bycia lepszym niż się jest 
w rzeczywistości�� David Hume myśl tę ujął następująco: „Niemniej muszę stwierdzić, 
że przekonanie tych, którzy skłaniają się do pochlebnego mniemania o ludzkości, 
korzystniej wpływają na cnotę od przeciwnych poglądów, wyrażających ujemną 
opinię o naszej naturze�� Gdy człowiek ma wysokie mniemanie o swym charakterze 
i stanowisku wśród stworzeń, będzie naturalnie starał się postępować odpowiednio 
do tego mniemania i będzie się wzdragał przed podłymi i niemoralnymi postępkami, 
które by go postawiły poniżej pojęcia, jakie ma o sobie”���� Patrząc jednak realistycz-
nie trudno zaprzeczać, iż nie jesteśmy egoistami, iż naszemu postępowaniu nie 
przyświeca osiągnięcie korzyści�� Gdyby tak nie było, to konfesjonały byłyby puste, 
a świat zamieszkiwaliby święci�� Żyjąc, jak postulowała autorka Atlas Shrugged, według 
etyki na miarę nas samych, z pewnością nie popadamy we frustrację z powodów 
permanentnych upadków, niezrealizowanych ideałów, jednak ciągle jesteśmy na tym 
samym poziomie, nie podejmujemy prób doskonalenia się�5�� Pytanie, jakie się przy 
tej okazji nasuwa brzmi: czy liczy się wyłącznie sam fakt życia, czy nie jest przypad-
kiem równie ważne jak się żyje: „To pewne, że ludzie indywidualnie czy zbiorowo, 
chcą przetrwać�� Jednak człowiek nie podporządkowuje wszystkich swoich pragnień 
jednej tylko namiętności do życia�� Są takie cele, dla których jednostka ludzka jest 
gotowa zaryzykować śmierć�� I nie inaczej jest z jednostkami zbiorowymi”����

Warto jeszcze zatrzymać się nad poglądem powieściopisarki, iż w etyce absolutnej 
racjonalne interesy jednostek nie wchodzą ze sobą w konflikty�� Rand określa to 
mianem zasady wymiany, którą postrzega za „jedyną racjonalną zasadę etyczną 
w sferze stosunków międzyludzkich, osobistych i społecznych, prywatnych i pub-
licznych, duchowych i materialnych”���� Po pierwsze, Rand nie uwzględniła, że zasada 

��  D�� Hume, O dostojności i mierności natury ludzkiej, [w:] Eseje z dziedziny moralności i literatury, 
przeł�� T�� Tatarkiewiczowa, Warszawa 1955, s�� 34–35��

�5  A nawet możemy się staczać�� Wysoka poprzeczka ideału, której nie potrafimy sięgnąć utrzymuje 
nas mimo wszystko na dość wysokim poziomie�� Gdy ją obniżamy pojawia się niebezpieczeństwo na-
szego dalszego upadku��

��  R�� Aron, Pokój i wojna między narodami (teoria), przeł�� A�� Mielczarek, Warszawa 1995, s�� 101��
��  A�� Rand, Cnota egoizmu, op��cit��, s�� 35��
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wymiany nie daje się bezwarunkowo stosować w każdej dziedzinie�� Łatwo wskazać 
przykłady obalające „bezkonfliktowość racjonalnych interesów” chociażby na grun-
cie polityki�� W tej sferze można zaobserwować mechanizm uniezależniania się od 
darczyńcy, nie zaś rewanżowania się�� Przypadek takiego zachowania opisuje 
w swoich pamiętnikach Talleyrand: „Kiedy Napoleon dawał komuś koronę, chciał, 
by nowy król był dalej związany z owym systemem panowania nad światem, z owym 
Wielkim Cesarstwem (…)�� Przeciwnie natomiast ten, co właśnie wstępował na tron: 
jeszcze nie zdążył pochwycić władzy, a już ją chciał mieć niepodzielną i z większą 
czy mniejszą śmiałością opierał się ręce, co chciała go sobie podporządkować”���� Po 
drugie, naukowcy dowiedli, iż nie jest uprawniona prosta ekstrapolacja teorii eko-
nomicznych na inne sfery życia człowieka, w tym na przykład na dziedzinę etyki: 
„Ekonomiści, ucząc się obserwować dokładniej interesujące ich fakty, zaczęli się 
przekonywać, że nawet w najzwyklejszych nastrojach codziennego życia ich konsu-
menci niezupełnie pasują do idei, jaką zwykle przynosiły podręczniki ekonomii�� 
Z jednej strony ich pragnienia i potrzeby wcale nie są określone, a ich działania 
wynikające z tych pragnień wcale nie są racjonalne i niezwłoczne”�9. Wreszcie po 
trzecie, Rand zdaje się nadmiernie wierzyć w racjonalność człowieka�� Pisarka wie-
lokrotnie, przy różnych okazjach, eksponuje ową wiarę, choćby w definicji etyki 
absolutnej, w której twierdzi, że człowiek powinien działać zgodnie ze swym „racjo-
nalnym interesem”�� Również w założeniu, że to prawo stosuje się jedynie w kontekście 
„racjonalnego kodeksu zasad etycznych”�� Wiele razy w swoich wywodach powołuje 
się na „zasady racjonalności”�0�� Ta wiara Rand podawana jest w wątpliwość pod 
różnymi względami�1: „W świetle współczesnej wiedzy człowiek tylko w pewnej 
mierze może uchodzić za istotę myślącą i działającą rozumnie�� Współczesna psy-
chologia i socjologia wykazały ponad wszelką wątpliwość podatność jednostki na 
wpływ impulsów irracjonalnych�� Irracjonalizacja myślenia i działania znacznie się 

��  Ch�� Talleyrand, Pamiętniki 1754–1815, przeł�� W�� Dłuski, Londyn 1994, s�� 317–318��
�9  J�� A�� Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przeł�� M�� Rusiński, Warszawa 1995, 

s�� 321��
�0  Zob�� A�� Rand, Cnota egoizmu, op��cit��, s�� 9��
�1  Ceniony przez Hannah Arendt Hermann Broch stawia w Lunatykach tezę, iż człowiek jest 

przeniknięty zarówno racjonalnością, jak i nieprzewidywalną oraz trudną do wytłumaczenia irracjo-
nalnością�� Wilhelm Huguenau, reprezentujący w powieści austriackiego pisarza handlowy system 
wartości (bliski Ayn Rand) popełnia w chwilach krótkotrwałego zamroczenia czyny zupełnie irracjo-
nalne, kolidujące nawet z jego kupieckimi interesami�� Autor Śmierci Wergilego jasno daje czytelnikowi 
do zrozumienia, iż „nigdzie nie da się już powstrzymać irracjonalnego i żadnej postaci świata nie da 
się już przedstawić jako zliczenia racjonalnych kolumn”�� H�� Broch, Lunatycy, przeł�� S�� Błaut, Wrocław 
1997, s�� 845��
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zwiększa, gdy jednostka występuje w ramach kolektywu i z nim się emocjonalnie 
utożsamia (psychologia tłumu)”�2��

Uwaga ostatnia: zarówno doktryna Hobbesa, jak i filozofia Rand należą do tego 
rodzaju systemów, które próbują za pomocą jednego fenomenu (instynktu samoza-
chowawczego) wszystko wytłumaczyć, tym samym nie są w stanie oddać natury 
rzeczywistości�� To koncepcje „w zamierzeniu demaskatorskie, mają pozór wiarygod-
ności, ale tłumaczą bardzo niewiele�� Każda teoria, która wyjaśnia wszystkie zacho-
wania ludzkie jednym rodzajem motywów albo całości życia społecznego jednym 
rodzajem sprawczej energii, może się obronić, ale to właśnie pokazuje, że wszystkie 
one są nieprzydatne i są w końcu filozoficznymi konstrukcjami”����

Summary

the toPIc – connections between the thought of Ayn Rand and of Thomas Hobbes – results 
from the fact that on the one hand, Ayn Rand is one of the most important representative of 
libertarianism (one of varieties of liberalism) and on the other hand, Thomas Hobbes is – in 
some respects – a precursor of liberalism��

In the first instance, a concept of egoism, the key idea for both above mentioned thinkers, 
is analysed�� Ayn Rand tries to disregard the traditional, pejorative connotation of this word 
and to base on its semantics�� Egoism has got the equally fundamental meaning in Thomas 
Hobbes’ views, although Hobbes – in opposite to Rand – does not hesitate to give a moral 
assessment of it��

The problem of the instinct for self-preservation is without a doubt the Archimedes point 
both in Rand’s and Hobbes’ philosophy�� In Rand’s system as well as in Hobbes’ one the most 
essential frame of reference is a human life, which every human being – thanks to his/her 
reason – knows how to protect, to maintain and to make secure�� 

A human life is a general pattern, an abstract principle that is filled with its own, charac-
teristic, individual existence�� Rand’s absolute ethics is based on this conviction�� In Hobbes’ 
doctrine the extreme individualism demonstrates with all its might in the state of nature 
where the basic value is the self-preservation�� This type of individualism also returns in a state 
when a human life is in danger��

As far as I can see there are three points in Rand’s philosophy which induce to polemic: 
primo, the assumption that rational interests of individuals do not come into conflict; secundo, 
the extrapolation of economic theories on quite different realms of human activities such as 
ethics; tertio, the exaggerated faith in a rationality of a human being��

�2  B�� Łagowski, Czego potrzebuje lud? Władzy czy wolności?, [w:] idem, Liberalna kontrrewolucja, 
Warszawa 1994, s�� 73–74��

��  L�� Kołakowski, Mini-wykłady o maxi-sprawach, Kraków 2000, s�� 9��



vol. 18/2007 ISSN 1505-2192

ATHENAEUM

PrzedmIotem badawczym artykułu jest problem terminologii komunitary-
stycznej w polskich badaniach nad współczesną filozofią polityki�� Autor identyfikuje 
trzy aspekty tego przedmiotu badań: 1�� historyczny – odnoszący się do powstania 
i ewolucji terminologii komunitarystycznej; 2�� językowy – związany z polskim zapo-
życzeniem słownictwa angielskiego; 3�� merytoryczny – dotyczący wniosków badaw-
czych opartych na rozstrzygnięciach terminologicznych a odnoszących się do filozofii 
komunitaryzmu�� W tych trzech aspektach przedmiotu badawczego autor diagnozuje 
odpowiednio trzy problemy wymagające rozwiązania: 1�� brak wystarczających infor-
macji na temat historii terminologii komunitarystycznej w krajowej literaturze 
przedmiotu; 2�� występowanie zamętu terminologicznego w polskich badaniach nad 
komunitaryzmem; 3�� istnienie w krajowej literaturze przedmiotu merytorycznych 
błędów dotyczących filozofii politycznej komunitaryzmu, wynikłych z wniosków 
wyciągniętych z rozstrzygnięć terminologicznych�� Celem badawczym artykułu jest 
rozwiązanie powyższych problemów poprzez przedstawienie: 1�� głównych faktów 
dotyczących ewolucji terminologii komunitarystycznej; 2�� argumentacji wymierzonej 
w mgłę terminologiczną; 3�� argumentacji eliminującej błędy merytoryczne��

1. hiStOria terminOlOgii kOmunitaryStycznej1

Terminy communitarianism (komunitaryzm) oraz communitarian (komunitary-
styczny) po raz pierwszy zostały użyte w języku angielskim w 1840 (nie jak podaje 
Amitai Etzioni2 w 1841 r��) przez brytyjskiego socjalistę utopijnego, założyciela 
Universal Communitarian Association, Johna Goodwyna Barmby’ego�� 

1  Poniższe rozważania nad dziewiętnastowieczną historią terminologii komunitarystycznej oparte 
są na artykule: A�� E�� Bestor, Jr��, The Evolution of the Socialist Vocabulary, „Journal of the History of Ideas” 
1948, vol�� 9, nr 3, s�� 279–281�� 

2  The Essential Communitarian Reader, red�� A�� Etzioni, Boston 1998, s�� ix��
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J�� G�� Barmby przebywał od czerwca 1840 r�� w Paryżu, gdzie zetknął się z działają-
cymi pod rządami Monarchii Lipcowej tajnymi stowarzyszeniami o charakterze 
socjalistycznym, które już od roku 1839 używały w kontekście reform socjalnych 
określenia communauté��� Termin ten uległ w roku 1840 transformacji w communau-
taire, będący synonimem również istniejącego w tamtym czasie i miejscu terminu 
communiste�� Przez dwa lata terminy te istniały obok siebie (np�� w 1840 r�� Théodore 
Sezamy Dézamy założył pismo „Le Communautaire”), aby w końcu słowo commu-
nautaire zostało wyparte przez popularniejsze communiste��

Barmby wysyłał z podróży listy do czasopisma „New Moral World”, w których 
relacjonował swoje obserwacje z Paryża�� W korespondencji tej użył po raz pierwszy 
określeń communitarianism i communitarian, dokonując tym samym „naturalizacji” 
francuskich terminów��� 

Terminologia komunitarystyczna uległa w świecie anglojęzycznym szybkiej 
popularyzacji�� Już w roku 1841 londyński „Times” posłużył się słowem communita-
rian5, a w 1843 r�� słowo communitarianism stało się znane w Stanach Zjednoczonych, 
użył go w swojej pracy Characteristics of the Christian Philosopher George B�� Cheever�, 
zaś w 1852 r�� terminem communitarian posłużył się również amerykański pisarz, 
Nathaniel Hawthorne w książce Blithedale Romance��

Terminologia komunitarystyczna odnosiła się w XIX w�� do ideałów, ruchów 
i organizacji socjalistycznych�� Szersze znaczenie słownictwo komunitarystyczne 
uzyskało dopiero w XX wieku i jak podaje Słownik Webstera z 1909 r��, termin 
„komunitarystyczny” oznaczał odtąd to, co dotyczyło lub należało do wspólnoty��� 
Jednak mimo tej transformacji, stare znaczenie słowa nie zostało całkowicie wyparte 
(nawet do dzisiaj)�� Np�� w 1965 r�� została powołana do życia Parti Communautaire 
Européen (PCE) – Europejska Partia Komunitarystyczna (działająca do roku 1970) 
wywodząca się bezpośrednio z założonej w 1961 r�� przez Jeana Thiriarta organizacji 
Jeune Europe (Młoda Europa)�� Europejska Partia Komunitarystyczna była ruchem 
o charakterze paneuropejskim, nawiązującym do idei narodowego bolszewizmu, 
głoszącym istnienie jednego narodu Europejczyków�� Natomiast w lipcu 1984 r�� na 
zjeździe narodowych rewolucjonistów Europy koło Frankfurtu nad Menem powstała, 
na fundamentach PCE, działająca do dziś Parti communautaire national-européen 

�  Zob�� „Moniteur Républicain” 1839, nr 1, s�� 56; „Homme Libre” 1839, nr 4, s�� 57��
�  Zob�� „New Moral World” 1��08��1840 oraz 12��12��1840, s�� 74, 75, 375��
5  „Times” 13��11��1841, s�� 5��
�  G�� B�� Cheever, Characteristics of the Christian Philosopher: A Discourse Commemorative of the 

Virtues and Attainments of Rev. James Marsh, New york 1843, s�� 67��
�  Zob�� Webster’s New International Dictionary, red�� W�� T�� Harris, F�� Sturges Allen, Springfield, Mas-

sachusetts 1909��



245Problem terminologii w polskich badaniach nad filozofią polityczną komunitaryzmu

– Narodowo-Europejska Partia Komunitarystyczna (NEPK), której liderem jest 
uczeń Jeana Thiriarta, Luc Michel���

W ramach tzw�� sporu liberałów z komunitarystami termin communitarian pojawił 
się po raz pierwszy w pracy Michaela Sandela Liberalism and the Limits of Justice 
z 1982 r��9, choć – co niezwykle istotne – nie jako określenie nurtu filozoficznego, lecz 
w znaczeniu potocznym (o którym donosił Słownik Webstera) – jako „właściwy 
wspólnocie”10��

2. prOblematyka pOlSkiegO zapOżyczenia 
„kOmunitaryzm” i „kOmunitarianizm”11

Polski termin „komunitaryzm” jest zapożyczeniem angielskiego communitaria-
nism, który z kolei wywodzi się od rzeczownika community, czyli wspólnota, 
współposiadanie, społeczeństwo, koło, środowisko, publiczność, zakon�� Jego etymo-
logia jest łacińska, od słowa communitas oznaczającego zbiorowość, wspólnotę�� 

W krajowej literaturze przedmiotu istnieją trzy, w tym dwa główne, warianty 
przyswojenia angielskiego terminu communitarianism i communitarian: 1�� „komu-
nitaryzm” i „komunitarysta”12; 2�� „komunitarianizm” „komunitarianin”�� Fakt ten jest 
przedmiotem kontrowersji wśród polskich autorów i przyczyną zamętu terminolo-
gicznego�� Trzeci wariant ma znaczenie marginalne i pozostaje poza ową kontrower-
sją: 3�� „wspólnotyzm”, „wspólnotowy”, „wspólnotowiec”�� Jest to również najmniej 
fortunny sposób przyswojenia terminu angielskiego, gdyż cechuje go znaczna nie-
ostrość – dalece przekraczająca tę występującą przy dwóch powyższych opcjach��

Andrzej Szahaj jako pierwszy przedstawił argument próbujący rozwikłać problem 
polskiego zapożyczenia „komunitaryzm” – „komunitarianizm”�� Odniósł się on do 

�  Zob�� Manifest Europejski Narodowo-europejskiej partii komunitarystycznej, „Stańczyk�� Pismo 
postkonserwatywne” 2004, nr 1/2(40/41, s�� 47, oraz witryna internetowa NEPK, http://www��pcn-ncp��
com/sindex��htm, 20��02��07��

9  M�� Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge 1998, s�� 60, passim��
10  Kwestia ta będzie przedmiotem dociekań w trzeciej części artykułu��
11  Poniższe rozważania i argumenty uzyskały niniejszą postać dzięki korespondencji i dyskusji, 

którą uprzejmie odbyła ze mną Pani prof�� dr hab�� Maria Szupryczyńska, Kierownik Zakładu Historii 
Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika�� Za okazaną pomoc 
chciałbym w tym miejscu Pani Profesor serdecznie podziękować�� 

12  Ale odmieniając dalej, również: „komunitarystka”, „komunitaryści”, „komunitarystyczny” itd�� 
Dla istoty wywodu wymienianie tych wszystkich wariantów nie ma znaczenia�� Dla jasności wywodu 
jest wręcz niewskazane�� 
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intuicji językowej i zauważył, iż wariant „komunitaryści” bardziej odpowiada 
duchowi języka polskiego, niż „komunitarianie”1���

Jednak to Rafał Prostak jako pierwszy w literaturze przedmiotu podjął się bardziej 
systematycznej próby rozwiązania owej kontrowersji i przedstawienia argumentacji 
wykraczającej poza li tylko intuicję językową�� Autor Rzeczy o sprawiedliwości przed-
stawił niezbite racje na rzecz niepoprawności łącznego użycia terminów: 1�� „komu-
nitaryzm” i „komunitarianin” bądź 2�� „komunitarianizm” i „komunitarysta”, wska-
zując, iż praktyka ta stanowi „zakłócenie porządku fleksyjnego”: „Polscy analitycy 
komunitaryzmu nie są jednak konsekwentni w odmianie i zastosowaniu tego ter-
minu�� Angielski communitarian (zwolennik komunitaryzmu) tłumaczy się zwykle 
jako ‘komunitarianin’�� Z kolei poglądy komunitarianina określa się ‘komunitarystycz-
nymi’�� Niekonsekwencja jest bardzo widoczna�� Wydaje się, że reguły poprawnej 
polszczyzny nakazują utrzymać następujące porządki fleksyjne: (1) komunitarianizm 
– komunitarianin – komunitariański (…) lub odpowiednio (2) komunitaryzm – 
komunitarysta – komunitarystyczny (…)�� Odmiana: komunitaryzm – komunitaria-
nin – komunitarystyczny jest zakłóceniem porządku fleksyjnego, gdyż jest wymie-
szaniem obu rozwiązań��”1� 

Prostak nie podejmuje się jednak próby uargumentowania poprawności jednego 
z dwu porządków fleksyjnych i niepoprawności drugiego, zadowalając się jedynie 
wykazaniem niespójności między nimi i deklaracją, iż „wbrew powszechnej praktyce” 
używania form: „komunitarianizm”, „komunitarianin”, „komunitariański”, sam 
opowiada się za opcją: „komunitaryzm”, „komunitarysta”, „komunitarystyczny�� 
Tymczasem wydaje się, iż istnieje szereg racji na rzecz preferowania opcji: „komu-
nitaryzm”, „komunitarysta”, „komunitaryści”, „komunitarystyczny”��

Można wskazać cztery główne argumenty potwierdzające tezę, iż praktyka stoso-
wania porządku fleksyjnego komunitarianizm – komunitarianin – komunitariański 
jest merytorycznie nie do utrzymania: trzy argumenty negatywne (bądź eliminujące) 
– argument z frekwencji, argument z międzynarodowego funkcjonowania terminu, 
argument z ekonomii myślenia oraz jeden argument pozytywny – z analogii z innymi 
terminami�� Argumenty te wynikają z ogólnego pytania natury językoznawczej: 
jakimi racjami należy się kierować, chcąc orzec, który z funkcjonujących w danym 
języku wariantów zapożyczeń obcego terminu jest poprawny (resp�� jak dokonać 
przyswojenia takiego terminu)?

Pierwszy argument-wskazanie każe zbadać, jak często używane są będące przed-
miotem zainteresowania warianty zapożyczenia�� Na korzyść wyboru jednej z owych 

1�  A�� Szahaj, Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Fundacja 
Aletheia, Warszawa 2000, s�� 5��

1�  R�� Prostak, Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego liberalizmu ame-
rykańskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s�� 11–12��
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spornych form wyrazu może przemawiać dotychczasowa praktyka jego stosowania 
- wyższa frekwencja użycia jednego z tych terminów jest racją na rzecz jego przyję-
cia jako formy właściwej i orzeczenia o jego poprawności a tym samym odrzucenia 
wariantów występujących rzadziej�� Częściej występującym przyswojeniem jest 
„komunitaryzm”�� Wśród autorów posługujących się łącznie terminami „komunita-
ryzm”, „komunitaryści”, „komunitarystyczny” można wskazać m��in��: A�� Klub, 
A�� Kluba, ks�� F�� Kampkę, M�� Turowskiego, P�� Przybysza, A�� Chmielewskiego, 
Z�� Baumana, L�� Morawskiego, S�� Czarneckiego, Sz�� Krzyżaniaka, A�� Wellmer, 
L�� Koczanowicza, E�� Podrez, S�� Filipowicza, M�� Żardecka-Nowak, W�� Żelaznego, 
R�� Piekarskiego, C�� Cieślińskiego, M�� Porębę, Ł�� Nyslera, P�� Skudrzyka, J�� Bartyzela15, 
Ł�� Dominiaka, A�� Gawkowską, R�� Prostaka, A�� Szahaja��

Drugi argument-wskazanie każe zbadać, jak dany termin, o ile jest tzw�� interna-
cjonalizmem, funkcjonuje w innych językach�� Konstatacja istnienia konsekwentnej 
międzynarodowej praktyki użycia tego samego wariantu jest racją na rzecz przyjęcia 
jego analogonu w języku, na gruncie którego pojawił się problem z dokonaniem 
wyboru�� Termin communitarianism jest internacjonalizmem�� W języku włoskim 
występuje wariant zapożyczenia comunitarismo, w języku niemieckim Kommunita-
rismus, w języku hiszpańskim comunitarismo, w języku francuskim communauta-
risme, w języku portugalskim comunitarismo, w języku niderlandzkim communita-
risme, w języku rosyjskim коммунитариэм, w języku fińskim Kommunitarismi, czyli 
analogony polskiego „komunitaryzm” a nie „komunitarianizm”��

Kolejny argument-wskazanie każe wybierać taką formę wyrazu, która czyni zadość 
postulatowi ekonomii myślenia, w oparciu o który działa język1�, czyli preferować 
formy krótsze i prostsze a odrzucić dłuższe, bardziej skomplikowane i nastręczające 
problemów z poprawnym użyciem (komunitarian czy komunitarianów, czy obie 
formy?)�� Biorąc pod uwagę wszystkie możliwe odmiany terminów „komunitaryzm” 
i „komunitarianizm” w zdecydowanej większości przypadków formą krótszą 
i prostszą jest „komunitaryzm” i jego derywaty��

Czwarty argument ma charakter pozytywny i jest propozycją przeprowadzenia 
pewnego rozumowania�� Chcąc dokonać prawidłowego przyswojenia terminu com-
munitarianism można zastosować wnioskowanie przez analogię i posłużyć się 
angielskimi terminami, które zostały już zapożyczone, przyjęły się i weszły na stałe 
do języka polskiego�� Przy czym, terminy te powinny być analogonami terminu 

15  J�� Bartyzel zmienił użycie terminów „komunitarianizm”, „komunitarianie”, „komunitariański” 
na „komunitaryzm” i jego warianty fleksyjne�� Zob�� J�� Bartyzel, W gąszczu liberalizmów. Próba periody-
zacji i klasyfikacji, Lublin 2004, s�� 226–230; idem, Komunitaryzm, Powszechna Encyklopedia Filozofii, 
Lublin 2004, t�� 5, s�� 756–761�� 

1�  O zastosowaniu zasady ekonomii myślenia (brzytwy Ockhama) w języku polskim zob�� N�� Łub-
nicki, Nauka poprawnego myślenia, Lublin 1987, s�� 42–50��



248 Łukasz Dominiak

communitarianism�� W tym celu należy wskazać cechy charakterystyczne słowa 
communitarianism, które następnie będą kryterium w poszukiwaniu jego odpowied-
ników��

Cechy te, to:
1�� Communitarianism jest terminem oznaczającym nurt filozoficzny;
2��  Communitarianism jest terminem, który powstał na gruncie języka angiel-

skiego;
3��  Communitarianism jest terminem o łacińskiej etymologii: communitas;
4��  Communitarianism jest terminem o budowie: temat słowotwórczy: communit 

+ formant (przyrostek): arianism��
Po opisaniu czterech charakterystycznych cech terminu communitarianism należy 

wskazać jego odpowiednik�� Analogonem tym jest utilitarianism. Spełnia wszystkie 
cztery warunki: 

1�� oznacza nurt filozoficzny; 
2�� termin ten powstał na gruncie języka angielskiego; 
3�� ma łacińską etymologię – utilitas; 
4�� jest terminem o budowie: temat słowotwórczy: utilit + formant: arianism�� 
Jak powszechnie wiadomo angielski utilitarianism przyswaja się jako „utylitaryzm” 

a nie „utylitarianizm”�� Termin „utylitarianizm” pojawiał się (obecnie pojawia się 
zupełnie marginalnie) w literaturze filozoficznej rzadko i został bezdyskusyjnie 
wyparty przez zgodny ze specyfiką języka polskiego – „utylitaryzm”�� Tę samą praktykę 
zapożyczenia powinno się zastosować do terminu communitarianism i przyswajać 
go jako „komunitaryzm” a nie „komunitarianizm”�� Wariant „komunitarianizm” 
(i jego derywaty) jest bowiem, co zostało dowiedzione, wadliwy��

Należy również odrzucić analogie z takimi terminami, jak przywoływany w lite-
raturze „prezbiterianizm”1� czy narzucający się „libertarianizm”�� „Prezbiterianizm” 
ma etymologię grecką (od presbýteros – starszy), a nie łacińską jak „komunitaryzm”; 
„prezbiterianizm” funkcjonuje międzynarodowo (jako tzw�� internacjonalizm) 
w takiej samej postaci w Polsce i innych krajach�� (język angielski, włoski, hiszpański, 
portugalski, niemiecki, francuski), a „komunitarianizm” nie; oraz prezbiterianizm 
nie jest nurtem filozoficznym�� 

Natomiast analogia z terminem „libertarianizm” jest nietrafna, gdyż w języku 
polskim istnieją trzy warianty zapożyczenia angielskiego libertarianism: „liberta-
ryzm”, „libertalizm” oraz „libertarianizm”�� De facto więc zamęt panujący w użyciu 
polskiej wersji tego terminu, jest podobny do tego, z którym mamy do czynienia 
w przypadku „komunitaryzmu”/„komunitarianizmu” – jest to raczej kolejny problem 
tej samej natury, który należałoby rozwiązać, niż argument przemawiający na rzecz 

1�  R�� Prostak, Rzecz o sprawiedliwości, op��cit��, s�� 11��
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którejkolwiek ze stron�� Nie można bowiem argumentować, dla osiągnięcia jasności 
w jakiejś dziedzinie, wskazując przez analogię na stosunki panujące w innej dzie-
dzinie, w której również brak jasności�� Poza tym, na rzecz przyjęcia terminu 
 „libertarianizm” przemawia tu okoliczność, która nie występuje w przypadku 
„komunitaryzmu”/„komunitarianizmu”, czyli niebezpieczeństwo pomylenia form 
alternatywnych z innym pojęciem: „liberalizm” (w stosunku do wyrazu „libertalizm” 
jest tylko jeden znak różnicy)��Oczywiście, decyduje siła uzusu, aczkolwiek nie 
wyklucza to (a w pewnych sytuacjach gwarantuje) utrwalenia błędu��

3. kWeStia terminOlOgiczna a prOblematyka 
merytOryczna

Zarówno w zagranicznej, jak i w krajowej literaturze przedmiotu powszechnie 
występuje problem identyfikacji momentu wykształcenia się terminu „komunita-
ryzm” jako określenia nurtu filozoficznego refutującego liberalizm egalitarny i liber-
tariański, czyli terminu „komunitaryzm” w jego najpopularniejszej współcześnie 
wersji – w kontekście tzw�� sporu z liberalizmem�� Fakt ten skutkuje dwiema niedo-
skonałościami natury stricte merytorycznej – niemożnością: 1�� rozpoznania praw-
dziwego początku filozofii politycznej komunitaryzmu; 2�� prawidłowego zrozumie-
nia znaczenia poszczególnych myślicieli i koncepcji dla całości filozofii politycznej 
komunitaryzmu oraz , co za tym idzie, poznania istoty tej filozofii��

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, iż termin „komunitaryzm” (communita-
rianism)1� bądź „komunitarystyczny” (communitarian)19 w odniesieniu do nurtu 
intelektualnego, nowego programu teoretycznego bądź zespołu poglądów refutują-
cych współczesny liberalizm został użyty po raz pierwszy w pracy Michaela Sandela 
Liberalism and the Limit sof Justice��

Faktycznie, w Liberalism and the Limits of Justice pojawia się termin communita-
rian20�� Wskazują na to również czołowi badacze komunitaryzmu, Stephen Mulhall 
i Adam Swift: „to książka Sandela pierwsza odkryła określenie communitarian”21�� 
Jednak co znaczy stwierdzenie, że w pracy Sandela po raz pierwszy pojawiło się 
określenie communitarian? Jak wiadomo, termin communitarian po raz pierwszy 
pojawił się w 1840 r�� Może to więc znaczyć tylko jedno: że ów znany już sto czter-

1�  Zob�� np�� ibidem, s�� 97��
19  Zob�� np�� Ks�� F�� Kampka, Komunitaryzm: kolejna ucieczka od wolności?, „Roczniki Nauk Społecz-

nych” 1996, t�� XXIV, z�� 1, s�� 31��
20  M�� Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, op��cit��, s�� 60, passim��
21  S�� Mulhall, A�� Swift, Liberals and Communitarians, Malden–Oxford–Carlton 1996, s�� 40��
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dzieści dwa lata wcześniej termin communitarian, został użyty w nieznanym dotąd 
znaczeniu�� Jednak dokładna analiza Liberalism and the Limits of Justice oraz innych 
pism Sandela eliminuje taką możliwość��

Pierwszą opcję wyklucza już dokładna lektura całej książki Sandela�� Nigdzie 
w Liberalism and the Limits of Justice nie pojawia się termin communitarianism 
(„komunitaryzm”)�� Co więcej, w tekście The Limits of Communitarianism pochodzą-
cym z 1997 r�� Sandel wprost stwierdza, iż „etykietka ‘komunitaryzm’ została przypięta 
do koncepcji przedstawionej w Liberalism and the Limits of Justice”�� Dalej zaś wska-
zuje, że: „Łącznie z pracami innych współczesnych krytyków filozofii politycznej 
liberalizmu, głównie Alasdaira MacIntyre’a, Charlesa Taylora i Michaela Walzera, 
Liberalism and the Limits of Justice została określona mianem komunitarystycznej 
krytyki liberalizmu deontologicznego��”22 Z kolei w wywiadzie dla „The Harvard 
Review of Philosophy” Sandel wyraźnie zaznacza: „Należy sobie uświadomić, że 
termin ‘komunitaryzm’ (communitarianism) jest etykietką, która została wynaleziona 
przez innych, aby opisać polemikę, której źródłem była krytyka liberalizmu��”2�

Drugą opcję, jakoby w Liberalism and the Limits of Justice pojawił się po raz 
pierwszy termin communitarian („komunitarystyczny”) w nowym znaczeniu, 
również można wykluczyć w podobnie zaskakująco prosty sposób�� W tym samym 
wywiadzie na pytanie redakcji: „Łącznie z Charlesem Taylorem, Michaelem Walze-
rem i Alasdairem MacIntyre’em zostałeś zaliczony do szkoły filozoficznej zwanej 
komunitarystyczną (communitarian)�� W swojej nowej książce, Democracy’s Discon-
tent, jednak nie używasz terminu „komunitarystyczny” (communitarian) ani razu?”, 
Sandel odpowiedział: „To prawda, że nie używam tego terminu ani w Democracy’s 
Discontent, ani w Liberalism and the Limits of Justice��”2� 

W Liberalism and the Limits of Justice Sandel używa terminu communitarian, ale 
w znaczeniu „właściwy wspólnocie”, nie zaś „właściwy komunitaryzmowi jako 
nurtowi filozoficznemu” bądź „właściwy krytyce liberalizmu”�� Sandel pisze o com-
munitarian sentiments, communitarian values, communitarian ends, communitarian 
aims25, które odnosi do community a nie do communitarianism�� Co ciekawe, dokład-
nie w takim samym znaczeniu termin communitarian został użyty wcześniej przez 
Johna Rawlsa, choćby w zwrocie: „but within this framework communitarian aims 
may be pursued”��2�

22  M�� Sandel, The Limits of Communitarianism, [w:] idem, Liberalism and the Limits of Justice, 
op��cit��, s�� ix�� Zob�� też: idem, The Limits of Communitarianism, [w:] idem, Public Philosophy. Essays on 
Morality in Politics, Cambridge–London 2006, s�� 252��

2�  Idem, On Republicanism and Liberalism, „Harvard Review of Philosophy”, wiosna 1999, s�� 67��
2�  Ibidem, s�� 66–67��
25  Idem, Liberalism and the Limits of Justice, op��cit��, s�� 60–64��
2�  J�� Rawls, Fairness to Goodnes, „Philosophical Review” 1975, nr 84, s�� 550��
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Widać więc wyraźnie, że twierdzenia takie, jak np�� Mulhalla i Swifta dostrzegają 
termin, lecz nie rozpoznają jego znaczenia i przez to okazują się puste�� Rozumowa-
nie, które prowadzi do takiego zaciemnienia ma najprawdopodobniej następująca 
formę�� Pierwotnie posiada się wiedzę na temat założeń komunitaryzmu i jego 
przedstawicieli – obszar ten postrzega się, zresztą słusznie, jako nowy, nieznany 
dotąd nurt filozoficzny�� Posiada się też stare znaczenie terminu „komunitarystyczny”�� 
Następnie stawia się pytanie, kiedy po raz pierwszy pojawiło się określenie „komu-
nitarystyczny” w odniesieniu do tego nowego nurtu�� W końcu szuka się pierwszego 
użycia terminu „komunitarystyczny” w obszarze tego nurtu i znalezienie go uważa 
się za zadowalającą odpowiedź�� Jednak rozumowanie takie jest logicznie błędne, 
gdyż popada w petitio principi: jedną z przesłanek tego rozumowania jest bowiem 
sąd, iż każde użycie terminu „komunitarystyczny” w obszarze nowego nurtu jest jego 
użyciem w nowym znaczeniu – ale ta przesłanka nie została wcale dowiedziona�� 

Sytuacja taka pociąga za sobą dwie konsekwencje: 1�� problem wyznaczenia 
momentu wyłonienia się komunitaryzmu jako nurtu filozoficznego; oraz 2�� problem 
zrozumienia znaczenia poszczególnych myślicieli i istoty filozofii politycznej komu-
nitaryzmu��

W literaturze przedmiotu przyjmuje się – ze wskazanych już względów – iż 
początkiem komunitaryzmu jako odrębnego nurtu filozoficznego jest rok 1982, czyli 
publikacja Liberalism and teh Limits of Justice2��� Głównym argumentem za przyjęciem 
takiej cezury było twierdzenie, iż to w tej właśnie pracy po raz pierwszy pojawił się 
termin communitarian�� Jednak jak zostało dowiedzione, argument ten nie może być 
podstawą wyznaczania początku komunitaryzmu��

Jeśli zważy się, iż komunitaryzm zrodził się jako reakcja na bolączki liberalnego 
społeczeństwa a jego główną antecedencją była publikacja A Theory of Justice Johna 
Rawlsa, to należy przyznać, iż początkiem zarówno samego komunitaryzmu (choć 
wtedy jeszcze nienazwanego jego własnym imieniem), jak i owego sporu była nie 
praca Sandela, lecz wydane rok wcześniej (1981) dzieło Alasdaira MacIntyre’a After 
Virtue – zwłaszcza, że wyłożona została w nim od razu najpełniejsza doktryna 
komunitaryzmu��

Również twierdzenia, iż „Michael Sandel zajmuje wśród komunitarystów pozycję 
szczególną”2�, wymagają ponownego przemyślenia�� Należy mieć świadomość, iż 
przyjęcie nietrafnej perspektywy terminologicznej może mieć wpływ także na zro-
zumienie znaczenia poszczególnych myślicieli oraz istoty samej filozofii politycznej 

2�  Zob�� np�� S�� Mulhall, A�� Swift, Liberals and Communitarians, op��cit��, s�� 40; J�� Lacroix, Peut-on être 
liberal et communautarien? La pensée politique de Michaël Walzer, „Swiss Political Science Review” 
2001, nr 7(1), s�� 83; Ks�� F�� Kampka, Komunitaryzm: kolejna ucieczka od wolności?, op��cit��, s�� 31; R�� Pro-
stak, Rzecz o sprawiedliwości, op��cit��, s�� 97��

2�  Ibidem��
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komunitaryzmu�� Skutkuje to nawet tak skrajnymi koncepcjami, jak te, które wyklu-
czają z grona komunitarystów jego najbardziej typowego przedstawiciela, Alasdaira 
MacIntyre’a29�� Sytuacja ta musi zaś zmieniać diametralnie rozumienie całego komu-
nitaryzmu, w ramach którego MacIntyre przedstawił przecież „najbardziej wyrazistą” 
i „interesującą wizję ‘dobrego życia’ i ‘dobrego społeczeństwa’, stanowiącą alternatywę 
wobec wizji liberałów”�0 a wypracowana przez niego krytyka koncepcji liberalnych 
jest „najbardziej kompletna i dogłębna”�1, stanowiąc tym samym o fakcie, iż prezen-
towana przez autora Whose Justice? Which Rationality? wersja komunitaryzmu jest, 
jak zauważają najważniejsi badacze owej filozofii, „najbardziej dojrzała” („most 
fully-fledged”)�2��

4. WniOSki

W artykule przedstawione zostały: 
1��  Główne momenty w historii i ewolucji terminologii komunitarystycznej, które 

nie były dotąd prezentowane w krajowej literaturze przedmiotu�� Wiedza ta 
pozwoli uporządkować badania nad filozofią polityczną komunitaryzmu, jakie 
są prowadzone w Polsce��

2��  Argumentacja wymierzona w mgłę terminologiczną, jaka związana jest 
z polskim zapożyczeniem angielskiej terminologii komunitarystycznej�� Argu-
mentacja ta wskazała, iż z dwu obecnych w Polsce wariantów przyswajania 
terminów communitarianism i communitarian merytorycznie poprawny jest 
tylko jeden: forma „komunitaryzm”, „komunitarysta” et cetera��

3��  Problemy merytoryczne w badaniach nad filozofią polityczną komunitaryzmu 
wynikłe z błędów terminologicznych oraz argumentacja refutująca niewłaściwe 
rozstrzygnięcia merytoryczne dotyczące komunitaryzmu: jego powstania; 
znaczenia poszczególnych myślicieli komunitarystycznych na tle całości tego 
nurtu; rozumienia istoty filozofii politycznej komunitaryzmu�� 

29  Zob�� P�� Skudrzyk, Amerykańska wspólnotowa filozofia polityczna, Katowice 2001, s�� 112��
�0  A�� Szahaj, Jednostka czy wspólnota?, op��cit, s�� 7, 35��
�1  J�� Bartyzel, Wartość wspólnoty – filozofia polityczna komunitaryzmu, „Pro Fide Rege et Lege”, 

nr 2–3(52), s�� 30��
�2  S�� Mulhall, A�� Swift, Liberals and Communitarians, op��cit��, s�� 162��
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Summary

The matter of this essay is a problem of communitarian terminology in Polish 
research on a contemporary political philosophy�� The author identifies three aspects 
of this problem: 1�� historical; 2�� stricte terminological; 3�� substantial�� In these three 
aspects author diagnoses three difficulties demanding solution: 1�� lack of sufficient 
information about history of communitarian terminology in Polish professional 
literature; 2�� confusion of ideas in Polish research on communitarianism; 3�� occur-
rence in Polish professional literature substantial mistakes caused by these two dif-
ficulties�� The aim of this essay is to provide the resolving to these difficulties by: 
1�� presenting the evolution of communitarian vocabulary; 2�� presenting the argu-
mentation against the confusion of ideas; 3�� refutation of substantial mistakes�� 
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ATHENAEUM

w języku nauk SPołecznych oba te pojęcia pojawiają się nader często i zwykle 
miewają odcień pejoratywny, zwykle poprzez nie sugeruje się jakieś nieokreślone 
formy nieracjonalności polityków czy grup społecznych�� Określenie kogoś „mesja-
nistą” albo „misjonistą” sugeruje oderwanie tego kogoś od realnych problemów, 
jakieś jego filiacje z transcendencją�� Taka rytualizacja postaw i zachowań widzianych 
jako mesjaniczne albo misjonistyczne zdaje się być daleką konsekwencją scjentyzmu 
w naukach społecznych i racjonalizowania na siłę postaw i zachowań nie tylko 
polityków, a jesteśmy przekonani, że to spłaszcza, wykrzywia obrazy przestrzeni 
politycznej w mikro i makroskali�� Jesteśmy przekonani, że politycy i całe narody 
egzystują także w niezauważanej przez lata przestrzeni mitycznej, poddają się władzy 
mitów nie zauważając niekiedy ich niepojętej siły, tego, że oni także są „integralną 
częścią sensów”1, że dzięki mitom potrafimy uzgodnić się ze światem�� Spójrzmy 
choćby na inspiracje sprawców II wojny światowej, i bez trudu zauważymy role 
niezauważanych przez historyków wielkich mityzacji, które aktywizowały narody, 
a bez których niemal niemożliwa zdaje się reintergracja społeczności na jednej 
płaszczyźnie i preparacja działań w imię idei, które nie dawały się czasami przełożyć 
na konkretne cele�� 

 Racjonalizacja ilościowego świata pozwala na dokładne i z pewnością potrzebne 
opisy tego, co się stało, ale już nie na pełne wyjaśnianie i wyciąganie wniosków 
predyktywnych, co czasami przesądza o tym, że techne, czyli praktyczna użyteczność 
nauki może być nawet podawana w wątpliwość�� Jest podawana przez choćby 
T�� Clementsa, który zauważał, że teorie poznania, jakie przyjmuje nauka wcale nie 

1  J�� Lule, Daily News, Eternal Stories, New york 2001, s�� 2��
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są lepsze od epistemologii, jaką posługują się teologowie2�� Ale poza tym stawianie 
faktów nad ideami, postawami i zachowaniami zbiorowymi wynikającymi z jakoś-
ciowych przesłanek sprawia, iż niepełne zdają się wyjaśnienia tych fragmentów 
przeszłości, które wyjaśnić powinniśmy i tu brak uwzględniania wielu aspektów 
„historii nieświadomej” nieustannie mści się na historykach zwłaszcza, co zauważał 
F�� Braudel��� Nie sposób nie zgodzić się ze zdaniem G�� Ritzera, że wspólnoty istnieją 
dzięki wspólnym przekonaniom, czyli światom wyobrażeń zbiorowych, a te nie 
poddają się badaniom tak łatwo jak fakty��� Nie sposób chyba kwestionować stwier-
dzenia, że świadomy czyn bywa jednak poprzedzony świadomą i „nieświadomą 
myślą”, przy czym niewielu przedstawicieli nauki skłonnych jest zauważać tę drugą 
i traktować ją jako znaczącą, choć jesteśmy przekonani do roli wiary w dziejach 
człowieka i nie myślimy tu o wierze w transcendencję, ale wierze w symbole, mity 
i ich konglomeraty�� Nie przyznajemy się tylko do tego, że nasze postrzeganie świata 
nie jest racjonalne przyjmując choćby programy partii politycznych jako propozycje 
osadzone w rzeczywistości i nie chcemy zauważać tego, że twórcy tych „programów” 
odwołują się do wiary, nie wiedzy��

 Właśnie „historii nieświadomej”, historii lęków, marzeń zbiorowych chcemy 
poświęcić poniższe rozważania, poddając analizie specyficzną postać amerykań-
skiego misjonizmu i konsekwencje takich postaw w polityce Stanów Zjednoczonych 
od początków istnienia państwa aż do ról odgrywanych przez hegemona�� Zdajemy 
sobie sprawę z inności takiej interpretacji, jakiej podejmujemy się w przekonaniu, 
że nauka musi sprzęgać poznanie z użytecznością praktyczną i poza opisywaniem 
zjawisk musi spełniać funkcję predyktywną�� Przewidywania tego, co USA mogą 
zaproponować światu nie wydają się możliwe bez uwzględnienia charakteru specy-
ficznej „amerykańskiej religii”, mającej niewątpliwy wpływ na zachowania państwa 
w przeszłości i obecnie�� Zauważano to niejednokrotnie, przecież Amerykanie często 
bywają oskarżani o ciągoty mesjańskie, uzurpowanie wyjątkowości i praw do peł-
nienia szczególnych ról w polityce międzynarodowej i czasami zasadność takich 
oskarżeń zdaje się niewątpliwa, choć czasami o to samo oskarżać można oskarżają-
cych, bowiem przekonanie o wyjątkowości narodu zdaje się być niezbędną składową 
każdego świata narodowych wyobrażeń zbiorowych�� Ale dziś to USA są hegemonem 
na arenie międzynarodowej i jeżeli zgodzimy się z autorem powiadającym, że histo-
ria Ameryki to historia wyobrażeń o niej, to możemy przyjąć, że w naszym czasie 
historia świata staje się owocem wyobrażeń Amerykanów o nim5, a owe wyobrażenia 
są pochodną marzeń i wiary, całego kompleksu iluzji posybilnych, zdają się być 

2  T�� Clements, Nauka kontra religia, Warszawa 2002, s�� 17��
�  F�� Braudel, Historia i trwanie, Warszawa 1971, s�� 111��
�  G�� Ritzer, The Age of Access, New york 2000, s�� 139��
5  M�� Lerner, America as Civilization, New york 1957, s�� 8��
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w jakiejś mierze konsekwencją inności amerykańskiego świata wyobrażeń zbioro-
wych i symboli�, czyli zjawiska niezbyt precyzyjnie zwanego „religią obywatelską”, 
a będącego postacią raczej protoideologii powstałej w przestrzeni mitycznej i jeste-
śmy zdania, że dla zrozumienia wielu zjawisk badania tej „przedideologii” są nie-
zbędne, choć z pewnością napotykają niezwykłe trudności�� O sile protoideologii od 
niedawna próbują przekonywać nas nowe generacje badaczy „historii nieświadomej”, 
zwłaszcza ci, którzy wyjaśniają fenomeny populizmu czy podłoży tworzenia spisko-
wych teorii dziejów�� Z braku miejsca możemy tylko polecić choćby rozważania 
M�� Heideggera czy E�� Fromma poświęcone strukturom „przedrozumienia”�� 

 Zbliżenie tej jakości bez uwypuklania filiacji z myślą J�� J�� Rousseau, który stworzył 
pojęcie „religii obywatelskiej”, zdaje się niezbędne w tym miejscu, a zauważyć trzeba, 
że o ile w europejskiej jest ledwie ozdobnikiem, w polskiej jest nieobecna, to w nauce 
amerykańskiej ta „religia” jest kategorią naukową od lat 60�� i jej wagi nie kwestiono-
wano uważając, że bez uwzględnienia takich determinant, jakie generuje ta „religia” 
wyjaśnienie polityki wewnętrznej czy zewnętrznej państwa nie jest pełne, choć 
zdawał się przesadzać G�� Myrdal, który widział ją jako cement spajający Ameryka-
nów�� Ale nie sposób nie godzić się z sugestią S�� P�� Huntington, dla którego ta „religia”, 
ten protestantyzm bez Boga, jest świeckim credo „narodu z duszą kościoła”��� Chyba 
nieporozumieniami zdają się stwierdzenia, że religijny patos przywódców amery-
kańskich, biblijna imaginacja, która przesyca ich retorykę to ledwie ozdobniki, 
konwencja amerykańskiego języka polityki��� One są integralną częścią tej retoryki 
od czasów Waszyngtona i nie są pochodną jakiejś głębokiej wiary w transcendencję, 
a raczej artykulacją dogmatów „religii świeckiej”, bo nawet w języku polityków 
indyferentnych religijnie pojawiają się ewangeliczne tony9�� Ta imaginacja w jakiejś 
mierze przesądza o stosunku Amerykanów do świata z tego choćby powodu, że 
z religijnej imaginacji wyrasta kolektywna wiara w to, że Amerykanie służą za 
narzędzie transcendencji, a owocem tej wiary jest społeczne przyzwolenie na kroki, 
które służyły i służą misjom ich państwa10�� 

 W początkach uważano, że można mówić o niej wtedy, kiedy dogmaty obywatel-
skie są skontaminowane z czysto religijnymi11, ale z czasem poczęto uznawać ją za 
jakość inną od religii transcendentnej, nie konfliktującą się z tą drugą�� Wedle jednego 

  �  W�� Sollors, Beyond Ethnicity, New york 1996, s�� 92��
  �  S�� P�� Huntington, Who are We? The Challenges to America’s National Identity, New york 2004, 

s�� 37��
  �  K�� Jozejtis, American Civil Religion and the Birth of Hollywood, [w:] Representing Religion in World 

Cinema, red�� S�� B�� Plate, New york 2003, s�� 241��
  9  C�� M�� young, Potrtrait of an Age, London 2002, s�� 5��
10  J�� Haynes, Religion in Global Politics, London 1998, s�� 22��
11  C�� L�� Albanese, Religions and Religion, Belmont 1992, s�� 12; R�� N�� Bellah, Beyond Belief, California 

1991, s�� 171��
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z kompendiów jest ona „sposobem myślenia, który sakralizuje sprawy rządzenia 
i wprowadza formy religijne w społeczności politycznej”12, inny zaś wykład dodaje, 
że obejmuje sobą zarówno przedstawicieli sekt, jak i ludzi bez religijnych afiliacji1��� 
Kształtuje postaci wiary w zasady, na jakich konstruowano społeczeństwo, wiary 
w tożsamość zbiorową�� 

 Niejednako postrzega się jej komponenty rozumiane z jednej strony jako dogmaty 
tej „religii”, a z drugiej jako przejawy „religijności”, czasami prezentowanej jako 
„amerykracja”1��� Zaliczano do nich cały kompleks funkcjonalnych mitów i symboli 
wyrastających z uniwersalnych archetypów Wolności, Równości i Sprawiedliwości, 
a stanowiących „mity założycielskie Ameryki”, chociaż czasami badaczom brakowało 
konsekwencji w precyzowaniu kształtów owych komponentów�� Zauważali jednak, 
że – będąc integralną częścią systemu wyobrażeń zbiorowych – „religia” ta zawiera 
w sobie swoisty system aksjo-normatywny, i wyraziste wizje przeszłości i przyszłości�� 
Znalazła się w sferze narodowego sacrum i niekiedy próby kwestionowania choćby 
amerykańskiego pryncypium wolności spotykają się co najmniej z oburzeniem 
wyznawców�� Strzegą jej „kapłani religii świeckiej”, czyli ci, którzy współtworzyli 
światy amerykańskich wyobrażeń zbiorowych, a między nimi politycy-wizjonerzy, 
duchowni, pisarze, dziennikarze, nie tylko wnoszący nowe elementy, ale stale je 
rytualizujący�� Bodaj każdy naród ma swoją „świecką religię”, ale bodaj nigdzie nie 
strzeże się czystości jej dogmatów tak, jak w Stanach Zjednoczonych�� I to właśnie 
tym, którzy rytualizowali ją w takiej postaci przez wieki, Ameryka zawdzięcza to, że 
te stałe przekonania, ta wiara przekształciły państwo w giganta15�� Być może w takich 
sądach amerykańskich historyków jest nieco emfazy, ale porównując świat amery-
kańskich wyobrażeń zbiorowych z polskimi rychło dojdziemy do wniosku, że nasze 
zbyt często ulegały radykalnym zmianom, a poza tym dlatego, że tak często zmie-
nialiśmy stosunek do historii i kompleksów aksjo-normatywnych, nie mamy jedno-
czących, aktywizujących wizji przyszłości�� 

 Święta jest historia, wiara w posłannictwo państwa, z której wypływają wizje 
świata, święte amerykańskie wartości symbolizowane dziesiątkami mitów�� Między 
nimi tak mocno rytualizowano aktywny stosunek do życia, zdecydowanie na osiąg-
nięcie sukcesu, moralny charakter wsparty o cnoty purytańskie, naukową i świecką 
racjonalność, optymizm, stawianie jednostki nad masą, tolerancję różności, patrio-
tyzm i idealizm, perfekcjonizm, moblilność, gotowość na zmiany�� Wszystkie te, 
wspomniane wyżej, składowe kształtowały się historycznie i postaramy się zbliżyć 

12  Dictionary of Christianity America, red D�� G�� Reid, Downers Grove 1990, s�� 282��
1�  Sociology. Experiencing a Changing Society, red�� G�� Ritzer, K�� C�� W�� Kammeyer, Boston 1982, 

s�� 406��
1�  J�� P�� Pinkerton, What Comes Next?, New york 1995, s�� 72��
15  C�� L�� Jackson, V�� Perrone, Two Centuries of Progress, New york 1991, s�� 360��
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je poniżej dla wspomożenia wyjaśnień wielu zachowań USA dziś i prób przewidy-
wania kroków hegemona w przyszłości��

 Po to, by te uwagi, ten fragment dysputy był utrzymany w języku świadomym 
trzeba zbliżyć i sprecyzować pojęcia mesjanizmu i misjonizmu, zbyt często trakto-
wanych tylko jako pojemne metafory, ozdobniki�� Najkrócej mówiąc mesjanizm 
polityczny, opisywany w literaturze, oznaczał realizację jakiejś misji pochodzącej od 
Boga, a zinterpretowanej przez rewelatorów i realizowanej przez praktyków�� Tak 
widzieli to J�� Talmon i N�� Cohn1�, tworzący grunt dla uprawnienia, legitymizacji 
jakości nazywanej „religią obywatelską”, choć czasami także „świecką”�� Taki „mesja-
nizm” nie ma wiele wspólnego z właściwym, jest tylko swobodną interpretacją 
postaci wiary w nadejście Mesjasza i stworzenie przez Chrystusa tysiącletniego 
Królestwa Bożego na ziemi�� Warunkiem nieodzownym jest tu postać Mesjasza 
jednostkowego albo zbiorowego, którego paruzja zapoczątkuje społeczność dosko-
nałą�� Klasyczną postać mesjanizmu, czyli millenaryzm, reinterpretowano setki razy 
przypisując cechy Mesjasza narodom lub grupom społecznym, i po wiekach przybrał 
postać wiary w możliwość stworzenia świata doskonałego albo tylko doskonalszego 
od zastanego�� W niektórych odmianach nowoczesnego „mesjanizmu” naród – zbawca 
nie musi mieć sankcji transcendentnej, choć zwykle sięga się po Boga utrzymując, 
że to z Jego woli dokonuje się takich czy innych kroków�� 

 Przyglądając się artykulacjom „interesów narodowych”, uzasadnieniom kroków 
politycznych dziś nie zauważamy czysto mesjańskich uzurpacji, choć nie sposób nie 
zauważyć swoistej soteriologii przypominającej mesjańską w poczynaniach niektó-
rych narodów�� Swego czasu Rosjanie mówili przecież o swoim „końcu historii”, 
o swej zbawczej roli, a w naszym czasie takie akcenty coraz mocniej pojawiają się 
w retoryce Amerykanów, choć nie są niczym nowym�� Swoiste zeświecczenie mesja-
nizmu na tyle zmieniło jego charakter, że począł przybierać postaci misjonizmu�� 
Często Bóg już nie sankcjonuje, a tylko przyzwala, błogosławi poczynania tych, 
którzy organizują świat odczytując jego wyroki, ale jest obecny, a zauważający jego 
stałą obecność sugerują, że w wyjaśnieniach natury amerykańskiej polityki tak 
często wykorzystywane są religijne korzenie1�, choć takie wyjaśnienie zdaje się tylko 
uproszczeniem, gdyż poza „obywatelską” czy „świecką”, w Stanach raczej nie ma 
„amerykańskiej religii”��

 Misjonizm polityczny, wyrastający z pierwotnego mesjanizmu, zdaje się być 
postacią wiary w legitymację szczególnych misji jednostek lub narodów i wcale nie 
musi mieć transcendentnych sankcji, bowiem wiara w cele misyjne może wypływać 

1�  J�� Talmon, Political Messianism, The Romantic Phase, New york 1960; N�� Cohn, The Pursuit of 
Millenium, London 1957��

1�  M�� P�� Fiorina, P�� E�� Peterson, The New American Democracy, New york 1998, s�� 122��
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z innych źródeł (jak w przypadku komunizmu)�� Kreowany w postaci wizji, bez 
tworzenia drzew celów, jawi się jak postać wiary właśnie, i zbyt często nie można 
oprzeć się wrażeniu, że to wiara, w stopniu większym niż sądzimy, generuje zacho-
wania, które zmieniają postać świata�� Amerykański misjonizm zdaje się być inte-
gralną częścią religijności obywatelskiej i podzielają go wszyscy wyznawcy tej 
„religii”, co oznacza większość Amerykanów�� Czasami bywamy jednak bezradni 
próbując potwierdzać takie hipotezy, które zdają się być nie do zweryfikowania przy 
pomocy narzędzi nauki�� 

 My zauważamy, że taka wiara towarzyszyła Amerykanom od początku kolonizo-
wania nowego lądu�� Wiara w słuszność własnych racji, siłę ducha, która przezwycięży 
wszelkie trudności w niegościnnym, brutalnym świecie zrodziła potrzebę nowej 
organizacji wyobrażeń zbiorowych, tego konglomeratu wierzeń i praktyk, które, 
„stanowiąc najwyższą instancję moralną, łączą w jedną wspólnotę wszystkich człon-
ków społeczeństwa”1��� W samych początkach pobytu na nowej ziemi koloniści poczęli 
reinterpretować biblijną ideę wybranych i tworzyć swoje wizję Nowej Ery, które 
pomagały w przetrwaniu na niegościnnej ziemi19�� Koloniści, wreszcie wolni, poczęli 
tworzyć własną eschatologię i soteriologię wywiedzione z Biblii i wbrew ponurej 
rzeczywistości, zagrożeni głodem, chorobami, napadami Indian, poczęli tworzyć 
wizje raju odzyskanego, który zbudują tu własnymi rękami w klimacie nieustannego 
strachu, czynnika zmian docenianego przez wielu badaczy20, choć spotykamy zdania, 
że „przeszłość była dla Amerykanów łaskawa i to budziło przekonanie o wyjątko-
wości”21�� Tego rodzaju sądy prezentują się już jak późniejsze mityzacje z czasu, kiedy 
USA legitymizowały swą wyjątkowość, odwagę�� Rzeczywistość musiała wyglądać 
zupełnie inaczej, gdy nieco ponad dwa tysiące pierwszych kolonistów znalazło się 
w zupełnie nowym otoczeniu i wszystko tam było nowe, wszystko groźne�� W takim 
otoczeniu zrodził się także szczególny imperatyw charakterystyczny dla tej „religii”�� 
Oto każda generacja miała obowiązek zostawiania następcom bezpieczniejszego 
i bardziej dostatniego świata22�� Oczywistą koniecznością i dopełnieniem takiego 
obowiązku jest bezpieczeństwo wewnętrzne�� 

 Te fragmenty ubogiej historii rodzimej świadomie mityzowano, gdyż znakomicie 
służyły tworzeniu wielu mitów założycielskich�� Wizje przeszłości musiały uszlachet-
niać genealogię „narodu narodów”, wtedy zwłaszcza, kiedy Amerykanie nie wiedzieli 

1�  B�� Baczko, Wyobrażenie społeczne, Warszawa 1994, s�� 31��
19  S�� M�� Promey, Spiritual Spectacles – Vision and Image in Mid – Ninetenth – Century Shakerism, 

Bloomington 1993, s�� 71��
20  D�� A�� Hall, Worlds of Wonder, Days of Judgement, Harvard 1990, s�� 101��
21  L�� Hartz, The Liberal Tradition in America, San Diego 1991, s�� 47��
22  W�� Straus, N�� Howie, Generations. The History of America’s Future. 1584 to 2069, New york 1991, 

s�� 368��
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czy są kontynentalnymi Anglikami czy angielskimi Amerykanami�� Ta historia jako 
dogmat „religii”, aby pozostać jej fundamentem, powinna być niezmiennie heroiczna 
w rytualizacji i nietrudno zauważyć, że nie zmieniała się przez wieki�� Dopiero 
w latach 90�� wieku XX poczęto zauważać, że „przez wieki historia Stanów była 
celebrowana jako triumf wolnego człowieka, wolnych instytucji politycznych 
i wolnej przedsiębiorczości”, co nie znajduje potwierdzenia w jej naukowej analizie2��� 
Jednak zdanie badacza nie przekłada się na chęć rekonstrukcji historii Stanów�� 
Wyznawcy nie chcą tego, mity lepiej organizują ich przestrzeń historyczną��

 Te naturalne, oczywiste strachy wypierano niepospolitym przekonaniem 
w sprawcze moce człowieka i wbrew wszystkiemu koloniści od początku poszukiwali 
czystego raju, jak R�� Wiliams, uczeń gubernatora Massachusets J�� Winthropa2��� Od 
początku towarzyszyła im nadzieja, podzielana później przez „ojców założycieli”, że 
świat będzie patrzył na Amerykę jak na zaczyn społeczności doskonałej, „że będziemy 
jak miasto na wzgórzu i wszystkie oczy będą na nas patrzeć”25 i ta nadzieja już na 
wieki pozostała jednym z dogmatów „religii obywatelskiej” artykułowanym na wiele 
sposobów, a wszystkie zakładały możliwość stworzenia nowego świata�� Amerykanie 
przenosili w praktykę konceptualizacje T�� More’a wierząc w to, że są w stanie zbudo-
wać regnum hominis w miejsce regnum Dei2�, ale wierzyli przy tym głęboko w to, że 
służą za narzędzie transcendencji, że tworzą nową społeczność w imieniu Boga�� 
Tworzono rozliczne wizje Nowego Jeruzalem, Nowego Kanaan jakby na przekór 
rzeczywistości i nie zaprzestano ich rytualizacji przez następne wieki, a wiara 
w dogmaty wyjątkowości i sprawczych mocy Ameryki przekładała się na zachowa-
nia polityków od J�� Adamsa poczynając a na W�� Wilsonie i G�� Bushu kończąc�� 
Poszukujący za oceanem wolności, równości i swoiście pojmowanej sprawiedliwości 
osadnicy uczynili z nich filary „religii” budując na tych podstawach nowe mity 
założycielskie�� 

 Warunki wymuszały zaufanie, tolerancję i chęć kompromisu i te wartości poczęto 
mityzować i rytualizować zamieniając rytualizację w religijność, czyli praktykę 
kultywowania mitów osadzonych w świecie wyobrażeń zbiorowych�� Konsekwencja 
tej religijności może budzić podziw, zwłaszcza w okresach, kiedy można było wątpić 
w amerykańską unikalność�� Nie zaprzestano powtarzania, że Ameryka jest ziemią 
szans, ziemią dla odważnych i bogobojnych2�, a przy tym postawy Amerykanów 

2�  L�� Dinnerstein, R�� L�� Nichols, D�� M�� Reiners, Natives and Strangers, New york 1990, s�� VII��
2�  M�� E�� Marty, Pilgrims in their Own Land, New york 1985, s�� 78��
25  W�� La Faber, The American Age. United States Foreign Policy at Home and Abroad since 1750, New 

york 1989, s�� 9��
2�  S�� Foster, Their Solitary Way. The Puritan Social Ethic in the First Century of Settlement in New 

England, Ann Arbor 1995, s�� 29��
2�  J�� W�� Kingdom, America the Unusual, New york 1999, s�� 74��
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cechowała rozwaga, ostrożność, dalekowzroczność wobec wielkich wizji, autor zaś 
rozprawy poświęconej amerykańskiej „polityce rozwagi” zdaje się sugerować, że jej 
zarzucenie przesądza o wielu niepowodzeniach na arenie międzynarodowej2��� Nie 
tylko te cechy decydowały o spoistości amerykańskich Anglików, ale także mityzo-
wane przymioty jak: lojalność, niezależność, odwaga, poszanowanie własności 
wspólnej i to one budowały zręby wspólnoty29�� Ta przezorność połączona z takimi 
cechami przesądzała w znaczącej mierze o tym, że Amerykanie nie byli tak niecierp-
liwi jak europejscy prorocy nowych światów, poświadczający swą niecierpliwość 
w wieku XIX, nie próbowali sprowadzać ideału na ziemię siłą, choć co pewien czas 
trzeba im było rewitalizacji światów mitycznych, czego poświadczeniem zdają się 
być ich cztery Wielkie Przebudzenia z pierwszym między 1730 a 1760 rokiem�� Ta 
rozwaga z pewnością miała wpływ na zachowania zbiorowe w czasie rewolucji 
amerykańskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy zdawało się, że jej sprawa jest przegrana��

 Rewolucja zdaje się poświadczać jej religijno-obywatelski charakter, co zauważało 
wielu autorów kwestionujących jej „europejski” charakter i sposoby wyjaśniania 
fenomenu przez historyków�� „Całe generacje historyków starały się dowodzić, że 
ojcowie założyciele byli deistami, ale starczy spojrzeć na argumenty w dyskursie 
politycznym, by zauważyć, jak jest religijny”�0 – zauważał historyk amerykański 
traktujący rewolucję jako swoistą erupcję nowej religijności kolonistów�� Na niewiele 
zdają się argumentacje, że Paine, Jefferson i Cooper byli zwani „trzema niewiernymi 
Tomaszami”, ich indyferentyzm religijny wcale nie wyklucza „religijności obywatel-
skiej”, a ich wiary w dogmaty tej „religii” raczej nie da się podważyć�� Przywódcy 
rewolucji raczej musieli uwzględniać charakter religii obywatelskiej i postaci ówczes-
nej religijności, by zainspirować społeczność do tak ogromnego wysiłku, a później, 
także mając to na uwadze, zaczęli myśleć o misji stworzenia nowych form moralno-
ści politycznej osadzonych mocno na gruncie wyobrażeń zbiorowych�1�� Już istniejące 
formy „religii obywatelskiej” były spoiwem wieloreligijnej społeczności europejskich, 
tego faktu nie można było nie zauważać ani wtedy, ani później�� Zauroczenie dorob-
kiem europejskich myślicieli oświeceniowych nie odebrało Amerykanom ni części 
wiary w ich mity założycielskie, a nawet jej dodało, ożywiało wiarę w to, że po 
zwycięstwie Amerykanie będą mogli dowieść sobie i światu jak są wyjątkowi�� Ta 
wiara musiała być rytualizowana przez kapłanów tej religii i poświadczeń takiej 
rytualizacji w okresie porewolucyjnym, nie brakuje�� Jefferson choćby mocno arty-
kułował wiarę w to, że Ameryka ma przed sobą specjalne przeznaczenie i odpowie-

2�  R�� Kirk, The Politics of Prudence, New york 1993, s�� 9��
29  H�� N�� Smith, The Virgin Land, Harvard 1995, s�� 220��
�0  L�� K�� Kreber, The Revolutionary Generation. Ideology, Politics and Culture in the Early Republic, 

New york 1997, s�� 14��
�1  A�� P�� Dobson, S�� Marsh, United States Foreign Policy since 1945, London 2001, s�� 2��
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dzialność za losy całej ludzkości�� Miał republikańską wizję „miasta na wzgórzach”�2 
będącą tylko jakby mutacją projekcji wcześniejszych wizjonerów�� Jego i następców 
cechowała głęboka, często artykułowana wiara w to, że naród ma stać się wielkim, 
wspaniałym, wyjątkowym i taką jej postać spotykamy w postaci niemal niezmienio-
nej do dziś��

 Wizjonerska była konstytucja Stanów i od chwili jej uchwalenia aż po dziś kon-
sekwentnie rytualizuje się mit konstytucji – wzoru dla całej ludzkości, a wiarę w to 
można zauważyć bez trudu w mitach demokracji jako panaceum na wszystkie 
bolączki świata, a przecież demokracja w jej doskonałym, amerykańskim kształcie 
jest emanacją konstytucji�� Nie zmienią tego demaskatorzy, dla których konstytucja 
została stworzona przez bogatych dla bogatych, bo mity nie dają się burzyć jednost-
kowymi sądami���� Ta rytualizacja jest poświadczeniem kształtów historii mitycznej 
Ameryki�� Od dwustu ponad lat konstytucja konsekwentnie stawiana jest w sferze 
sacrum i tylko niektórzy mitoburcy zauważali, że dokument tworzony dla prymi-
tywnych farmerów nie może sprawdzać się w wieku XX���� Hołdując mityzacjom nie 
zauważano niekonsekwencji praktyki wobec Deklaracji Niepodległości i Konstytucji 
mówiących o naturalnej równości człowieka i dogmaty religii ustanawiano jakby na 
przekór Słowu powtarzając często górne zdania podobne temu, które wygłosił A�� 
Jackson w 1812 roku: „ Kim jesteśmy? Jesteśmy wolnymi synami Ameryki, obywa-
telami jedynej republiki, jaka istnieje, jedynymi ludźmi na ziemi, którzy posiadają 
prawa, wolność i własność”�5�� Wyjątkowość konfirmowano po wojnie z Anglią 
traktując już Amerykanów jako naród i zgłaszając prawa do pełnienia misji wobec 
świata, choć słabość państwa nie pozwalała jeszcze na uroszczenia sięgające poza 
granice kontynentu i poza oceanem nawet nie zauważano wcześniejszych uzurpacji 
Waszyngtona wieszczącego w 1783 wschód imperium��, choć Waszyngton nie był 
pierwszym z tych, którzy prorokowali wielką przyszłość Ameryki�� Wiara w moralne 
siły Ameryki była silna w czasie rewolucji i pierwsze żądanie poniesienia amerykań-
skiego ducha w całą Amerykę pojawiły się wcześniej����

 Prezydent bodaj jako pierwszy zgłosił taką uzurpację i od jego czasu była ona już 
integralną częścią amerykańskiej religijności, choć nie przekładała się jeszcze na 
czyny�� Zgłaszając swoje aspiracje Stany były jeszcze zbyt słabe, by wychodzić poza 
granice, które jeszcze nie zostały do końca zakreślone i miały je ustanowić dopiero 
przy końcu wieku�� Ale tu warto jeszcze dodać, że w tym czasie inaczej widziano 

�2  R�� Takaki, A Different Mirror, Boston 1993, s�� 79��
��  T�� Nage, Gangi Ameryki. Współczesne korporacje a demokracja, Warszawa 2004, s�� 262��
��  R�� Reeves, American Journey, New york 1982, s�� 151��
�5  L�� Perry, Boats against the Current, New york 1995, s�� 47��
��  W�� Lafaber, Liberty and Power, Philadelphia 1997, s�� 1��
��  J�� N�� Rakove, The Beginnings of National Politics, Baltimore 1982, s�� 149��
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sprawcze moce słowa, inaczej postrzegano słowo-czyn�� Ono nie było zlepkiem 
czczych deklaracji, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w naszej ponowoczesności�� 
Przy pomocy słów traktowanych jak świętości pierwsi przywódcy państwa wskazy-
wali drogi następcom, a ci potraktowali je po latach jako polityczne testamenty 
założycieli, nader często wykorzystując je przy legitymizacjach roli własnej i Ameryki 
świadomi tego, że wykorzystują wielkie, heroiczne mity�� 

 Wstępem do misjonizmu praktycznego były słowa J�� Adamsa z 1815 roku: „kon-
tynent leży przed Amerykanami jak odkryte łoże”�� i prezydent raczej nie miał na 
myśli Ameryki Północnej�� Powtarzał to J�� Monroe powiadający, że jest wiele przyczyn, 
by uwierzyć, że system wkrótce osiągnie najwyższy stopień perfekcji, jaki jest moż-
liwy w instytucjach stworzonych przez człowieka�9�� Znamienne jest to, co wypływa 
z mitów pobocznych�� Oto amerykańscy organizatorzy wyobrażeń zbiorowych niemal 
nie mówią o tym, co jest złe i wymaga radykalnych korekt, ale tylko o tym, co jest 
dobre�� Wkrótce Amerykanie zyskali zewnętrzną konfirmację swoich idei witając 
w Ameryce wielu europejskich proroków Nowego Świata, którzy uważali, że tylko 
tu mogą znaleźć warunki do tworzenia zaczynów społeczności doskonałych, 
a między nimi Ch�� Fouriera i E�� Cabeta z jego „Pionierami Ludzkości”�� 

 Między innymi dzięki nim, ale także wielu europejskim przybyszom z A�� de 
Tocquevillem na czele, Stany mogły poczuć się nauczycielem świata�� Dla wielu 
Europejczyków Ameryka stawała się „refleksją aspiracji, jakie chcieli realizować na 
starym kontynencie”�0�� Pojawiał się niezwykle silny argument przemawiający za rolą 
Stanów, a niezwykłemu wzmocnieniu uległ w czasie wzmożonej migracji ze starego 
kontynentu�� Misja poczynała już należeć nie do angielskiej, zbuntowanej kolonii, ale 
do „narodu narodów” tworzącego się w amerykańskim tyglu, a to radykalnie zmie-
niało jej charakter, bo Ameryka już reprezentowała stary, uciskany świat, z którego 
miliony szukały i odnajdywały azyle wolności i sprawiedliwości tam właśnie�� Wedle 
amerykańskich kapłanów religii świeckiej te miliony odnajdywały nie tylko pracę 
i dobrobyt, ale wartości zrealizowane�� Mityzując pożądane wątki nie zauważano ani 
form eksterminacji Indian, ani upokarzającego dla dumy „kraju wolności” niewol-
nictwa i podobne dychotomie w myśleniu o państwie, społeczeństwie i ich rolach 
stawały się cechą sposobów myślenia politycznego, przesądzały o wizjach historii 
i kształtach prospekcji, a w tych ostatnich spotykamy powtarzaną na wiele sposobów 
frazę z „Manifest Destiny”: „Energia ludzi naprawdę wolnych, rządzonych przez 
instytucje chrześcijańskie daje im boską wszechmoc”�1��

��  G�� Dangerfield, Awakening of American Nationalism 1815–1828, Prospect Height 1994, s�� 1��
�9  Ibidem, s�� 142��
�0  B�� Levine, The Migration of Ideology and the Contested Meaning of Freedom, Washington 1992, 

s�� 22�� 
�1  F�� Merk, Manifest Destiny and Mission in American History, New york 1966, s�� 47��
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 Wartości specyficzne dla Ameryki stawały się wartościami uniwersalnymi i taka 
wiara przesyca słowa i dokonania tych, którzy poczuli siłę wystarczającą do cząst-
kowego realizowania misji: T�� Roosevelta i W�� Wilsona�� Dla obu argumentem na 
rzecz misji państwa był charakter demokracji amerykańskiej, która została włączona 
do sfery świętości tuż po rewolucji i od tego czasu mit rytualizowały największe 
autorytety nie tylko polityczne, bo nie sposób nie zauważyć ról wielkich twórców od 
W�� Whitmana poczynając�2�� Uważany za polityka, który zerwał z izolacjonizmem 
T�� Roosevelt mówił w roku 1898: „Wierzę w to, że my możemy dominować w świecie 
jak żaden naród nie dominował�� To jest punkt zwrotny historii”���� Wyartykułował 
raz jeszcze chęć do pełnienia misji wobec świata w czasie, w którym państwo poczuło 
siły do jej podźwignięcia i nie były to tylko słowa�� Komparując misjonizm Roosevelta 
z wcześniejszymi jego uzasadnieniami możemy zasugerować, iż Stany nie były po 
jego czas izolacjonistyczne z założenia, ale ze słabości, a „rozważni” politycy ame-
rykańscy przed nim znali swoje słabości mierząc siły na zamiary�� W jakiejś mierze 
misjonistyczna determinacja prezydenta sprawiła, że świat ujrzał Stany jako preten-
denta do odgrywania znaczących ról w polityce międzynarodowej, choć stare potęgi 
europejskie nie przejawiały zbyt wielkich obaw przed konkurentem, nie doceniały 
dynamiki gospodarki amerykańskiej�� Siła państwa w wieku XIX rosła wolno, 
a mocarstwowe aspiracje musiały poczekać��

 Dopiero w trakcie wojny Europa dostrzegła prawdziwą siłę Ameryki, konfrontu-
jąc się z inną postacią misjonizmu niż europejski, używany wobec świata kolonial-
nego�� Politycy europejscy zetknęli się z polityką determinowaną wiarą w mocny 
legitymizm i w moralność�� Jak zauważał „realista polityczny” G�� Kennan, wtedy to 
amerykański idealizm zderzył się z wyrafinowanym „realizmem” Europy i przegrał���� 
Prezydent Wilson zdumiewał świat utożsamiając wartości narodowe z uniwersalnymi, 
dając do zrozumienia, że Ameryka ma wyjątkową misję prowadzić ludzkość ku 
nadnarodowemu społeczeństwu przyszłości budowanemu na prawie międzynaro-
dowym, wyrażając nadzieję, że Liga Narodów będzie wstępem do stworzenia rządu 
światowego i pokojowego ładu�5��

 Amerykański misjonizm zderzył się z europejskim rozumieniem polityki 
i w owym czasie kompromis między nimi nie zdawał się możliwy, wzajemne niezro-
zumienie szło zbyt daleko�� Można pokusić się o twierdzenie, że dopiero w pierwszych 
miesiącach po wojnie doszło do pierwszej poważnej konfrontacji spojrzenia na 
politykę światową i Amerykanie wyciągnęli z tego lekcje ucząc się europejskiego 

�2  D�� de Pease, Visionary Compacts, Madison 1987, s�� 106��
��  W�� La Faber, Inevitable Revolutions. The United States in Central America, New york 1993, 

s�� 40��
��  W�� La Faber, Liberty and Power, Temple University 1997, s�� 9��
�5  N�� G�� Levin jr��, Woodrow Wilson and World Politics, London 1970, s�� 180��
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„realizmu”�� Od prezydentury F�� D�� Roosevelta widać jego wyraźne ślady w polityce 
międzynarodowej, ale misjonistyczny idealizm nie poddawał się mimo urażonej 
dumy�� Stracone złudzenia elit i społeczności przełożyły się na ksenofobię dekady lat 
20�� na tle kreowania prawdziwie nowoczesnej gospodarki�� i następny okres względ-
nego izolacjonizmu, który wypadłoby nazywać okresem czasowego zawieszenia 
misji, jako że misjonizm – mit fundamentalny Ameryki, część integralna amerykań-
skiej „religii”, został na czas jakiś odsunięty na drugi plan�� Nie przestał być rytuali-
zowany nawet w okresie wielkiego kryzysu, pojawiał się w wielu postaciach, prze-
kładał się choćby na argumenty autorów prohibicji, którzy znowu zamyślali 
o bezgrzesznej Ameryce�� Fale ekspiacji zawsze zdawały się służyć reorganizacji, 
rytualizacji amerykańskich wartości, służyły następnemu przebudzeniu i co jakiś 
czas pojawiają się profetyczne ostrzeżenia przypominające poniższe z ust czarnego 
buntownika Malcolma X: „Ameryka jest jak Egipt przed zagładą�� Nikt nie słucha 
ostrzeżeń, nikt nie widzi znaków”���� 

 Takich znaków było wiele i misjonistyczna Ameryka poczynała poznawać strach, 
tak wielki, że w przemówieniu inauguracyjnym Roosevelta znalazły się pamiętne 
słowa: „Jedyną rzeczą, jakiej musimy się obawiać jest sam strach”���� Amerykanie 
zaakceptowali hasło „America first”, ale po przezwyciężeniu strachu nadzieje zbio-
rowe znowu dodały dynamizmu artykulacji przesłań do świata�� W okresie ożywienia, 
w klimacie polityki „od kryzyzsu-do kryzysu” wzmacniający struktury państwa 
prezydent stworzył ostrożną formułę przyjaźni między narodami jak między jed-
nostkami, sugerował podjęcie wysiłków, by wyzwolić ludzkie siły i stworzyć atmosferę 
zrozumienia i współpracy między narodami�9�� W czasie wojny przestało to wystar-
czać i Roosevelt ruszył śladami Wilsona używając retoryki narodowego bezpieczeń-
stwa, która znakomicie służyła wzmacnianiu struktur władzy państwowej i równie 
dobrze legitymizowała jego poczynania na zewnątrz�� Wtedy prezydent, już funda-
mentalnie ewangeliczny, począł po swojemu realizować misję myśląc o stworzeniu 
ładu pokojowego na lata, powracając do pomysłu stworzenia podstaw społeczeństwa 
globalnego�� Takie treści przesycają prasę amerykańską i możemy tam znaleźć wiele 
sugestii politologów o możliwości stworzenia powojennej harmonii, później okre-
ślanych jako mieszanina sentymentów i pobożnych życzeń�� Wpływowi komentatorzy, 
jak M�� Lerner czy H�� Wallace emanowali taką wiarą w dobre intencje Rosjan prze-

��  L�� S�� Luedtke, Making America. The Society and Culture of the United States, Washington 1998, 
s�� 74��

��  Malcolm X, Good’s Judgement of White America [w:] American Religion History, red�� A�� Porter-
field, Oxford 2002, s�� 286��

��  J�� McGregor Burns, Roosvelt. The Lion and the Fox, San Diego 1984, s�� 163��
�9  C�� Bennet, Franklin D. Roosvelt and the Search of Security American-Soviet Relations 1933–1939, 

Wilmington 1984, s�� 21��
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siąknięci utopijnym przekonaniem w esencjonalne dobro człowieka, możliwość 
stworzenia doskonałego ładu globalnego50��

 Amerykanie zaakceptowali projekty nowego porządku, ONZ, która miała temu 
służyć�� A zauważyć trzeba, że dla milionów z nich wojna nie oznaczała zniszczeń, 
ale prosperity i lepsze życie po latach depresji�� Wedle nich świat zlekceważył ich 
dobrą wolę i intencje, a rozumowali tak z pozycji zwycięzców przyzwyczajających 
się do roli hegemona�� Wnet pojawiło się poczucie, że zostali zdradzeni przez nie-
dawnych sojuszników i znowu idealizm zaczął być wypierany przez to, co zwie się 
realizmem politycznym, znanym choćby w postaci prezentowanej przez G�� Kennana 
i H�� Morgenthau�� Ten ostatni z uporem twierdził, że narody aktywne w polityce 
międzynarodowej stale muszą być gotowe do stosowania przemocy51�� Wydaje się, że 
realiści mieli spory wpływ na swoiste wzbogacenie misjonizmu o argumenty siły�� 
Takich używał już T�� Roosevelt, ale wtedy nie miały takiego umocowania w sferze 
wyobrażeń zbiorowych, by stworzyć klimat przyzwolenia społecznego�� W okresie 
powojennym już tak, bo z jednej strony umacnia się przekonanie, że Stany są już 
hegemonem i powinny strzec tego miejsca, z drugiej zaś pojawiają się obawy przed 
konfrontacją z komunizmem�� Z misjonizmu pierwotnego wyrastało przekonanie, że 
Ameryka stała się jedynym strażnikiem wartości uniwersalnych i musi przejawiać 
gotowość poniesienia ofiar w imię wolnego świata�� Takie przesłanie wyrastało 
w naturalny sposób z kształtów „religii” i tu znaczącą rolę odegrał optymizm Ame-
rykanów, którego nie był w stanie naruszyć atomowy koszmar52�� 

 W uzasadnieniach kreacji NATO, podjęcia ryzyka koreańskiego, stale pobrzmie-
wają te same argumenty uzgodnione z charakterem wyobrażeń zbiorowych, a tak 
niewiele różniących się od przesłań „Manifest Destiny”�� Wiara w posłannictwo nie 
zmieniła się w treściach od czasu prezydenta Polka, a nawet umocniła się wraz 
z pewnością, że Stany są zdolne podźwignąć odpowiedzialność za losy świata�� Ta 
wizjonerska pewność nie przyjmowała postaci drzew celów, one pojawiały się 
doraźnie, korygowane przez oczywiste interesy gospodarcze, których raczej nie 
przywoływano jako argumentów�� Misje amerykańskie miewały wymiar czysto 
moralny, wynikały z pryncypializmu rządzących, którzy – wedle siebie – byli ema-
nacją społeczeństwa�� W okresach zwątpienia nowe wizje dodawały sił społeczności, 
a także czyniły łatwiejszymi wyrzeczenia i obywatele nie zauważali jak bardzo pod-

50  R�� H�� Pells, The Liberal Mind in a Conservative Age, Hanoner 1989, s�� 34��
51  H�� Morgenthau, Politics among Nations. The Struggle for Power and Peace, New york 1967, 

s�� 36��
52  E�� T�� May, Cold War – Warm Heart, [w:] The Rise and Fall of the New Deal Order 1930–1980, red�� 

S�� Fraser, G�� Gerstle, Princeton 1989, s�� 166��
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dali się omnipotentnemu państwu i poddają się coraz bardziej5��� Takie zawierzenie 
jest kwestią amerykańskiej wiary i pozostanie nią, jeżeli rytualizacja medialna będzie 
dalej tak konsekwentna, jak jest dziś, a co do tego nie mają wątpliwości specjaliści 
od mediów zauważający skuteczność misjonistycznych treści wobec odbiorców poza 
Stanami5���

 Konieczność nowej rewitalizacji ducha narodu pojawiła się w latach 60�� wraz 
z kulturową rewolucją, której wszystkich źródeł nie odkryto do tej pory, a także 
rewoltą czarnych obywateli Stanów�� Wielkie Przebudzenie, którego początek widzi 
się w roku 1960 miało reintegrować społeczność na starych podstawach�� Pojawiła 
się wizja Wielkiego Społeczeństwa prezydenta L�� Johnsona, która miały wzmacniać 
misjonistyczne argumenty, że Ameryka składa w Azji ofiarę na ołtarzu wolnego 
świata�� Bodaj takim samym celom służył późniejszy ruch Moralnej Większości 
i w obu wizjach powracał obraz Ameryki z jej tradycyjnymi, a rzekomo zagubionymi 
wartościami�� Tym wizjom towarzyszyły katastroficzne argumenty o słabościach, 
które rodzą się z amoralizmu, braku wiary�� „Ameryka staje się lądem dotkniętym 
plagami rzeczy, które nie są dopasowane, które nie mają końca, nie działają”- pisał 
antropolog kultury przekonany do konieczności rewitalizacji55�� A czynił to w czasie, 
w którym nie było innych, poza społecznymi, przesłanek do kreowania takich sądów�� 
Podobne argumenty służyć miały swoistej synchronii misji skierowanej do wewnątrz 
i na zewnątrz wtedy, kiedy zauważano zagrożenia dla świata wyobrażeń zbiorowych, 
dla fundamentalnych mitów�� Spoistość społeczeństwa była gwarantem odgrywania 
nowych ról przez walczących z imperiami zła�� Taką spoistość miała zapewniać wiara 
w siebie, a dla jednego z autorów „wiara w amerykańską witalność była kamieniem 
węgielnym pod amerykańską wiarę”5��� 

 Jeszcze w okresie zimnej wojny pojawiły się strachy przed utratą pozycji hegemona 
w bilateralnym świecie, a wraz z nimi wiele teorii cyklizmu, od teorii Klingberga 
i Thurowa poczynając�� Twórcy takich teorii uważają, ze każda hegemonia ma cha-
rakter organiczny, przeżywa młodość, wiek dojrzały i okres schyłkowy5��� Nadto 
sugerowali, że hegemonia nie może opierać się na dominacji gospodarczej, politycz-
nej czy militarnej, ale na nowych ideach mających moc generowania zmian w ma-
kroskali i zdawać się może, że z takich przekonań wyrastały konceptualizacje 
S�� Huntingtona i F�� Fukuyamy�� Nie udało się przewidzieć tak szybkiego rozpadu 
komunizmu i pojawiła się nagła potrzeba rekonstrukcji postaci misji Stanów wobec 

5�  B�� Ginsberg, T�� J�� Lowi, M��Weir, We the People. An Introduction to American Politics, New york 
1997, s�� 4��

5�  M�� C�� Elasmar, The Impact of International Television. A Paradigm Shift, London 2003, s�� 35��
55  M�� Harris, America Now. The Anthropology of Changing Culture, New york 1981, s�� 18��
5�  H�� Johnson, Sleepwalking Through History. America in the Reagan Years, New york 2003, s�� 29��
5�  P�� J�� Taylor, The Way the Modern World Works, New york 1996, s�� 37��
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świata w warunkach pełnej dominacji i zjawisk globalizacyjnych, nierozpoznanych 
w porę, postrzeganych przez jakiś czas jako mechaniczne zbliżanie się świata homo-
genicznego, bez konfliktów narodowych i społecznych5��� Sądzono, zarówno 
w Ameryce, jak i Europie, że perspektywy stworzenia stabilnego ładu są wręcz 
wspaniałe�� Wiara w nowy ład zawiodła, poprzestawano na celebrowaniu końca 
historii i zwycięstwa Zachodu – zauważał krytyczny analityk – a konieczny jest 
krytyczny osąd amerykańskiej polityki i zdefiniowanie jej w nowych warunkach59�� 
Nie doceniono roli zagrożeń asymetrycznych, choć nie brakowało przesłanek do 
wniosków o takich zagrożeniach i kiedy pojawiły się w postaci terroryzmu, potrak-
towano je na sposoby wywodzone z misjonizmu�� R�� Reagan potraktował zagrożenia 
terroryzmem jako przesłankę do przygotowania gruntu pod ewentualne konfronta-
cje militarne z Murder Incorporated, czyli Iranem, Libią, Kubą, Nikaraguą�� Reme-
diami na takie groźby mają się stać inne systemy polityczne, i tu często przywoływano 
mityzację demokracji jako systemu z natury pokojowego, który można wprowadzać 
na siłę��

 Takie zagrożenia są w jakiejś mierze pokłosiem działań samych Amerykanów 
i przyznaje to wielu analityków�� Choćby decyzję G�� Busha wycofania się z Afganistanu 
uznano za cyniczną i fatalną, owocującą wiadomymi konsekwencjami�� Przyniesiono 
Afgańczykom mityczną wolność, demokratyczne wartości i na tym poprzestano 
mniemając, iż jest to niezwykłe dobrodziejstwo�0�� Nie pytano o to, czy Afgańczycy 
tak samo rozumieją wolność i inne filary demokracji, czy rozumieją samą demokra-
cję�� Nie po raz pierwszy ujawniła się cecha misjonarzy sadzących, że wystarczy 
ukazać istotę dobra, a zdobędzie się nowych wyznawców�� Błąd zauważono ponie-
wczasie, przysłoniły go triumfy w wojnie w Zatoce, które w znakomity sposób 
konfirmowały misję Ameryki i samego prezydenta, o którym mówiono, że nie 
powinien być znowu wybierany, ale intronizowany�1�� Ta wojna w imię zagrożonej 
wolności ze słabym przeciwnikiem, była znakomitym argumentem na rzecz misjo-
nizmu w formach podobnych do pierwszej interwencji w Iraku�� Nie tyle używano 
tego argumentu, co nadużywano dla rytualizacji przesłań o wyjątkowej roli Ameryki�� 
Według A�� Lewisa z „New york Times” korporacyjne media w tym czasie przypo-
minały koncerty klakierów, a w czasie całego kryzysu to media jako pierwsze zaczęły 
„bić w wojenne bębny i promować rozwiązania militarne”�2��

5�  J�� Hartley, Communication. Cultural and Media Studies, London 2004, s�� 6��
59  J�� C�� Goldfarb, The Cynical Society. The Culture of Politics and the Politics of Culture in American 
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�0  D�� Kellner, From 9/11 to Terror War, New york 2003, s�� 35��
�1  T�� J�� Lowi, B�� Ginsberg, American Government. Freedom and Power, New york 1998, s�� 373��
�2  M�� Raboy, B�� Dagennais, Media, Crisis and Democracy, London 1992, s�� 52��
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 W Kuwejcie Stany dowiodły światu, że są superpotęgą, dowiodły sobie, że potra-
fią pełnić misję, ale na czas niezbyt długi�� Interwencje humanitarne z użyciem sił 
zbrojnych w Somalii, Rwandzie, na Haiti zakończyły się wstydliwymi niepowodze-
niami hegemona tłumaczonymi na wiele sposobów, ale nigdy nie podważano 
słuszności decyzji prezydenta�� Społeczna wiara w misję nie mogła zostać zdestruo-
wana tak błahymi potknięciami, a przecież utrata wiary w misję państwa byłaby 
także stratą części wiary w siebie�� Te porażki znaczyły jednak wiele i, jak uważa 
obserwator, zniechęciły Stany do interwencji tam, gdzie nie były zagrożone ich 
interesy gospodarcze���� Jugosłowiański wyjątek potwierdza regułę, choć ta telewizyjna 
wojna bez fizycznego kontaktu ze słabym przeciwnikiem nie jest raczej dobrym 
przykładem wyjątku�� Było to jednak następne potwierdzenie misji i zarazem słabo-
ści Europy, pretekstem do tego, co kontrowersyjny R�� Kagan nazwał samotną 
wędrówką Guliwera przez krainę Liliputu��

 Prawdziwą próbą stać się miały dopiero następna interwencja w Afganistanie 
i wojna z Saddamem Husseinem�� Te interwencje są już pokłosiem ogłoszonej wojny 
z terroryzmem po tragedii 11 września, być może pokłosiem „sumy wszystkich 
strachów”, gdyż wielu autorów zauważało, że Ameryka boi się i desperacko pragnie 
bezpieczeństwa���� Te strachy dekady lat 90�� eksplodowały po zamachu i ujawniły się 
w duchu misjonizmu, ale teraz misją Stanów było zapewnienie bezpieczeństwa światu 
i taką zadeklarowano czekając na reakcje�� Polityka w wojnie z terroryzmem bywa 
postrzegana jako słuszna w treści, ale karkołomna w formach�� Niektórzy zasadnie 
nazywają ją agresywną i ekspansywną, prowadzoną z zapałem prawdziwych kon-
kwistadorów, nie misjonarzy�5�� Zasadnie, bo wojna afgańska zdawała się nie mieć 
innego celu poza pokonaniem talibów, Amerykanom nie udało się przekonać ple-
mion afgańskich do ich modelu demokracji ani osiągnąć celu głównego, jakim było 
schwytanie Ben Ladena�� Następna misja nie powiodła się, nie stała się także nauką 
przed podjęciem następnej�� 

 Przyszłość polityczna jest nieprzewidywalna, raczej nigdy nie uda się nam poznać 
praw rządzących materią polityczną ani zebrać wystarczającej ilości warunków 
początkowych, czyli przesłanek do wniosków, z których zrodzą się działania�� Wydaje 
się jednak, że przyznanie się do klęski będzie tożsame z koniecznością porzucenia 
przez Stany misyjności w jej kultywowanej od wieków postaci�� Taka konieczność 
mogłaby oznaczać konieczność podważenia wielu mitów założycielskich, a w efekcie 
rosnącą przepaść między społecznością a jej reprezentantami�� Na to nie może sobie 
pozwolić prezydent Bush�� Presja społeczności wiary może wymusić wycofanie się 
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270 Andrzej Sepkowski

z Iraku po jakimś spektakularnym sukcesie jeszcze przed końcem kadencji, ale ze 
swoistej logiki misjonizmu wynikają następne kroki, a takimi zapewne będą inter-
wencje w innych rejonach świata przypominające jugosłowiański i tu pojawia się ta 
pokusa uderzenia na atomowe ośrodki w Iranie��

 „Amerykański ewangelizm jest fundamentalny” – zauważał amerykański badacz 
mający na myśli ewangeliczne posłannictwo wobec świata��, które dziś wygląda 
inaczej niż przed laty, bo dziś Amerykanie mogą realizować wizje „miasta na wzgó-
rzu”, ale muszą ją konkretyzować i wielkie metafory założycielskie muszą przybierać 
realne kształty, a z tym Amerykanie mają jeszcze kłopoty�� Misjonizm naszego czasu 
wydaje się być tak silny, że czas jakiś jeszcze będzie generował postawy hegemona 
na scenie międzynarodowej, choć zapewne dojdzie do innych artykulacji misji wobec 
świata i interwencje kojarzone z interesami gospodarczymi znowu przybiorą kształty 
działań altruistycznych, choć nie do końca, bo nie sposób wyobrazić sobie pełnego 
altruizmu w stosunkach międzynarodowych�� Ale taki misjonizm jest wyobrażalny 
w wielkich akcjach zapobiegania powstawania nowych „państw upadłych”, które są 
nowym źródłem zagrożeń asymetrycznych, niwelowania różnic między biednymi 
i bogatymi czy też w próbach opanowania procesów globalizacyjnych��

 Amerykanie mają niezwykłą zdolność zawierania kompromisów i zarazem są 
moralnymi ekstremistami�� – to zdanie teoretyka także jest jakąś przesłanką do sądu, 
że Amerykanie raczej będą eskalować misjonistyczne zapędy�� Bezzasadne stają się 
oskarżenia o imperializm, jakie pojawiają się coraz częściej w literaturze europejskiej, 
po części biorące się stąd, że Europejczycy mierzą Amerykanów własnymi miarami, 
co widać od początku wieku�� Być może biorą się z prostej niechęci do hegemona, ale 
oskarżający nawet nie próbują wyobrażać sobie sytuacji bez państwa, które jest 
w stanie pełnić funkcję rozjemcy i egzekutora�� Hegemon jest światu potrzebny 
i zapewne USA zdają sobie sprawę z tego, ale nie zamyślają o tym, by być nowym 
Rzymem, o co bywają oskarżane�� Na szczęście nie jest tak, jak widzi to prowokacyjny 
J�� Baudrillard, uważający, że Ameryka przybrała kształt sekty, że cała jest przesiąk-
nięta moralnymi założeniami sekty, że w sposób bezwzględny żąda świętości od 
innych, że jest szalona i obsesyjna���� Ameryka nie jest obsesyjna, jest na swój sposób 
konsekwentna od wieku i wyrzekając się misji wobec świata wyrzekałaby się siebie�� 

��  T�� R�� Marmor, J�� L�� Mashaw, P�� L�� Harvey, Americas Missunderstood – Welfare State, New york 
1992, s�� 340��

��  M�� Equal, Divergent Paths. How Culture and Institutions have Shaped North American Growth, 
New york 1996, s�� 128��

��  J�� Baudrillard, Ameryka, Warszawa 1998, s�� 121��
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Summary

relIgIon IS a central part of human experience, influencing what we perceive and react 
to the environment un which we live�� There is no country in the world where the christan 
religion retains a greater influence over the souls of men than in America – as noticed Toc-
queville�� America was where good and evil would struggle in a continuing battle for 
supremacy in full view of the rest of the world�� Americans believe that the America’s divine 
mission would ensure a victory of light over darkness but the various narratives of that mis-
sion have been frequently aware of the darkness of failure�� Americans prophets located 
America as the place where God’s plans for the world be realised, where the “sun of righteous-
ness” would shine over a paradise set in wilderness of the West, but the same time they could 
issue apocalyptic warnings about the over-present threat of hell and eternal damnation�� The 
religious dimension to the story of America where good and evil exist alongside each other 
has been a pervasive theme in country’s expressive culture, giving it a powerful resonance 
beyond history of specific churches and often endowing its language with special meaning 
and force�� From this pesrpective religious imagery and religious themes have had a consid-
erable influence on the way Americans have reflected and acted, not only in literatute, but 
also in political language and rhetoric��

 Americans is a nation with the soul of church – wrote Huntington and we try to bring 
nearer this soiul and church�� This church have a mission and this mission was truer expansion 
of national spirit�� This was present form the beginning of American history and it is present, 
clearly, today�� It was idealistic, self-denying, hopeful fo divine favor for national aspirations�� 
It made itself heard most authentically in times of emergency, of ordeal, of disaster�� Its lan-
guage was that of dedication to the enduring values of American civilization�� Mission was 
the force that thought to curb expansion of the agressive variety�� A sense of missionism to 
redeem the Old World by high example was generated in pionieers of idealistic spirit on their 
arrived to the New World�� It was generated by the potentialise of new earth for building a new 
heaven�� It appeared thereafter in succesive generations of Americans with changes in the type 
of mission unaltered�� By the time of Jackson it included a concept of democracy greatly 
widened, by Wilson days it meant Fourteen Points, by the time of second Roosevelt the Four 
Freedom and by the Bush Junior war with terrorism�� In add these enlargments of mission 
the Goddes of Liberty holding aloft the light to the world seemed to to Americans to be, in 
reality themselves�� 
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ATHENAEUM

w Stanach zjednoczonych oSobISta religijność kandydatów na prezydenta 
oraz urzędującego prezydenta zawsze była obiektem społecznego zainteresowania; 
niejednokrotnie miała też wpływ na wynik wyborów1�� Badacze tłumaczą żywotność 
religii w amerykańskiej sferze publicznej na rozmaite sposoby, wskazując najczęściej 
pluralizm wyznań oraz wynikającą z niego konkurencję na religijnym „rynku” jako 
jej przyczyny2�� Tymczasem, obecność religijnych odniesień w dyskursie politycznym 
należy tłumaczyć raczej trwałością systemu symboli, mitów i wierzeń, jaki za Janem 
Jakubem Rousseau, a na gruncie amerykańskim – za Robertem N�� Bellahem, określić 
można mianem religii obywatelskiej��� Bellah zdefiniował ją jako „ten religijny wymiar, 
który, jak sądzę, występuje w życiu każdego narodu, poprzez który interpretuje on 
swoje doświadczenia historyczne w świetle rzeczywistości transcendentnej”��� Przyj-
mując tę perspektywę, w niniejszym artykule przyjrzę się roli prezydenta USA 

1  Artykuł powstał dzięki wsparciu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (w ramach programu Subsy-
dium Profesorskie), a także dzięki grantowi John F�� Kennedy Institute przy Freie Universität Berlin�� 
Obu instytucjom autor wyraża serdeczne podziękowania��

2  R�� Finke, The Illusion of Shifting Demand. Supply-Side Interpretations of American Religious History, 
[w:] T�� A�� Tweed (red��), Retelling U.S. Religious History, Berkeley–Los Angeles–London 1997, s�� 108–124; 
R�� Finke, R�� Stark, Religious Choice and Competition, „American Sociological Review” 1998, 63(5), 
s�� 761–766��

�  R�� Bellah, Civil Religion in America „Daedalus” 1967, vol�� 96, no�� 1, s�� 1–21; idem, P�� E�� Hammond, 
Varieties of Civil Religion, New york 1980; American Civil Religion, red�� R�� E�� Richey, D�� G�� Jones, New 
york 1974; w języku polskim zob�� I�� Borowik, Civil religion, [w:] Religia. Encyklopedia, Warszawa 2001, 
t�� 3, s�� 18–20; S�� Burdziej, Religia obywatelska a tożsamość narodowa w Stanach Zjednoczonych, „Studia 
Narodowościowe” 2006, nr 28, s�� 103–118�� 

�  R�� Bellah, The Broken Covenant: American Civil Religion in Time of Trial, New york 1975, s�� 3��
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w tworzeniu tak rozumianego „kultu obywatelskiego”, a także zapytam o funkcję, 
jaką pełni w dyskursie władzy��

Normy życia publicznego wyznaczone przez Ojców Założycieli, a wśród nich, 
szczególnie przez pierwszych prezydentów – George’a Washingtona, Johna Adamsa 
czy Thomasa Jeffersona – do dziś kształtują charakter amerykańskiej religii obywatel-
skiej�� Odwołania do tych postaci znaleźć można w każdym niemal współczesnym 
przemówieniu inauguracyjnym�� W miarę upływu czasu, również kolejni prezydenci 
wnosili swój wkład w kanon civil religion�� Dlatego, zanim przyjrzę się dokładniej 
religijnej retoryce współczesnych prezydentów, warto najpierw zobaczyć, w jaki sposób 
rolę „kapłanów” amerykańskiej religii obywatelskiej odgrywali ich poprzednicy�� 

OjcOWie załOżyciele – u źródeł religii ObyWatelSkiej

Stosunek do religii Ojców Założycieli USA, polityków, którzy przyczynili się do 
określenia ustroju politycznego państwa poprzez autorstwo Deklaracji Niepodległo-
ści, Konstytucji, bądź też udział w obradach pierwszego Kongresu, do dziś pozostaje 
przedmiotem intensywnego sporu�� Jaka miała być rola religii w życiu publicznym 
Stanów Zjednoczonych w wizji Ojców Założycieli? Co zamierzali osiągnąć poprzez 
rezygnację z ustanowienia oficjalnej religii państwowej: czy jedynie pozbawić w tej 
sprawie kompetencji powstający rząd federalny, implicite uznając prawo legislatur 
stanowych do ustanowienia takiej religii na własnym terytorium, czy też mieli na 
celu dalekosiężny plan ścisłej separacji władzy świeckiej od jakiegokolwiek wpływu 
religii? Wreszcie, jakie były prywatne poglądy tych wybitnych mężów stanu na 
sprawy religii, i w jaki sposób mogły one wpłynąć na przyjęte rozwiązania prawne? 
To tylko niektóre z pytań, jakie stawiają sobie amerykańscy sędziowie, prawodawcy, 
historycy, przywódcy religijni oraz polityczni�� Odpowiedzi na te pytania nie są 
jedynie kwestią prawdy historycznej�� W amerykańskim prawie konstytucyjnym 
oryginalny zamysł (original intent) twórców konstytucji pozostaje istotnym, choć 
nie jedynym lub decydującym, kryterium jej interpretacji�� 

George Washington, pierwszy prezydent USA, świadomy obaw i nieufności 
obywateli amerykańskich wobec nowego urzędu, jaki przyszło mu pełnić, celowo 
unikał publicznego przejawiania pobożności�� Zdaniem swego biografa, „wierzył 
w Boską interwencję w sprawy tego świata oraz oczekiwał życia po śmierci”5�� Podob-
nie jak inni Ojcowie Założyciele, uważał religię za nieodzowną podporę ustroju 
republikańskiego�� Przekonaniu temu dał wyraz w przemówieniu pożegnalnym z 19 
września 1796 roku, mówiąc: „Nie można rządzić światem bez Boga i bez Biblii�� 

5  J�� E�� Ferling, The First of Men. A Life of George Washington, Knoxville 1988, s�� 75��
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Spośród wszystkich dyspozycji i zwyczajów, które prowadzą do politycznego dobro-
bytu, nasza religia i moralność stanowią nieodzowną pomoc�� Pozbądźmy się złudze-
nia, że moralność może przetrwać bez religii�� Zarówno rozum jak i doświadczenie 
przeczą temu, by oczekiwać, że narodowa moralność może przetrwać pozbawiona 
zasad religijnych”��� Gdy w 1789 roku składał przysięgę na wierność konstytucji, na 
zakończenie przewidzianej formuły spontanicznie dodał słowa: „tak mi dopomóż 
Bóg”, wyznaczając tym samym tradycję, od której nie odszedł żaden z jego następców; 
następnie ukląkł i ucałował Biblię��� Jednym z pierwszych swoich aktów proklamował 
dzień narodowego dziękczynienia�� Jako pierwszy prezydent w historii kraju w sposób 
zasadniczy ukształtował podstawowe cechy religii obywatelskiej�� Co nie mniej 
istotne, natychmiast po swojej śmierci Washington sam stał się również elementem 
obywatelskiego kultu�� Powszechnie zwano go „amerykańskim Mojżeszem”, porów-
nując tym samym uzyskanie niepodległości do wyjścia Izraelitów z Egiptu, zaś jego 
urodziny do dziś obchodzone są jako narodowe święto�� 

Jak zauważyli historycy Edwin Gaustad i Mark Noll, „konstytucja mówiła tak 
niewiele o religii między innymi dlatego, iż tak wiele powiedzieli o niej Madison 
i Jefferson”��� W rzeczywistości, choć tego drugiego nie było wśród 55 sygnatariuszy 
konstytucji, jej twórcy działali pod niewątpliwym wpływem Statutu o wolności reli-
gijnej w Wirginii (1779) Jeffersona�� Statut dał impuls dla ukształtowania się nowego 
podejścia do spraw stosunków państwo–Kościół, podejścia, które znalazło wyraz 
w postanowieniach Pierwszej Poprawki�� Zasadniczą przesłanką statutu jest to, iż 
„Bóg stworzył ludzki umysł wolnym”, i dlatego ludzie nie powinni przymuszać innych 
w sprawach, które sam Stwórca pozostawił osądowi indywidualnego sumienia�� Ze 
strony swych współczesnych Jefferson często słyszał zarzuty o ateizm�� Tego, że nie 
były one prawdziwe dowodzi fragment z jego listu do Johna Adamsa: „jest niemoż-
liwym dla ludzkiego umysłu by nie dostrzec ani nie przeczuwać planu, doskonałej 
umiejętności oraz nieskończonej mocy w każdym atomie jego [kosmosu] struktury”9�� 
Różne określenia, jakich używał Jefferson mówiąc o Bogu, wskazują na jego wyraźny 
deizm: „twórca wszystkich rzeczy”, „ich konserwator i regulator”, „odrodziciel”, 
„nadzorująca siła”, „odrodzicielska moc”, „inteligentny i potężny sprawca” czy 
„wieczna pre-egzystencja”�� Jego zdaniem, czyste i racjonalne nauki moralne Jezusa 
z Nazaretu, „najbardziej czcigodnego reformatora ludzkich błędów” zostały skażone 

�  G�� Washington, Farewell Address, 1796, http://www��yale��edu/lawweb/avalon/washing��htm (odczyt 
z dn�� 27��10��2006)��

�  R�� V�� Pierard, R�� Linder, Civil Religion and the Presidency, Grand Rapids 1988, s�� 75��
�  A Documentary History of Religion in America. Vol. I. Until 1870, red�� E�� S�� Gaustad, M�� A�� Noll, 

Grand Rapids 2003, s�� 197��
9  T�� Jefferson, Letter to J. Adams, 11 April 1823, [w:] The Adams-Jefferson Letters, vol�� II: 1812–1826, 

red�� L�� J�� Cappon, Chapel Hill 1959, s�� 592��
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przez zorganizowane chrześcijaństwo�� Oskarżał kościoły o przekręcanie Pisma 
Świętego, by podeprzeć ideę bóstwa Chrystusa�� Pisał: „Przyjdzie taki dzień, gdy 
mistyczne narodziny Chrystusa przez ojcostwo najwyższej istoty z łona dziewicy 
zostanie zaklasyfikowana wraz z bajką o narodzinach Minerwy z mózgu Jupitera”10�� 
Jednocześnie jednak wysoko cenił naukę Chrystusa; skompilował nawet własny zbiór 
ulubionych przypowieści ewangelicznych, zwany później „Biblią Jeffersona”�� Zawie-
rała ona jedynie wskazania moralne, pomijała zaś całkowicie opisy cudów�� W miarę 
upływu czasu, Jefferson stawał się coraz bardziej wrogi wszelkim wpływom władz 
świeckich w sprawach religii; takie interwencje jego zdaniem prowadziły do skażenia 
obu sfer�� W tym stanowisku zaszedł dalej niż inni Ojcowie, sprzeciwiając się nawet 
wobec niepreferencyjnej pomocy rządowej dla kościołów�� Zwolennicy ścisłej sepa-
racji przywołują jego słynną metaforę „muru” pomiędzy Kościołem a państwem�� 
Pochodzi ona z listu Jeffersona do kongregacji baptystów z Danbury z roku 1802: 
„Dzieląc wraz z Wami przekonanie, że religia to sprawa pozostająca wyłącznie 
pomiędzy człowiekiem i jego Bogiem, że za swą wiarę lub formę kultu nie odpowiada 
on przed nikim, i że prawodawcze kompetencje państwa rozciągają się jedynie na 
działania obywateli, a nie na ich przekonania, rozważam z głębokim szacunkiem ów 
akt, w którym cały naród amerykański zadeklarował, iż jego legislatywa ‘nie może 
żadnym aktem prawnym wprowadzić religii, ani zabronić jej swobodnego prakty-
kowania’, wznosząc przez to mur separacji pomiędzy państwem a kościołem”11�� 
Prawdziwe znaczenie tego listu oraz samej metafory nie jest jasne�� Stanowi ona 
przedmiot ożywionej kontrowersji: niektórzy sądzą, iż list miał wyłącznie charakter 
kurtuazyjny, a jeśli nawet oddawał poglądy Jeffersona na kształt stosunków państwo 
– Kościół, nie ma powodu, by metafora muru wpływała na współczesną interpreta-
cję zasady rozdziału�� Inni widzą w niej ucieleśnienie amerykańskiej tradycji ścisłej 
separacji obu sfer�� Wiadomo skądinąd, że jako prezydent, Jefferson zaaprobował 
finansowanie misji ewangelizacyjnych wśród Indian z budżetu federalnego, łamiąc 
tym samym zasadę ścisłej separacji12�� 

Zasługą Jamesa Madisona było nie tylko autorstwo pierwotnej wersji Pierwszej 
Poprawki, lecz także słynnego Memorial and Remonstrance (1785), gorącego apelu 
o wolność wyznania�� Memoriał był odpowiedzią na propozycję Patricka Henry’ego, 
by w Wirginii za religię oficjalną uznać chrześcijaństwo�� Madison sprzeciwił się temu 
stanowczo, wymieniając piętnaście argumentów na rzecz całkowitej rezygnacji 
z jakiejkolwiek formy religii państwowej, od naczelnego znaczenia równości wobec 

10  Ibidem, s�� 594��
11  T�� Jefferson, Letter to Danbury Baptist Association, 1 stycznia 1802, cyt�� za: R�� Małajny, Mur se-

paracji. Stosunki państwo–kościół w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Wrocław 1992, s�� 3��
12  D�� L�� Drakeman, Church-State Constitutional Issues. Making Sense of the Establishment Clause, 

New york 1991, s�� 52��
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prawa i wolności sumienia dla porządku demokratycznego, po argument praktyczny, 
iż nietolerancja religijna odstraszy potencjalnych i bardzo pożądanych imigrantów�� 
Wierzył także, że rozdział obu sfer lepiej przysłuży się rozpowszechnieniu Ewange-
lii�� Będąc zdecydowanym zwolennikiem absolutnej neutralności rządu w sprawach 
dotyczących religii i sumienia, Madison uznawał podstawowe prawdy wiary chrześ-
cijańskiej, dzielił także z większością Ojców Założycieli pogląd, iż religia jest nie-
zbędna dla utrzymania ładu społecznego�� W liście z 1825 roku napisał: „wiara w Boga 
Wszechmogącego mądrego i dobrego jest (…) niezbędna dla światowego ładu 
moralnego i dla ludzkiej szczęśliwości”1��� 

abraham lincOln – prOfetyczny prezydent 

 Sposób, w jaki kolejni prezydenci pełnili swój urząd zależał zarówno od ich cech 
indywidualnych, jak i momentu historycznego�� Martin E�� Marty wyróżnił trzy typy 
ról, jakie prezydenci USA przyjmowali jako polityczni i duchowi przywódcy narodu: 
profetyczną, kapłańską i duszpasterską1��� Najdoskonalszym przykładem roli profe-
tycznej był niewątpliwie prezydent Abraham Lincoln�� Formalnie nie był on członkiem 
żadnego Kościoła, podobnie jak ośmiu spośród czterdziestu trzech dotychczasowych 
prezydentów; jako jedyny, nigdy nie został nawet ochrzczony�� Zarazem jednak, był 
osobą silnie religijną i prawdopodobnie najwybitniejszym „teologiem” wśród wszyst-
kich prezydentów�� W przemówieniu z 1861 roku nieco ironicznie mówił o Amery-
kanach jako „narodzie prawie wybranym” (almost chosen people)15�� Przy innej okazji, 
gdy spytano go, czy myśli, że Opatrzność jest po stronie abolicjonistów z Północy 
odparł, że zastanawia się raczej, czy to aby oni są po stronie Opatrzności1��� W dobie 
wojny domowej, kiedy obie strony postrzegały konflikt w kategoriach walki dobra 
ze złem, przestrzegał zarówno Południe jak i Północ przed utożsamianiem swej 
sprawy z wolą Boga�� Jego drugie przemówienie inauguracyjne stanowiło prorocze 
wezwanie do przezwyciężenia podziałów pomiędzy zwycięską Unią a pokonaną 
Konfederacją; zawierało także – teologiczną w gruncie rzeczy – interpretację kon-
fliktu�� Zdaniem Lincolna, krwawa wojna domowa była dopustem Opatrzności, swego 
rodzaju karą i zadośćuczynieniem za odstępstwo�� Co istotne, prezydent odmówił 

1�  Cyt�� za: M�� Newell, Madison and Religion, [w:] Religion and American Law: An Encyclopedia, red�� 
P�� Finkelman, New york–London 2000, s�� 291��

1�  M�� E�� Marty, Two kinds of civil religion, [w:] American civil religion, red�� R�� Richey, D�� Jones, New 
york 1974, s�� 139–157��

15  A�� Lincoln, Address to the New Jersey Senate at Trenton, New Jersey, 21 lutego 1861, [w:] The 
Collected Works of Abraham Lincoln, red�� Roy P�� Bosler, New Brunswick 1953, t�� IV, s�� 235–236��

1�  R�� V�� Pierard, R�� Linder, op��cit., s�� 105��
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obu stronom konfliktu bezpośredniego wsparcia Opatrzności, przypominając że: 
„Obie strony czytają tę samą Biblię i modlą się do tego samego Boga; obie też przy-
zywają Jego pomocy przeciwko tej drugiej�� Może się wydawać dziwne, że ktoś 
przyzywa Bożej pomocy w zdobywaniu swego codziennego chleba kosztem potu 
i znoju innego człowieka; nie sądźmy jednak, abyśmy nie byli sądzeni�� Modlitwy obu 
nie mogły zostać wysłuchane; modlitwy żadnej ze stron nie zostały wysłuchane 
całkowicie�� Wszechmogący ma swoje własne zamiary�� (…) Mamy głęboką nadzieję 
– i modlimy się o to gorąco – by ta potężna wojenna pożoga szybko dobiegła końca�� 
Nawet jeśli jednak Bóg zechce, by trwała, aż zostanie spłacone to wszystko bogactwo, 
które wypracował niewolnik przez dwieście pięćdziesiąt lat nieustannego trudu, 
i dopóki każda kropla krwi, przelana pod batem nie zostanie spłacona przez inną 
krew, przelaną przez miecz, jak powiedziano trzy tysiące lat temu, tak teraz nadal 
trzeba powiedzieć: „sądy Pana są sprawiedliwe, a wszystkie razem słuszne”�� Bez 
gniewu wobec nikogo, lecz z miłością dla wszystkich; utwierdzeni w tym co prawe 
– na tyle na ile Bóg pozwala nam poznać co jest prawe – usiłujmy ukończyć rozpo-
czętą pracę, uleczyć narodowe rany, troszczyć się o tego, kto przeżył bitwę, o jego 
wdowę i sieroty – uczynić wszystko by osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój pomię-
dzy sobą i wszystkimi narodami świata1��� 

Z kolei w przemówieniu z okazji poświęcenia cmentarza wojennego w Gettys-
burgu, wygłoszonym 19 listopada 1863 roku Lincoln nadał śmierci żołnierza, 
a szerzej – umiłowaniu ojczyzny, wymiar sakralny�� Wyraźne utożsamienie ofiary 
patriotycznej z sakralną zapoczątkowało silny w USA kult poległych, cmentarzy 
wojennych oraz weteranów�� Co istotne, prezydent nie wykorzystał okazji by podkre-
ślić zwycięstwo Północy; ani słowem nie odniósł się nawet do kwestii niewolnictwa 
czy do secesji Południa, nie rozróżniał też pomiędzy poległymi po stronie Unii, 
a poległymi po stronie Konfederacji�� Powiedział wówczas: „Spotkaliśmy się tutaj, by 
poświęcić fragment tego pola bitwy jako ostateczne miejsce spoczynku tych, którzy 
oddali swoje życie, aby ten naród mógł żyć�� Ze wszech miar wypada to uczynić�� 
Jednakże, w szerszym znaczeniu, nie możemy konsekrować – nie możemy poświęcić 
– tej ziemi�� Poświęcili ją ci dzielni ludzie, żywi i zmarli, którzy tutaj walczyli (…)�� To 
raczej my tutaj powinniśmy zostać oddani temu wielkiemu zadaniu, które stoi przed 
nami – abyśmy od tych czcigodnych zmarłych czerpali wzmożone oddanie tej 
sprawie, której oni okazali oddanie największe; abyśmy tu stanowczo postanowili, 
że nie oddali oni życia na próżno; że ten naród, under God, doświadczy nowych 

1�  A�� Lincoln, Second Inaugural Address, 4 marca 1865, [w:] The Collected Works, t�� VIII, 
s�� 332–333��
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narodzin wolności; że system rządów ludu i dla ludu nie zniknie z powierzchni 
ziemi”1���

Kult, jaki otaczał prezydenta już za życia, wzmógł się tylko po tym, jak Lincoln 
zginął w zamachu (którego motywów do końca nie wyjaśniono) krótko po rozpo-
częciu drugiej kadencji – w Wielki Piątek 14 kwietnia 1865 roku�� Natychmiast śmierć 
tę odczytano powszechnie jako znak najwyższej ofiary, jaką prezydent złożył na 
ołtarzu wolności swojego narodu, porównując ją do śmierci Chrystusa na krzyżu�� 
Do dziś pozostaje on – szczególnie na Północy – bodaj najbardziej poważanym 
prezydentem w historii USA, zaś słowa Lincolna stanowią źródło inspiracji dla 
kolejnych prezydentów, wzmacniając profetyczną stronę amerykańskiej religii 
obywatelskiej19�� Mauzoleum, w którym go pochowano, ma status narodowego 
sanktuarium, podobnie jak grób Washingtona czy cmentarze wojenne w Arlington 
i Gettysburgu�� Przykład Lincolna dowodzi, że transcendentna perspektywa w po-
strzeganiu narodu może prowadzić do przyjęcia postawy krytycznej wobec narodo-
wych słabości, narzuca wysokie moralne standardy postępowania i odmawia utoż-
samienia interesu narodowego z boskim planem zbawienia ludzkości; umożliwia 
także pojednanie i wybaczenie pomiędzy stronami konfliktu��

prezydenci XX Wieku

Na przełomie XIX i XX wieku religia obywatelska stała się narzędziem amerykań-
skiej polityki zagranicznej, niemal tożsamej z ambicjami misyjnymi protestantów, 
których hasłem było „zdobyć świat dla Chrystusa w tym pokoleniu”�� Przejawiło się 
to zwłaszcza w trakcie interwencji zbrojnych na Kubie i Filipinach, pozostających 
wówczas pod władzą Hiszpanii�� Przesłanki obu były pierwotnie humanitarne, łatwe 
sukcesy militarne wzmogły jednak zapędy imperialne Ameryki�� Uzasadniając swoją 
decyzję o zajęciu całych Filipin, prezydent McKinley powiedział grupie misjonarzy 
metodystycznych: „Co wieczór do północy przechadzałem się po Białym Domu, i, 
nie wstydzę się wam panowie przyznać, nie raz padałem na kolana i modliłem się 
do Wszechmogącego Boga o światło i wskazówkę�� I pewnego razu, późno w nocy 
pojąłem to w ten sposób: (1) nie możemy oddać ich [Filipin] Hiszpanii – to byłoby 
tchórzliwe i niehonorowe, (2) nie możemy oddać ich Francuzom czy Niemcom – 
naszym konkurentom handlowym na Wschodzie – byłby to kiepski interes, (3) nie 
możemy pozostawić ich samym sobie – nie są zdolni do samodzielnych rządów – 

1�  A�� Lincoln, Address delivered at the dedication of the Cemetery at Gettysburg, November 19, 1863, 
[w:] The Collected Works, t�� VII, s�� 22–23��

19  R�� V�� Pierard, R�� Linder, op��cit., s�� 87–113��
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wkrótce mieliby anarchię i nadużycie władzy gorsze niż w okresie rządów hiszpań-
skich, więc (4) nie pozostaje nic innego, jak zająć je całe, wykształcić Filipińczyków, 
podnieść ich kulturowo i ucywilizować oraz ochrzcić, i z Bożą pomocą zrobić dla 
nich jak najlepiej, jako dla bliźnich w Chrystusie, za których oddał on życie�� Wówczas 
poszedłem spać i spałem spokojnie”20��

Także prezydentura Woodrowa Wilsona przeniknięta była ideałem „chrześcijań-
skiej Ameryki”, której misją było szerzenie demokracji w całym świecie�� Udział 
Ameryki w I wojnie światowej interpretował on jako krucjatę, zaś proponowaną 
przez siebie Ligę Narodów jako zapowiedź początku nowej ery mesjańskiej�� Religia 
obywatelska ożyła również w Białym Domu Franklina D�� Roosevelta w trakcie 
II wojny światowej�� Próbując przekonać opinię publiczną oraz izolacjonistów 
w Kongresie USA do zaangażowania po stronie aliantów, ostrzegał na kilka tygodni 
przed japońskim atakiem na Pearl Harbour, że – według tajnych doniesień – hitle-
rowskie Niemcy planują podbój Ameryki i zaprowadzenie w niej swoich porządków�� 
Miałyby one oznaczać zniesienie wszystkich religii i zastąpienie ich „Międzynaro-
dowym Kościołem Nazistowskim”; Mein Kampf miało zastąpić Biblię jako pismo 
święte, swastyka i miecz – zastąpić krzyż, zaś „Bóg Krwi i Żelaza” – „Boga Miłości 
i Miłosierdzia”21�� Rankiem w dniu inwazji aliantów na Normandię, Roosevelt odczy-
tał w radio specjalną modlitwę, polecając opiece Wszechmogącego oddziały walczące 
z „apostołami chciwości i arogancji rasowej”22�� 

Od drugiej połowy XX wieku główną funkcją prezydentów było utwierdzanie 
narodu w przekonaniu o jego wyjątkowym charakterze i przymierzu z Bogiem�� 
Dwight D�� Eisenhower, wcześniej dowódca sił alianckich w Europie w okresie II 
wojny światowej, przyjmował rolę narodowego duszpasterza; w okresie jego prezy-
dentury liczne odniesienia do Boga przy okazjach publicznych zyskały sankcję 
prawną�� Richard M�� Nixon przyjmował rolę kapłana civil religion, organizując 
w Białym Domu ekumeniczne spotkania modlitewne i nadając swym dwóm uro-
czystościom inauguracyjnym wybitnie religijną oprawę�� Wyjątkiem od tej reguły był 
Jimmy Carter, gorliwy baptysta z południa, który nawet w okresie swego urzędowa-
nia w Białym Domu nie przestał uczyć w szkółce niedzielnej�� Jako jedyny prezydent 

20  Cyt�� za: J�� F�� Rhodes, The McKinley and Roosevelt Administrations, 1897–1909, Port Washington 
1965, s�� 106–107�� Na marginesie warto wspomnieć, że Filipińczycy już od XVI wieku byli katolikami, 
zaś amerykańska interwencja miała dla nich tragiczne skutki, przynosząc ze sobą śmierć około pół 
miliona ludzi�� 

21  F�� D�� Roosevelt, „We Americans Have Cleared Our Decks and Taken Our Battle Stations” – Navy 
and Total Defense Day Address, 27 października 1941, [w:] The Public Papers and Addresses of Franklin 
D. Roosevelt, red�� Samuel I�� Rosenman, New york 1950, t�� 10 (1941), s�� 438–445�� 

22  Idem, The President’s D-Day Prayer on the Invasion of Normandy, 6 czerwca 1944, [w:] The Public 
Papers and Addresses of Franklin D. Roosevelt, red�� Samuel I�� Rosenman, t�� 1944–45: Victory and the 
Threshold of Peace, New york 1950, s�� 152–153��
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w ciągu ostatnich 80 lat nie wysłał on amerykańskich wojsk za granicę, wybierając 
w sytuacjach konfliktowych drogę negocjacji, często z dobrym skutkiem�� W latach 
kryzysu paliwowego, zamiast głosić tradycyjną pochwałę wielkości swego narodu 
potrafił wezwać go do pokuty i ograniczenia aspiracji materialnych2��� Choć osobista 
uczciwość Cartera musiała podobać się społeczeństwu po nadużyciach władzy przez 
Nixona, stał się on jednym ze stosunkowo niewielu prezydentów w amerykańskiej 
historii, którym nie udało się uzyskać reelekcji�� Zdaniem Pierarda i Lindera, jego 
„porażka jako przywódcy politycznego była, częściowo, publicznym odrzuceniem 
jego religii obywatelskiej�� Mówił Amerykanom to, czego nie chcieli oni słyszeć – że 
trzeba będzie porzucić rozrzutny styl życia�� Wypluli lekarstwo wyrzeczenia, które 
im aplikował, na rzecz słodkiej pigułki podawanej przez Ronalda Reagana”2��� Pub-
liczna teologia Reagana opierała się na czterech elementach: 1) przekonaniu o wy-
jątkowym miejscu Ameryki w planach Boga, 2) konieczności duchowego odrodze-
nia Ameryki, któremu przewodniczyć ma prezydent, 3) religijności obywateli jako 
niezbędnego warunku narodowego dobrobytu oraz 4) kosmicznej konfrontacji 
dobrej Ameryki z „imperium zła”, czyli bezbożnym komunizmem25�� Amerykański 
system polityczny i gospodarczy miały w jego przekonaniu sankcję boską: w prze-
mówieniu z 1984 roku stwierdził, że „demokracja jest po prostu polityczną interpre-
tacją Biblii”2��� 

Krótkie spojrzenie na język przemówień inauguracyjnych kilku prezydentów XX 
wieku świadczy, iż retoryka religijna jest stałym ich elementem�� Dwight D�� Eisenho-
wer swe przemówienie rozpoczął od modlitwy, a dwa tygodnie po inauguracji 
przyjął chrzest�� John F�� Kennedy zacytował fragment z księgi Izajasza, kończąc 
przemówienie stwierdzeniem, że „tu, na ziemi, Boże dzieło musi naprawdę być 
naszym dziełem”�� W obu przemówieniach Ronalda Reagana (w roku 1981 i 1985), 
oprócz licznych innych elementów civil religion (takich jak pola bitew i cmentarze 
wojenne, bohaterowie II wojny światowej, Ojcowie Założyciele, Abraham Lincoln), 
pojawiło się stwierdzenie: „jesteśmy jednym narodem pod rządami Boga” (one nation 
under God), pochodzące z przemówienia Lincolna�� Ponadto, dziękując w 1981 roku 
Amerykanom za wsparcie modlitewne Reagan zasugerował, by dzień inauguracji 
prezydenta uczynić w przyszłości narodowym dniem modlitwy�� George H�� Bush 
rozpoczął swoje przemówienie w 1989 roku od następującej modlitwy: „Ojcze 
Niebieski, pochylamy nasze głowy i dziękujemy Ci za Twoją miłość�� Przyjmij nasze 
dziękczynienie za pokój, jaki przenika ten dzień i za wspólną wiarę, która czyni 

2�  R�� V�� Pierard, R�� Linder, op��cit., s�� 241��
2�  Ibidem, s�� 255��
25  Ibidem, s�� 274–280��
2�  R�� Reagan, Address at the Spirit of America Festival, Decatur, Alabama, 4 lipca 1984, [w:] Public 

Papers of the President of the United States, Washington D��C�� 1984, t�� II, s�� 1001��



281Prezydenci Stanów Zjednoczonych wobec religii

prawdopodobnym jego przedłużenie�� Uczyń nas silnymi, by wykonać Twoje dzieło, 
gotowymi szukać i słuchać Twojej woli, i wypisz na naszych sercach te słowa: ‘Stosuj 
siłę by pomagać ludziom’�� Bo otrzymaliśmy siłę nie po to, by szukać własnych celów, 
ani na pokaz światu, ani by zdobyć sławę�� Jest tylko jedno sprawiedliwe zastosowanie 
siły, a jest nim służba ludziom�� Pomóż nam o tym pamiętać, Panie�� Amen”2���

bill clintOn i geOrge W. buSh

Prezydenci przełomu XX i XXI wieku, Bill Clinton i George W�� Bush, mieszczą 
się w ramach, jakie wyznaczyli ich poprzednicy, choć, co znamienne, komentarze 
prasowe obu – w swoim czasie – uznawały za sięgających po treści religijne w sposób 
niemający precedensu w historii amerykańskiej�� Wywodzą się oni z różnych partii 
politycznych (Clinton jest Demokratą, Bush – Republikaninem), przynależą do 
odmiennych grup wyznaniowych (Clinton jest południowym baptystą, Bush – zjed-
noczonym metodystą) i różnią się w sferze poglądów politycznych�� Jeśli zatem, mimo 
tak zasadniczych różnic, analiza ich retoryki wykaże wspólne motywy, obrazy, 
inspiracje czy zabiegi retoryczne, które badacze uznają za przejawy istnienia religii 
obywatelskiej, można będzie przyjąć, że istnieje ona i funkcjonuje w dyskursie 
władzy prezydenckiej w USA przełomu XX i XXI wieku��

Kwestie religijne w wyborach prezydenckich z 1992 roku nie odgrywały roli 
zasadniczej�� O wiele ważniejszy był dla wyborców niepokojący stan gospodarki�� 
Niemniej, próbując dotrzeć do wyborców Clinton musiał stawić czoła kandydatowi 
partii postrzeganej jako bardziej przychylna religii i „tradycyjnym wartościom”�� 
Walcząc o reelekcję w 1992 roku, Bush senior powiedział grupie przedstawicieli 
mediów religijnych: „Chcę wam podziękować za to, że pomagacie Ameryce być – jak 
nakazał Chrystus – światłem dla świata�� (…) Nie można być prezydentem Ameryki 
bez wiary w Boga, bez wiary w moc modlitwy”2��� Następnie wezwał do uchwalenia 
poprawki konstytucyjnej zezwalającej na powrót modlitwy w szkołach publicznych 
(podobną poprawkę obiecywał konserwatystom religijnym m��in�� Ronald Reagan); 
nazwał też modlitwę „ostateczną wartością, która podtrzymuje Amerykę”29�� Kon-
frontacja Clintona z Bushem seniorem przerodziła się w licytację błogosławieństw 
i religijnej retoryki, tak, że dziennikarz „New york Timesa”, William Safire zauważył: 
„Nigdy imię Boga nie było tak często przyzywane, a żaden naród tak gruntownie 

2�  G�� H�� W�� Bush, Inaugural Address, 20 stycznia 1989, http://www��bartleby��com/124/pres63��html 
(odczyt z dn�� 27��10��2006)��

2�  Cyt�� za: B�� Kosmin i S�� P�� Lachman, One Nation Under God, New york 1993, s�� 158��
29  Ibidem��
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i systematycznie błogosławiony jak [Amerykanie] w kampanii prezydenckiej z 1992 
roku”�0�� Dlatego właśnie Clinton swój program odnowy gospodarczej ujął w język 
religijny, mówiąc o „nowym przymierzu” (new covenant) pomiędzy obywatelami 
a rządem�� W trakcie jego pierwszej kampanii, motyw nowego przymierza powracał 
wielokrotnie�1�� Clinton sięgał po język religijny zwłaszcza wtedy, gdy przemawiał do 
czarnych wyborców, niejednokrotnie czyniąc to z ambony kościelnej�� Posługiwał się 
także retoryką religijną oraz Biblią komentując kierowane pod jego adresem zarzuty 
o niewierność małżeńską�� W trakcie nabożeństwa w Memphis w marcu 1992 roku 
nawiązał do ewangelicznej przypowieści o jawnogrzesznicy: „Pismo mówi: niech ten 
kto jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień (…) Mogę tylko powiedzieć, że w zeszłym 
miesiącu spotkałem wielu doskonałych ludzi”�2�� Po cytat z Ewangelii sięgnął również, 
gdy w obliczu toczącego się wobec niego postępowania usunięcia z urzędu (impe-
achment) prosił naród o przebaczenie�� Podczas śniadania modlitewnego z przywód-
cami religijnymi poprosił o wybaczenie swą żonę i córkę, Monikę Lewinsky i jej 
rodzinę, a także wszystkich Amerykanów�� Zapewnił o swym „skruszonym sercu” 
i woli poprawy; powiedział też, że na przykładzie jego perypetii „dzieci w tym kraju 
mogą się w głęboki sposób nauczyć, że integralność charakteru jest ważna, a egoizm 
zły, lecz Bóg może nas zmienić i wzmocnić złamane miejsca”���� W trakcie obchodów 
Narodowego Śniadania Modlitewnego w rok później podziękował za otrzymane już 
przebaczenie: „byłem głęboko poruszony (…) przez czystą moc łaski – niezasłużo-
nego przebaczenia przez łaskę – głównie ze strony mojej żony i córki, ale również ze 
strony współpracowników, wielu Amerykanów, i Boga, w którego wierzę”���� W swej 
autobiografii pt�� Moje życie wspomina tamten okres, przywołując scenę, w której 
Jezus uratował jawnogrzesznicę przed egzekucją�5�� W ten sposób problem prawnej 
odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy i utrudnianie śledztwa (te właśnie 
kwestie były powodem wszczęcia procedury impeachment) przeniósł w sferę wiary 
religijnej, zaś przytaczając słowa Jezusa o konieczności przebaczenia praktycznie 
wytrącił przeciwnikom oręż z ręki�� Krytyka poczynań prezydenta oznaczałaby 
ciskanie weń kamieni celem uśmiercenia go��

Kwestie religijne miały ogromne, wręcz podstawowe, znaczenie w trakcie obu 
kampanii prezydenckich Busha, poczynając od słynnej debaty telewizyjnej kandy-
datów ubiegających się o nominację partii demokratycznej w grudniu 1999 roku, 

�0  W�� Safire, God bless us�� „The New york Times” 27��08��1992, s�� A23��
�1  F�� Barnes, The New Covenant: Clinton’s Religious Strategy, „New Republic” 9��11��1992, s�� 32–33
�2  Cyt�� za: B�� Kosmin i S�� P�� Lachman, op��cit., s�� 161��
��  B�� Clinton, Remarks at a Breakfast With Religious Leaders, September 11, 1998.
��  Idem, Remarks at a Breakfast With Religious Leaders, September 28, 1999.
�5  Idem, My Life, New york 2004, s�� 846–847��
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kiedy Bush, zapytany o to, kto jest jego ulubionym filozofem politycznym odpowie-
dział bez namysłu: „Chrystus, ponieważ odmienił moje życie”�� Jak już wspomniałem 
wcześniej, w 1999 roku ukazała się autobiografia polityczna Busha pt�� A Charge to 
Keep; tytuł stanowi nawiązanie do znanego hymnu religijnego z XIX wieku autorstwa 
Charlesa Wesleya, brata założyciela metodyzmu, Johna�� Kolejne wydanie tej książki 
ukazało się dwa lata później, po objęciu przez Busha prezydentury���� Wartości 
moralne, a więc również kwestie religijne, zyskały jeszcze na znaczeniu w trakcie 
drugiej kampanii Busha, częściowo pod wpływem skutecznych zabiegów jego 
doradcy, Karla Rove’a o to, by głosowanie w wyborach prezydenckich połączyć 
z referendum w sprawie akceptacji „małżeństw” homoseksualnych�� Według sondaży, 
dla 20% wyborców najistotniejszym kryterium podjętej wówczas decyzji były właś-
nie kwestie moralne���� Dodatkowo, w trakcie kampanii wyborczej w roku 2004 sztab 
Busha podjął szereg działań, mających umocnić pozycję kandydata w kręgach 
ewangelicznych chrześcijan�� W odpowiedzi na satyrę filmową Michaela Moore’a 
Fahrenheit 9/11 (2003), ukazał się film dokumentalny pt�� George W. Bush: Wiara 
w Białym Domu (George W. Bush: Faith in the White House)�� Przygotowała go grupa 
rzekomo „niezależnych badaczy”, w rzeczywistości blisko powiązanych z admini-
stracją Busha, zaś trzysta tysięcy kopii filmu miało trafić do kościołów w całej 
Ameryce���� Na okładce płyty DVD przeczytać można: „jego wiara cię zainspiruje” 
oraz „zobacz, jak moc wiary może zmienić życie, zbudować rodzinę i ukształtować 
przeznaczenie narodu…” Treścią filmu jest religijna przeszłość Busha: tradycja 
pobożności w jego rodzinie, kryzys wiary i alkoholizm, przełomowa rozmowa 
z pastorem Grahamem�9, przezwyciężenie nałogu i wpływ wiary na jego decyzje jako 
głowy państwa�� Film kończy się słowami: „Nie wszyscy Amerykanie zgodzą się, że 
w momentach kryzysu zawsze mieliśmy właściwego człowieka na właściwym miej-
scu�� Ale jednemu nie da się zaprzeczyć: ci, którzy prowadzili naród w najczarniejszych 
chwilach, zawsze byli gotowi ukorzyć się przed Bogiem i wezwać naród do modlitwy�� 
(…) Prezydent Bush dał przykład zachowania wiary w obliczu nieustającej krytyki�� 

��  G�� W�� Bush, K�� Hughes, A Charge to Keep, New york 1999; G�� W�� Bush, M�� Herskowitz, A Charge 
to Keep. My Journey to the White House, New york 2001��

��  T�� Purdum, Victory Rewards Man Who Galvanized center-right of U.S�� „International Herald 
Tribune” 5��11��2004, s�� 4��

��  F�� Rich, Bush’s Crusade for the White House�� „International Herald Tribune” 4��10��2004, s�� 12��
�9  W 1985 roku Graham odwiedzał przebywającego na wakacjach nad Atlantykiem Busha seniora�� 

W trakcie rozmowy z nim Bush junior miał na nowo ujrzeć swe życie: „Wielebny Graham zasiał w mojej 
duszy ziarno gorczycy, które rosło przez następny rok (…)�� Był to początek nowej drogi, kiedy miałem 
ponownie oddać swe serce Jezusowi Chrystusowi” (G�� W�� Bush, K�� Hughes, op��cit��, s�� 136)��
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(…) Czy wiara George’a W�� Busha wystarczy by utrzymać nas dziś w Bożych rękach? 
Być może – jeśli do jego wiary dodamy naszą wiarę”�� W ostatnim ujęciu filmu 
widzimy Busha czytającego Biblię w trakcie nabożeństwa�0��

religia ObyWatelSka jakO inStrument panOWania

Fakt sięgania przez demokratyczne władze po inne, niż poparcie większości, źródła 
legitymizacji jest znaczący�� Według klasycznej typologii, zaproponowanej przez Maxa 
Webera, wyróżnić można trzy rodzaje panowania: tradycyjne, charyzmatyczne 
i legalistyczne�1�� Pierwsze oparte jest na uświęconej czasem tradycji, zaś osoba władcy 
posiada kwalifikacje sakralne: zarówno bywa obiektem kultu, jak również pełni 
funkcje arcykapłańskie�� Panowanie charyzmatyczne znajduje swoje uzasadnienie 
w wyjątkowej osobowości władcy: jego sile fizycznej, mądrości, umiejętnościom 
leczniczym, bądź darze przekonywania�� W typie panowania legalistycznego, mandat 
do sprawowania władzy pochodzi ze zgody rządzonych, a władza zachowuje ten 
mandat, o ile przestrzega ustalonych procedur�� Zdaniem Webera, wszystkie trzy typy 
mają charakter idealny, to znaczy, że w praktyce nie występują w stanie czystym: 
każda władza posiada elementy wszystkich trzech typów�� Demokracja amerykańska 
w wyraźny sposób łączy panowanie legalistyczne (trójpodział władzy, demokratyczne 
wybory, kadencyjność, etc��) z panowaniem charyzmatycznym (wyjątkowa pozycja 
prezydenta, wpływ jego osobowości na wizerunek urzędu) oraz panowaniem trady-
cyjnym (civil religion, która ma wzmocnić legitymizację władzy poprzez odniesienie 
do transcendencji)�� 

Pluralizm wyznaniowy Stanów Zjednoczonych wytworzył sytuację, w której osoby 
religijne pozbawione są jednolitego przywództwa duchowego, jakie w krajach kato-
lickich w skali globalnej sprawuje papież, zaś w skali narodowej – lokalna hierarchia�� 
Funkcję taką pełnili wprawdzie w pewnym stopniu wybitni kaznodzieje, tacy jak 
Jonathan Edwards (1703–1758), Martin Luther King (1929–1968) lub Billy Graham 
(ur�� 1918), bądź teologowie, tacy jak Walter Rauschenbusch (1861–1918) lub Rein-
hold Niebuhr (1892–1971), jednak ich przesłanie zawsze trafiało tylko do określonej 
części społeczeństwa�� Ponadto, byli oni wyrazicielami konkretnych tradycji religij-
nych; religia obywatelska potrzebowała natomiast własnej ambony�� Znalazła ją 
w Białym Domu, który prezydent Theodore Roosevelt nazwał „wspaniałą kazalnicą” 
(bully pulpit)�� Strateg Richarda M�� Nixona w kampanii prezydenckiej z 1968 roku, 

�0  M�� Moring, Review: George W. Bush: Faith in the White House, „Christianity Today”, http://www��
christianitytoday��com/movies/reviews/georgewbush��html (odczyt z dn�� 28��10��2006)��

�1  M�� Weber, Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum�� D�� Lachowska, War-
szawa 2002, s�� 158–192��
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Ray Price, w następujący sposób opisał społeczne oczekiwania pod adresem głowy 
państwa: „Ludzie identyfkują się z Prezydentem dużo silniej, niż z jakąkolwiek inną 
postacią publiczną�� Potencjalni prezydenci oceniani są w odniesieniu do ideału, 
który jest połączeniem przywódcy, Boga, ojca, bohatera, papieża, króla, może 
z małym dodatkiem mściwych Furii�� Chcą by był ponaddoczesny, by był żywą 
legendą, ale zarazem bardzo ludzki; kimś, kogo można by wskazać własnym dzieciom 
jako model; kogoś, kogo powitałoby się jako szanowanego członka własnej rodziny, 
w sposób, w jaki chłopskie rodziny modlą się do domowej ikony�� Szacunek podąża 
za władzą: nie bez przyczyny w historii ludzkiej relacji z bóstwami stale mieszają się 
miłość i lęk”�� Dlatego, wnioskuje, „wybór Prezydenta musi być aktem wiary”�2�� Stany 
Zjednoczone posiadają system prezydencki – głowa państwa jest zarazem szefem 
rządu i posiada szereg istotnych kompetencji, w tym dowodzenie siłami zbrojnymi, 
zaś zasięg wpływów politycznych i gospodarczych kraju powoduje, iż decyzje naj-
wyższej osoby w państwie mają globalne implikacje�� Być może jednak, jeszcze bar-
dziej istotne jest symboliczne znaczenie prezydentury – prezydent stanowi, na równi 
z wytworami kultury popularnej oraz wojskiem, główną wizytówkę swego kraju 
w świecie�� Zdaniem wielu badaczy najważniejszym zadaniem prezydenta jest sym-
boliczna reprezentacja narodu���� Zadanie to prezydenci realizują zwłaszcza poprzez 
swoje liczne przemówienia, stąd prezydent określany bywa jako „trybun ludu” czy 
„rzecznik narodu”��

zakOńczenie

Dla socjologa polityki nie jest istotna kwestia, czy retoryka religijna kandydata na 
prezydenta i samego prezydenta jest cyniczną instrumentalizacją religii na potrzeby 
walki politycznej, czy też przejawem jego autentycznej pobożności�� Ważny jest fakt 
społeczny, jakim jest pewien standard wizerunku kandydata, na który składa się jego 
osobista religijność oraz umiejętność przekonywającego stosowania retoryki religij-
nej�� Według badania z 2004 roku, 68% Amerykanów zgadza się z poglądem, że 
prezydent powinien posiadać wyraźne przekonania religijne���� Wyborcom łatwiej 

�2  Cyt�� za: J�� McGinnis, The Selling of the President, 1968, New york 1969, s�� 193–194��
��  M�� H�� Roelofs, The Prophetic President. Charisma in the American Political Tradition�� „Polity” 

1992, nr 25(1), s�� 2; zob�� też: J�� D�� Fairbanks, The Priestly Functions of the Presidency: A discussion of 
the literature on civil religion and its implications for the study of presidential leadership�� „Presidential 
Studies Quarterly” 1981, nr 11(2), s�� 214–232; M�� Novak, Choosing Our King: Powerful Symbols in 
Presidential Politics, New york 1974; D�� M�� Smolin, Consecrating the President, „First Things” 1997, 
nr 69, s�� 14–18��

��  J�� Green, The American Religious Landscape and Political Attitudes: A Baseline for 2004, http://
pewforum��org/publications/surveys/green-full��pdf (odczyt z dn�� 27��10��2006)��
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zaakceptować kandydata czarnoskórego, osobę pochodzenia żydowskiego, kobietę 
(gotowość taką deklaruje 90% respondentów), czy też homoseksualistę (59%) na 
stanowisku prezydenta, niż ateistę (49%)�5�� Przychylność kandydata wobec religii 
jest jednak nie tylko ukłonem w stronę religijnego elektoratu: religijność głowy 
państwa jest głęboko zakorzeniona w amerykańskiej tradycji politycznej�� Religia 
pozostaje rezerwuarem wartości (a także zbiorem obrazów, pojęć i metafor), po które 
– w sposób naturalny – sięgają amerykańscy prezydenci w prezentowaniu swoich 
wizji politycznych�� Stale istnieje jednak zagrożenie, iż ten potencjał zostanie nad-
użyty, ze szkodą zarówno dla samej religii, jak i polityki��

Summary

the PaPer dIScuSSeS the attitude of US presidents toward religion�� Personal and public 
religiosity of several Founding Fathers, Abraham Lincoln and a few 20�� century presidents 
– with particular emphasis on Bill Clinton and George W�� Bush – is outlined to show the 
continuity of the civil religion tradition�� Examples of prophetic and priestly roles of the 
presidents are presented�� It is argued that religious references in presidential speeches are not 
merely a way to cater to the religious electorate, but also an effort to live up to the standards 
set by the previous Chief Executives�� The persistence of American civil religion suggests that 
legal-rational authority – in Max Weber’s sense – is seen as insufficient in the world’s greatest 
democracy and thus in need to be complemented by traditional and charismatic sources of 
legitimacy��

�5  S�� Farkas, For Goodness’ Sake: Why So Many Want Religion to Play a Greater Role in American 
Life, New york 2001, http://pewforum��org/publications/reports/goodness-sake��pdf�� 
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konFerencja naukowa „PartIe polityczne – przywództwo polityczne” została 
zorganizowana przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego 
oraz Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych�� W konferencji, 
która odbyła się w w dniach 1–3 maja 2007 roku, w ośrodku wczasowym Piramida, 
położonym w Darłówku, kilkaset metrów od Morza Bałtyckiego, udział wzięli 
wybitni przedstawiciele polskiej, jak i zagranicznej, politologii�� Przygotowanie 
konferencji było wynikiem pracy jej kierownika naukowego – prof�� dr�� hab�� Jerzego 
Sielskiego oraz dr�� Marka Czerwińskiego, pełniącego funkcję sekretarza konferencji�� 
Celem konferencji było, zgodnie z zamierzeniami organizatorów, szerokie i wnikliwe 
przedstawienie teoretycznych i praktycznych modeli przywództwa partyjnego 
w środowiskach politycznych i społecznych�� Analizie z perspektywy politologicznej, 
ale też psychologicznej, socjologicznej oraz prawnej, poddani zostali liderzy partyjni 
z kraju i ze świata, 

Konferencję otworzył prof�� dr hab�� Jerzy Sielski, który również jako pierwszy, 
podczas obrad plenarnych, wygłosił referat poświęcony modelowi tworzenia się 
osobowości politycznej�� Postać Jarosława Kaczyńskiego była podstawą analizy, 
podczas której prof�� dr hab�� Jerzy Sielski sięgnął do dziecięcego oraz młodzieńczego 
okresu życia obecnego premiera Rzeczypospolitej Polskiej�� Drugi referat wygłosił 
prof�� dr hab�� Jerzy Bartkowski, który odniósł spacjalną teorię przywództwa do 
zachowań elektoratu partyjnego�� Przytoczone argumenty uzasadniały stwierdzenie, 
iż skwantyfikowana odległość między przywódcami i poglądami ich elektoratu jest 
zmienną pozwalającą wyjaśnić przyczyny określonych zachowań wyborczych�� 
Kolejny referat, wygłoszony przez prof�� dr hab�� Katarzynę Sobolewską-Myślik 
(współautorami pracy byli dr Beata Kosowska-Gąstoł oraz dr Piotr Borowiec) 
„Przywództwo w polskich partiach politycznych w świetle analizy struktury i cha-

 Tomasz Czapiewski

SpraWOzdanie z kOnferencji naukOWej 
„partie pOlityczne – przyWództWO 
partyjne”, darłóWek, 1–3 maja 2007
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rakteru naczelnych władz partyjnych” ukazał słuchaczom analizę, będącą wycinkiem 
rezultatów szeroko zakrojonych badań naukowych, funkcji przywódczych, określo-
nych w statutach polskich partii politycznych�� Dodatkowo, zwrócono uwagę na 
zjawisko braku alternacji przywództwa we współczesnych polskich partiach poli-
tycznych�� Sesję plenarną zakończyły dwa referaty gości z Ukrainy: prof�� dr hab�� Ivan 
Pankevych „Rola partii politycznych na szczeblu lokalnym w świetle reformy systemu 
prawa wyborczego na Ukrainie” oraz Andryi Kabashnyy „Partie polityczne i ich 
liderzy po reformie konstytucyjnej na Ukrainie”�� Niestabilność systemu partyjnego 
wraz z chaotycznymi przepływami polityków między partiami stanowią, zdaniem 
ukraińskich politologów, największą bolączkę tamtejszej sceny politycznej�� Drugi 
dzień konferencji rozpoczął się od kolejnych referatów przedstawionych podczas 
obrad plenarnych: prof�� dr hab�� Eugeniusz Ponczek „Determinanty możliwości 
i ograniczenia przywództwa politycznego w III RP”, prof�� dr hab�� Andrzej Sepkowski 
„Przywództwo duchowe – kapłani idei w polityce” oraz prof�� dr hab�� Stefan Stępień 
i mgr Aneta Tkaczyk „Przywództwo polityczne na Ukrainie”

Na tym zakończyły się sesje plenarne, po których nastąpiło przedstawienie refe-
ratów w czterech sekcjach�� Partie i przywództwo partyjne na szczeblu lokalnym było 
tematem pierwszej sekcji, która odbyła się 2 maja�� W tej grupie swoje referaty przed-
stawili dr Jarosław Nocoń „Partie polityczne w procesie wyłaniania lokalnych liderów 
politycznych”, mgr Maciej Hartliński „Teoretyczne i praktyczne determinanty przy-
wództwa partyjnego na poziomie lokalnym”, mgr Bartosz Nowakowski „Partie 
polityczne i ich liderzy – analiza wizerunku politycznego w wyborach samorządo-
wych 2006 roku w Stargardzie Szczecińskim” oraz Piotr Woronko „Lider środowiska 
lokalnego na przykładzie gminy Wolin”�� Po wystąpieniach rozpoczęła się interesująca 
dyskusja, moderowana przez prof�� dr�� hab�� Jerzego Bartkowskiego, w której pojawiły 
się różne opinie dotyczące źródeł sukcesów wyborczych polityków lokalnych��

Pojęcie przywódców politycznych i liderów partyjnych było przedmiotem sekcji 
II i III�� Wyróżniona największą liczbą referentów, sekcja II dotyczyła głownie przy-
wódców politycznych państw zagranicznych�� Rozpoczęła się od wystąpienia dra 
Bartłomieja H�� Toszka „Wpływ osobowości politycznej Olafa Palmego na kształto-
wanie się nowoczesnego modelu przywództwa partyjnego w Szwecji” oraz dra Marka 
Czerwińskiego „Aleksander Łukaszenko – model przywództwa a kształt systemu 
partyjnego Republiki Białoruś”�� Postaci dwóch, jakże różnych liderów, zainicjowały 
gorącą dyskusję, dotycząca szczególnie przyszłości białoruskiego systemu politycz-
nego�� Kolejne dwa referaty odniosły się do polityki brytyjskiej – Tomasz Czapiewski 
w wystąpieniu „Liderzy partyjni szkockich partii politycznych” porównał sylwetki 
dwóch rywalizujących w wyborach szkockich polityków, zaś mgr Izabela Zieliński 
w wystąpieniu „Przywódca partii politycznej w brytyjskim systemie politycznym” 
przedstawiła trójelementową klasyfikację roli przywódców w partiach politycznych�� 
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Sekcję uzupełniły referaty odnoszące się do polskiego systemu partyjnego – mgr 
Agnieszka Połynkiewicz „Wizerunek przywódcy prawicowego w Polsce na przykła-
dzie prezydentury L�� Wałęsy i L�� Kaczyńskiego oraz mgr Alicja Kaszkur „Osobowość 
polityczna Jacka Kuronia”, w którym przedstawiono zagadnienie roli autorytetów 
politycznych we współczesnej Polsce��

Podczas III sekcji swoje referaty przedstawili: dr Grzegorz Tokarz „Przywództwo 
partyjne a socjobiologia – relacje i zależności”, dr Jan Pilżys „Oddziaływanie elit 
politycznych na środowisko społeczne”, mgr Leszek Ślepowroński „Socjalizacja 
polityczna a idealny kandydat na lidera partyjnego”, mgr Krzysztof Strzelczyk „Lide-
rzy partyjni a racjonalizacja polityki”, dr Mirosław Habowski „Partie i przywództwo 
polityczne w myśli Adama Skwierzyńskiego”�� 

Sekcja IV, zatytułowana „Polska i świat”, rozpoczęła się od dwóch referatów 
poświęconych systemowi partyjnemu ukształtowanemu po rozpadzie Jugosławii�� 
Temat ten przybliżyli słuchaczom dr Jacek Wojnicki „Formowanie się ugrupowań 
politycznych w państwach jugosłowiańskich” oraz mgr Małgorzata Maria Rusiecka 
„Drogi transformacji partii postkomunistycznych w państwach byłej Jugosławii: 
zmiana oblicza programowego, modelu przywództwa i struktury organizacyjnej i roli 
partii w systemie politycznym”�� Remigiusz Rosicki w referacie „Reprodukcja i cyr-
kulacja elit w IV RP” odnosił używane we współczesnym dyskursie politycznym 
pojęcie „ubekistanu” do teorii socjologii polityki, szczególnie teorii elit Charlesa 
Wrighta Millsa�� Mgr Marlena Borowicz w pracy „Profil kompetencyjny współczes-
nego lidera partii�� Analiza kryteriów formalnych polskich liderów partyjnych w latach 
2001 – 2007” przedstawiła model polskiego lidera partyjnego, na podstawie kryteriów 
formalnych, takich jak między innymi: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce urodzenia�� 
Panel zakończył mgr Jacek Sas, który w referacie „Internet – V władza�� Nowoczesne 
metody kreowania polityków, partii politycznych” dokonał porównania sposobu 
wykorzystania Internetu w polityce polskiej i zagranicznej��

W powszechnej opinii uczestników przebieg i rezultaty konferencji należy ocenić 
pozytywnie�� Różnorodność zaprezentowanych punktów widzenia i rzetelność 
przedstawionych prac naukowych pozwoliła w znacznym zakresie uchwycić istotę 
współczesnego przywództwa w partiach politycznych�� Zamiarem organizatorów 
konferencji jest publikacja materiałów konferencyjnych w Wydawnictwie Adam 
Marszałek�� 
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w dnIach 3-4 czerwca 2007 roku w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu miała miejsce międzynarodowa konferencja naukowa „I cóż 
po filozofie w czasie marnym… Nicolás Gómez Dávila i jego dzieło”�� Spotkanie 
odbyło się pod Wysokim Patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora Kolumbii Pana 
Jorge Alberto Barrantes Ulloa, a zorganizowane zostało przez Zakład Hermeneutyki 
Polityki w Instytucie Politologii UMK, Wydawnictwo Furta Sacra przy współpracy 
zaś Studenckiego Koła Myśli Politycznej�� 

Konferencję otworzył Kierownik Naukowy prof�� Jacek Bartyzel, kierownik Zakładu 
Hermeneutyki UMK�� Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych UMK prof�� Witold 
Wojdyło przywitał zebranych gości, po nim przesłanie do uczestników konferencji i słowa 
podziękowania wygłosił przedstawiciel Jego Ekscelencji Ambasadora Kolumbii Señor 
Encargado de Negocios a��i�� de la República de Colombia, Duván Ocampo Pinzón��

Konferencja podzielona była na cztery części, każda z nich odnosiła się do innego 
aspektu twórczości Nicolása Gómeza Dávili�� Sesja pierwsza, prowadzona przez prof�� 
Marka Szulakiewicza, zatytułowana została „Styl i człowiek”�� Otworzył ją swym prze-
świetnym wykładem na temat pointylistycznych cech dzieł Nicolása Gómeza Dávili 
Prof�� Ordinario Dott�� Franco Volpi z Uniwersytetu w Padwie1�� Wskazał on najważniej-
sze cechy związane z aforyzmami w twórczości myśliciela�� Następnie przedstawiciel 
wydawnictwa Furta Sacra mgr Marcin Dardziński przedstawił spojrzenie na aktywność 
intelektualną Gómeza Dávili z punktu widzenia artysty�� Sesję zamknął prof�� Jacek 
Bartyzel wystąpieniem na temat profilu duchowego Samotnika z Bogoty�� 

Część druga spotkania, nazwana „Być reakcjonistą”, prowadzona była przez prof�� 
J�� Bartyzela�� Jako pierwszy zaprezentował swój wyśmienity wykład Prof�� Ordinario 

1  Wszystkie wystąpienia z języka hiszpańskiego na język polski a także w drugą stronę tłumaczone 
były przez dra Krzysztofa Urbanka��

 Agata Miętek

międzynarOdOWa kOnferencja naukOWa 
„i cóż pO filOzOfie W czaSie marnym… 
nicOláS gómez dáVila i jegO dziełO” – 
inStytut pOlitOlOgii umk, tOruń 3–4 

czerWca 2007 r.
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Dr�� Miguel Ayuso Torres z Uniwersytetu Papieskiego w Madrycie�� W swym wystą-
pieniu przedstawił on rozróżnienie na zachowywanie, reakcję i tradycję i wskazał, 
jak kategorie te odnoszą się do twórczości Nicolása Gómeza Dávili�� Dr Adam Wie-
lomski (Akademia Podlaska) rozważył elementy teologii politycznej w twórczości 
filozofa�� Na koniec łączony referat przedstawili dwaj reprezentanci UMK – Karol 
Dobrzeniecki i Radosław Kołatek�� Pierwszy z nich mówił o reakcyjnej koncepcji 
prawa, drugi – państwa w myśli Gómeza��

Sesja trzecia, prowadzona przez dra Wielomskiego, zatytułowana została „Her-
meneutyka łaski”�� Rozpoczął ją dr Krzysztof Urbanek ze Szkoły Wyższej im�� Bogdana 
Jańskiego, wystąpieniem na temat motywów przewodnich twórczości Gómeza Dávili 
– cywilizacji, edukacji i kultury�� Następnie mgr Agata Miętek (UMK) odniosła 
scholia o pedagogice Gómeza do podziału stworzonego przez T�� S�� Eliota na 
wykształcenie ortodoksyjne i liberalne�� Po niej wystąpił mgr Łukasz Dominiak z tej 
samej uczelni z wykładem na temat obrazu duszy plebejskiej i problemu myślenia 
w twórczości filozofa�� 

Ostatnia część konferencji – „Na straconym posterunku” – prowadzona była przez 
dra Urbanka�� Rozpoczął ją student politologii UMK Marcin J�� Czarnecki, który 
przedstawił obraz współczesnej nauki, jaki rysuje się po lekturze scholiów Nicolása 
Gómeza Dávili�� Następnie student filozofii Uniwersytetu Warszawskiego Sebastian 
Stodolak przedstawił krytykę demokracji tak Nicolása Gómeza Dávili, jak i swoją 
własną�� Zamknął całe spotkanie redaktor naczelny „Stańczyka” mgr Tomasz Gabiś, 
przedstawił swe wspomnienia i zaprezentował archiwalia związane z pierwszym 
tłumaczeniem (którego był autorem) na język polski scholiów Gómeza Dávili��

Na koniec miała miejsce ożywiona dyskusja, pytania i uwagi dotyczące wszystkich 
wystąpień, a także podziękowania, szczególnie w kierunku gości zagranicznych, za 
pasjonujące wystąpienia�� Słowa podsumowania i podziękowania wygłosił prof�� Jacek 
Bartyzel�� 

Toruńska konferencja była pierwszą na świecie sesją naukową poświęconą w ca-
łości myśli Nicolása Gómeza Dávili�� Dotychczas bowiem odbywały się tylko niewiel-
kie seminaria na ten temat, ewentualnie miały miejsce pojedyncze referaty wygłaszane 
na konferencjach o szerszej tematyce�� Z tego też powodu należą się wyrazy najwyż-
szego uznania dla organizatorów za ich pionierską pracę, udało im się zebrać świa-
towej sławy badaczy Gómeza Dávili, jego pasjonatów z Polski, a nawet osoby związane 
z jego odkrywaniem dla polskiego czytelnika�� Konferencja miała wielki walor edu-
kacyjny, pozwoliła bowiem na lepsze poznanie autora scholiów przez obcowanie 
z tymi, którzy wiedzą o nim najwięcej�� Po tak owocnym spotkaniu nie pozostaje nic 
więcej niż z niecierpliwością oczekiwać na pojawienie się w formie książkowej 
wydawnictwa złożonego z przedstawionych wystąpień�� 
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Partie polityczne w wyborach 2005, red. 
nauk. danuta waniek, almamer 
 wyższa Szkoła ekonomiczna, zakład 
wydawniczy druktur, warszawa 2006, 
ss. 248. 

W powszechnej świadomości Polaków 
rok 2005 zapisał się jako rok wyborczy. Sta-
ło się tak przede wszystkim dlatego, że byli-
śmy świadkiem (ale i uczestnikiem) zarów-
no wyborów parlamentarnych, jak i prezy-
denckich. Przeprowadzone na jesieni elekcje 
przyniosły na scenie politycznej znaczące 
zmiany, wśród których podstawową było od-
sunięcie od władzy dotychczasowych decy-
dentów. W przypadku wyborów prezyden-
ckich zmiana wynikała dodatkowo z posta-
nowień Konstytucji RP, która w art. 127, ust. 
2 wyraźnie wskazuje, że „Prezydent Rzeczy-
pospolitej jest wybierany na pięcioletnią ka-
dencję i może być ponownie wybrany tylko 
raz”. Zgodnie z tym zapisem dotychczasowy 
„podwójny” prezydent – Aleksander Kwaś-
niewski nie mógł brać udziału w wyborach, 
choć zapewne uzyskałby w nich spore popar-
cie społeczne. W wyniku elekcji z 23 paź-
dziernika 2005 r. (druga tura) następcą 

Kwaśniewskiego został Lech Kaczyński. Za-
nim jednak do tego doszło partia, z ramie-
nia której startował Kaczyński – Prawo 
i Sprawiedliwość (PiS) wygrała 25 września 
2005 r. wybory parlamentarne zyskując 
w wyborach do Sejmu 26,99 % ważnych gło-
sów (155 mandatów), a w wyborach do Se-
natu 49 mandatów.

Temat jesiennych wyborów parlamentar-
nych i prezydenckich jak do tej pory poru-
szany był jedynie na bieżąco w mediach ma-
sowych. Brak dużej ilości szkiców nauko-
wych należy tłumaczyć nowością zagadnie-
nia i potrzebą czasu na odpowiednie opra-
cowanie tematu. 

Jedną z pierwszych publikacji zajmują-
cych się tą tematyką stanowi książka zatytu-
łowana: Partie polityczne w wyborach 2005, 
której redaktorem naukowym jest Danuta 
Waniek. Pozycja została przygotowana 
w większości przez politologów, pracowni-
ków ALMAMER Wyższej Szkoły Ekonomicz-
nej w Warszawie. We wstępie książki (ode-
zwie do czytelników) zaznaczono, że zawie-
ra ona w sobie pierwsze refleksje na temat 
przebiegu i wyników dwóch kampanii wy-
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borczych 2005 r., refleksje często spisywane 
„na gorąco”. Danuta Waniek w imieniu au-
torów wyraziła przekonanie, że dystans cza-
su pozwoli powrócić do omawianej proble-
matyki oraz odpowiedzieć na pytania doty-
czące m.in. przyczyn zastępowania bezpo-
średnich kontaktów z wyborcami kontakta-
mi za pomocą mediów, przyczyn pomiesza-
nia elementów programowych i aksjologicz-
nych w polskiej polityce czy ewentualnych 
dalszych losów analizowanych faktów i zja-
wisk.

Zdecydowanym atutem omawianej w ni-
niejszej recenzji książki jest wielość punktów 
widzenia na wybory z 2005 r. Różnorodność 
ta spowodowana jest właściwym doborem 
autorów poszczególnych artykułów, którzy 
podejmują się analizy odmiennych aspektów 
elekcji, starając się przy tym nie zamykać się 
w jej ramy.

Książkę „otwiera” artykuł Danuty Wa-
niek: Uwarunkowania społeczne, polityczne 
i ekonomiczne wyborów parlamentarnych 
2005. Umieszczenie tego tekstu jako pierw-
szego stanowi dobre rozwiązanie, zwłaszcza 
jeżeli przyjąć, że rzetelne przedstawienie 
kontekstu danego zjawiska jest zawsze właś-
ciwą podstawą do jego analizy. Wydaje się 
jednak, że dla niektórych czytelników omó-
wienie uwarunkowań wyborów zapropono-
wane przez Danutę Waniek może być nie-
wystarczające. Autorka skupia zbyt dużą 
uwagę na lewicowo-ludowym rządzie Lesz-
ka Millera, na problemach, z którymi mu-
siał się on zmierzyć. Redaktor naukowa 
książki szeroko omawia przyczyny upadku 
gabinetu, w tym kwestie porzucenia tożsa-
mości ideowej przez polską lewicę. Waniek 
przez pryzmat działania rządu przedstawia 

w głównej mierze aspekty społeczne współ-
czesnej Polski.

Jak zaznaczono wcześniej, poszczególni 
autorzy omawianej książki podejmują się 
analizy odmiennych aspektów wyborów 
2005 r. Mimo to daje się wyodrębnić w du-
żym uproszczeniu cztery obszary zaintere-
sowań autorów. Pierwszym wydaje się być 
współczesny system partyjny Polski, drugim 
zawartość dokumentów programowych par-
tii politycznych, trzecim przyszłość Polski 
determinowana wynikami jesiennych elek-
cji, a czwartym ogólne rozważania na temat 
walki wyborczej.

Do pierwszego obszaru zainteresowań 
zaliczam dwa teksty: Mariusza Gulczyńskie-
go: Charakterystyka głównych sił politycz-
nych uczestniczących w wyborach 2005 oraz 
Andrzeja Antoszewskiego: Wybory parla-
mentarne 2005 i ich konsekwencje dla roz-
woju polskiego systemu partyjnego. Pierwszy 
z autorów dokonuje wglądu w cztery zjawi-
ska, które wpłynęły jego zdaniem na głów-
ne cechy charakteryzujące zachowania ak-
torów polskiej sceny politycznej – wybor-
ców i partie polityczne. Zalicza do nich: 
trwałość specyficznych zachowań polskiego 
elektoratu, najwyższą w III RP mobilizację 
najstarszego elektoratu, najniższą w III RP 
frekwencję wyborczą oraz drastyczne zaost-
rzenie kryzysu polskiego systemu partyjne-
go. W tym ostatnim względzie autor prezen-
tuje trzy scenariusze przezwyciężenia owej 
permanentnej ułomności partii i systemu 
partyjnego. Drugi z autorów – Andrzej An-
toszewski skupia uwagę czytelników na pró-
bie odpowiedzi na pytanie o wpływ ostat-
nich wyborów parlamentarnych na rozwój 
polskiego systemu partyjnego. Autor w ob-
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szernym i szczegółowym artykule prezentu-
je: podobieństwa i różnice cech omawianej 
elekcji oraz dotychczasowych, główne iloś-
ciowe i jakościowe parametry polskiego sy-
stemu partyjnego oraz podejmuje próbę 
ustalenia czynników, które wpłynęły na uzy-
skanie przez ten system nowych właściwo-
ści.

Drugi obszar zainteresowań autorów 
omawianej publikacji dotyczy zawartości 
dokumentów programowych partii politycz-
nych. Zaliczyć tu należy teksty Jerzego Ku-
cińskiego: Wizje państwa w dokumentach 
programowych partii politycznych, Danuty 
Dudkiewicz: Problemy polityki społecznej 
w programach partii politycznych oraz Lon-
gina Pastusiaka: Polityka zagraniczna RP 
w kampanii wyborczej 2005. Jak wskazują 
powyższe tytuły, każdy z autorów dotyka in-
nego obszaru analizy. Jerzy Kuciński jako 
swój przedmiot rozważań uczynił przede 
wszystkim podstawy aksjologiczne i zakła-
dane skutki urzeczywistnienia prezentowa-
nych wizji państwa, cele i funkcje państwa, 
zasady ustrojowe określające charakter pań-
stwa, relacje państwa z jednostką, poglądy 
dotyczące systemu organów władzy publicz-
nej. Choć Kuciński poruszył w prezentowa-
nych wizjach państwa aspekty polityki spo-
łecznej, to jednak pełnej analizy tej materii 
dokonała Danuta Dudkiewicz. Autorka pod-
jęła się przedstawienia propozycji partyj-
nych dotyczących: ochrony bezrobotnych, 
opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, sy-
stemu edukacji, zabezpieczenia emerytalne-
go. Tych dwoje autorów poddało analizie do-
kumenty programowe partii zwycięskich 
w wyborach 2005 r., zgodnie przy tym kła-
dąc uwagę na programy wyborcze oraz za-

prezentowane projekty konstytucji. Z kolei 
Longin Pastusiak, przedstawiając swoje roz-
ważania wokół zagadnień międzynarodo-
wych na tle jesiennych elekcji, zanalizował 
programy prawie wszystkich partii startują-
cych w wyborach 2005 r., jak również inne 
dokumenty wydane również po ich zakoń-
czeniu.

Do trzeciego obszaru zainteresowań zali-
czam opracowania Mieczysława Krajewskie-
go: Polska solidarna [socjalna] czy Polska li-
beralna oraz Ryszarda Bednarskiego: Wpływ 
wyników wyborów „jesień 2005” na miejsce 
Polski w Unii Europejskiej. Obaj autorzy za-
stanawiają się nad przyszłością Polski. Pierw-
szy z nich ogniskuje swoje rozważania wo-
kół osi podziału pomiędzy Polską solidarną 
i IV RP, a Polską liberalną i III RP, a więc do-
tyka bardziej spraw wewnętrznych, nato-
miast drugi koncentruje się na sprawach 
międzynarodowych, próbując (z sukcesem) 
odpowiedzieć na pytanie o rezultaty ostat-
nich wyborów parlamentarnych i prezyden-
ckich w kontekście pozycji naszego kraju 
w Unii Europejskiej.

Ostatni obszar zainteresowań autorów re-
cenzowanej książki, to jak zaznaczono, ogól-
ne rozważania na temat walki wyborczej. Za-
liczam tutaj teksty Edwarda Modzelewskie-
go: O etyce w polityce oraz Mirosława Kar-
wata: Metody i metamorfozy walki wybor-
czej. Pierwszy z autorów porusza niezwykle 
nośny, zwłaszcza w kontekście wyborów pre-
zydenckich 2005 r., temat – problem szero-
ko pojętej etyki w polityce. Wyraża on prze-
konanie, że nie można pogodzić wszystkich 
wartości etycznych ze skomplikowaną mate-
rią życia społecznego i politycznego. Drugi 
z autorów w bardzo interesujący sposób pre-
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zentuje wnioski z wyborów 2005 r. i już we 
wstępie zaznacza, że niektóre z zaobserwo-
wanych zjawisk są symptomem trwałych 
tendencji. Karwat skupia uwagę czytelników 
na czterech aspektach: zanik kampanii po-
zytywnej, a przerost negatywnej; personifi-
kacja i personalizacja wyborów; permanen-
tność wyborów; nastawienie na „intensyw-
ną”, a nie „ekstensywną” formułę kampanii. 
Autor szczególnie w tym ostatnim względzie 
„obnaża” mechanizmy współczesnych elek-
cji, kiedy dowodzi, że walka coraz częściej 
toczy się nie tyle o powszechną aktywizację 
elektoratu, ile o mobilizację elektoratu włas-
nego, ignorowanie obecności „kontr-elekto-
ratu” oraz neutralizację wyborców „nieprzy-
datnych”.

Podsumowując, pozycja wydawnicza: Par-
tie polityczne w wyborach 2005 stanowi cie-
kawą propozycję przede wszystkim dla poli-
tologów, socjologów oraz osób zainteresowa-
nych tematyką stosunków międzynarodo-
wych. Stanowi ona istotny przyczynek do 
poznania przyczyn i konsekwencji ostatnich 
wyborów parlamentarnych i prezydenckich. 
Poza tym, na co wskazuje we wstępie książ-
ki jej redaktor naukowa, potrzebne są wszel-
kie intelektualne analizy pozwalające wyjaś-
nić powody, dla których część wyborców tak 
dalece zmieniła swoje sympatie polityczne, 
a część w ogóle zrezygnowała z uczestnictwa 
w wyborach.

Książka napisana jest w sposób przystęp-
ny i poprawnym językiem, choć występują 
w niej dość liczne błędy druku. Pod wzglę-
dem merytorycznym jakość tekstów jest 
zróżnicowana. Niektórzy autorzy podchodzą 
do swoich wywodów w sposób typowo na-
ukowy (tj. definiują i uzasadniają przedmiot, 

charakteryzują metody, terminologię i bazy 
źródłowe), natomiast inni przedstawiają ra-
czej swoje luźne spostrzeżenia. Pod wzglę-
dem objętościowym każdy z dziesięciu teks-
tów jest w przybliżeniu taki sam, choć dwa 
z nich zajmują mniej miejsca (autorstwa Mi-
rosława Karwata oraz Ryszarda Bednarskie-
go), natomiast jeden więcej (autorstwa Jerze-
go Kucińskiego). Książka ma 248 stron i zo-
stała wydana w formacie B5, w oprawie 
miękkiej. 

Co do tytułu książki to można postawić 
zarzut, że jest on zbyt wąski w stosunku do 
treści. Nazwanie pozycji: Partie polityczne 
w wyborach 2005 zawęża jej zawartość i dla 
niektórych czytelników może być mylące. 
Z drugiej strony trudno oczekiwać spójnego 
tytułu dla książki, której autorzy podejmują 
się analizy elekcji z tak różnych punktów wi-
dzenia. Niewątpliwym atutem pozycji jest 
umieszczenie z jej tyłu krótkich notek o au-
torach. Taki zabieg jest zawsze dobrze wi-
dziany przez czytelników, którzy mają oka-
zję bliżej zapoznać się z twórcami książki, 
z ich dotychczasowym dorobkiem i porusza-
ną problematyką.

Można przypuszczać, że recenzowana 
książka będzie atrakcyjną propozycją wy-
dawniczą, zwłaszcza, iż jak zaznaczyłam we 
wstępie brak nadal w piśmiennictwie nauko-
wym wystarczającej ilość opracowań zagad-
nienia jesiennych wyborów 2005 r. Jedynym 
mankamentem może się okazać dostępność 
publikacji, gdyż uczelniane wydawnictwa 
z reguły nie wydają zbyt dużej ilości sztuk 
swoich pozycji.

  Marlena Borowicz
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Polska–Białoruś. Problemy sąsiedztwa, 
red. h. chałupczak, e. michalin, 
wydawnictwo uniwersytetu marii 
curie-Skłodowskiej, lublin 2005, 
ss. 284.

Proces budzenia się świadomości narodo-
wej jest procesem długotrwałym. Ludność 
ziem białoruskich wchodzących w skład 
przedrozbiorowej Rzeczypospolitej była po-
zbawiona własnej państwowości. W katego-
riach politycznych większa część elit biało-
ruskich uważała się za Litwinów. Proces po-
lonizacji, a później także polityka caratu nie-
wątpliwie przyczyniła się do powstrzymania 
procesu budzenia się świadomości narodo-
wej Białorusinów. Częste przypadki przecho-
dzenia elit białoruskich w XVI–XVII w. 
w Rzeczypospolitej na katolicyzm dodatko-
wo pogłębiały ten proces. Język białoruski, 
kultywowanie odrębności narodowej w tym 
czasie bardziej było powszechne wśród niż-
szych warstw społecznych niż szeroko rozu-
mianych elit. Językowi białoruskiemu odma-
wiano statusu języka samodzielnego, bardzo 
często traktowano go jedynie w kategoriach 
gwary przygranicznej, czy czegoś pośrednie-
go pomiędzy językiem polskim, a rosyjskim. 
Takie przekonanie przynajmniej wśród Po-
laków pokutowało przynajmniej do połowy 
XIX w.

W Rosji carskiej ziemie białoruskie były 
nazywane bardzo często „Zapadnym kra-
jem”, a ludność tam zamieszkującą trakto-
wano jako „prawdziwy lub rdzenny naród 
rosyjski”1. 

1  E. Mironowicz, Białoruś. Historia państwa świata 
XX wieku, Warszawa 1999, s. 11. 

Grono historyków związanych z Uniwer-
sytetem Wileńskim w latach 30. XIX w. dało 
impuls do badania dziejów Białorusi, nie 
jako części składowej dawnej Rzeczypospo-
litej, czy też imperialnej Rosji, ale jako swo-
iście rozumianej państwowości białoru-
skiej2. 

Na przełomie XIX i XX w. doszło do 
ukształtowania się białoruskiego ruchu na-
rodowo-wyzwoleńczego. Wydarzenia I woj-
ny światowej oraz przegrana carskiej Rosji 
dała narodowi białoruskiemu szanse na sa-
mookreślenie. Jednakże niekorzystny bieg 
wydarzeń pozbawił młodą państwowość bia-
łoruską prawa do samoistnienia. Bolszewi-
cy, którzy dokonali przewrotu w Rosji, zdu-
sili ambicje Białorusinów na własne państwo 
na blisko 70 lat. Odrodzona w 1991 r. Biało-
ruś nadal walczy o swoją świadomość, nie 
tylko historyczną, ale także i narodową. 

Stosunki pomiędzy Polską a Białorusią 
nigdy nie były łatwe. Cień na nie kłady nale-
ciałości historyczne. Przez długi okres Pola-
cy nie chcieli uznać Białorusinów za odręb-
ny naród. Jednak upływ czasu i nieposiada-
nie przez obydwa narody w czasie rozbiorów 
własnej państwowości, zbliżyły do siebie te 
dwa słowiańskie narody. Idee federalistycz-
ne Józefa Piłsudskiego nie dały wolności Bia-
łorusi, ani nawet do niej nie przybliżyły. Ru-
tenizacja Białorusi, a także komunizacja Pol-
ski po II wojnie światowej, zamiast zbliżyć 
obydwa narody, jak tego chciały komuni-
styczne władze, jeszcze bardziej je oddaliły. 

2  D. W. Karew, Białoruska historiografia i ewolucja 
świadomości historycznej Białorusinów (od rozbiorów 
do lat dwudziestych XX wieku), [w:] Tematy polsko- 
-białoruskie. Historia. Literatura. Edukacja, red. 
R. Trąba, Olsztyn 2003, s. 76–77.
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Dopiero po przemianach przełomu lat 80. 
i 90. XX w. w Europie Środkowo-Wschod-
niej, zostały ponownie nawiązane intensyw-
ne stosunki.

Prezentowana praca Polska–Białoruś. 
Problemy sąsiedztwa, pod redakcją Henryka 
Chałupczaka i Elżbiety Michalin, dotyczy 
wzajemnych stosunków polsko-białoruskich. 
Recenzowana przeze mnie praca jest owo-
cem konferencji, jaka odbyła się na Uniwer-
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
w październiku 2003 r. Została ona zorgani-
zowana przez Zakład Badań Etnicznych Wy-
działu Politologii Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej, przy pomocy Związku Pola-
ków na Białorusi, Urzędu Wojewódzkiego 
i Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Praca została podzielona na 4 części. 
Pierwsza omawia ogólne aspekty stosunków 
polsko-białoruskich. Druga część prezentu-
je stosunki kulturalne i narodowościowe po-
między społecznością polską a białoruską, 
nie tylko w Polsce, ale także na Białorusi. 
Trzecia część koncentruje się wokół proble-
mów gospodarczych i stosunków regional-
nych polsko-białoruskich. Czwarta zaś część 
zawiera materiały niedające się zaszerego-
wać do pierwszych trzech części oraz komu-
nikaty. 

Nie wszystkie prezentowane w pracy teks-
ty mają jednolity poziom. Dość dużym novum 
zastosowanym przez redaktorów, co rzadko 
spotyka się w tego typu publikacjach, są pra-
ce pisane przez nienaukowców. Do dyskusji 
dopuszczono także osoby, które poprzez pra-
cę w administracji państwowej, z racji spra-
wowanej funkcji, zajmują się stosunkami 
z Białorusią. Do dyskusji na temat stosunków 
polsko-białoruskich zaproszono także szero-

kie grono osób z Białorusi, którzy aktywnie 
poszerzyli naszą wiedzę na temat problemów 
sąsiedztwa polsko-białoruskiego.

Pierwsze uwagi recenzyjne dotyczyć będą 
konstrukcji pracy. Pewna część artykułów 
zamieszczonych w czwartej części pracy mo-
głaby być swobodnie przeniesiona do wcześ-
niejszych bloków tematycznych. Dlaczego 
tak nie postąpiono pozostanie zagadką. Po-
zbawienie pracy indeksu, przynajmniej oso-
bowego, jest dość osobliwe. Część artykułów 
jest w języku białoruskim, przydałoby się 
krótkie streszczenie w języku polskim, tak 
samo jak i dla tekstów polskich, ale w tym 
wypadku streszczenie musiałoby być w języ-
ku białoruskim. Ułatwiłoby to czytelnikom 
polskim i białoruskim chociaż pobieżne za-
poznanie się z tekstem artykułów.

Część pierwszą materiałów pokonferen-
cyjnych otwiera artykuł prof. Elżbiety Smuł-
kowej pod tytułem: Różne aspekty postrzega-
nia współczesnej Białorusi. Spostrzeżenia au-
torki, znanej socjolingwistki i językoznawcy 
są w wielu miejscach odkrywcze. Autorka 
polemizuje ze stereotypami jakie ukształto-
wały się w Polsce na temat Białorusi i jej 
mieszkańców, nie tylko w sferze języka, ale 
konotacji społecznych. Natomiast tekst prof. 
Eugeniusza Mironowicza jest poświęcony 
stosunkom polsko-białoruskim w XX w. Au-
tor szkicuje nam wzajemne relacje pomię-
dzy obydwoma narodami i ich złożoność. 
Stosunki polsko-białoruskie w XX w. były 
wielokrotnie nacechowane wrogością, nie 
brakło w nich jednak jaśniejszych stron. 
Wiele czasu musiało minąć nim Polacy za-
częli postrzegać Białorusinów w kategoriach 
narodu, a nie tylko jako odległą prowincje 
państwa polskiego, zamieszkaną przez lud-
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ność „tutejszą”. We wszystkie omawiane me-
andry stosunków polsko-białoruskich wy-
śmienicie wprowadza nas Eugeniusz Miro-
nowicz. Autor słusznie zauważa, że współ-
czesne stosunki polsko-białoruskie, ze wzglę-
du na charakter reżimu autorytarnego Alek-
sandra Łukaszenki na Białorusi, są dość 
utrudnione.

Oczywiście nie możemy omówić wszyst-
kich zamieszczonych w części pierwszej 
prac. Niektóre jednak zasługują na wyróż-
nienie. Do takich na pewno należą artykuły 
m.in. Jerzego Waszkiewicza oraz Grzegorza 
Janusza. 

Pierwszy z wymienionych autorów zajął 
się białorusko-polskimi kontaktami kultu-
ralnymi w latach 1945–1989. Autor położył 
w swojej pracy większy akcent na rozwój 
kultury białoruskiej, co poniekąd wpłynęło 
ujemnie na pokazanie wyrazistości białoru-
sko-polskich kontaktów kulturalnych. Do-
datnią stroną pracy Jerzego Waszkiewicza, 
szczególnie dla czytelnika polskiego, jest ca-
łościowe omówienie polityki kulturalnej de-
cydentów z Moskwy wobec narodu białoru-
skiego, którzy położyli szczególny nacisk na 
unifikację i rutenizację Białorusinów. 

Praca Grzegorza Janusza jest podsumo-
waniem i zwięzłą syntezą badań autora nad 
mniejszością białoruską w Polsce i polską 
mniejszością na Białorusi. Autor w swoich 
rozważaniach wyszedł o wiele dalej, niż to 
pokazują dane statystyczne, co niewątpliwie 
podnosi walory pracy. Także omówienie 
przez autora terminologii dotyczącej mniej-
szości narodowych i etnicznych, wskazuje na 
daleko idące braki w ustawodawstwie nie 
tylko białoruskim, ale także polskim. Autor 
dokonuje także zestawienia praw mniejszo-

ści narodowych na Białorusi i w Polsce. 
Grzegorz Janusz pokazuje daleko idące kon-
sekwencje wynikające ze zróżnicowania 
praw mniejszości narodowych na Białorusi 
i w Polsce. Oczywiście nie powinien budzić 
zdziwienia fakt ograniczania praw mniejszo-
ści narodowych na Białorusi, w tym wypad-
ku przez Aleksandra Łukaszenkę, który jest 
nastawiony nieprzychylnie nie tylko do Po-
laków skupionych wokół Związku Polaków 
na Białorusi, ale także do wszystkiego co pol-
skie.

Część druga recenzowanej pracy jest po-
święcona stosunkom kulturalnym i narodo-
wościowym. Większość prezentowanych tu-
taj prac omawia położenie Polaków na Bia-
łorusi, ich sytuację religijną, problem aktyw-
ności narodowej, czy też politykę władz bia-
łoruskich wobec mniejszości polskiej. Są to 
prace m.in. wspomnianego wcześniej Jerze-
go Waszkiewicza, Romana Dzwonkowskie-
go, Tadeusza Kruczkowskiego, Adama Bo-
bryka oraz Walentyny Łaskiewicz. Oczywi-
ście nie możemy przedstawić wszystkich za-
mieszczonych w tej części prac, zajmiemy się 
zatem tymi najciekawszymi. Bardzo intere-
sujący jest artykuł Romana Dzwonkowskie-
go poświęcony sytuacji religijnej Polaków na 
Białorusi. Polacy, wśród których spora część 
nie zna już języka polskiego, czuje nadal 
łączność z Kościołem katolickim, który re-
prezentuje na Białorusi polskość. Czytelnika 
mniej zorientowanego, zdziwi poniekąd fakt, 
że Kościół katolicki obecny na Białorusi, 
wbrew oczekiwaniom Polaków tam zamiesz-
kującym, zaczął się wycofywać z liturgii po 
polsku. Dopiero wobec sprzeciwu społecz-
ności polskiej powrócił do niej. Bardzo cie-
kawy jest także artykuł autorstwa Adama 
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Bobryka poświęcony stratyfikacji społecznej 
mieszkańców przygranicznego Brześcia. Od-
notowano w nim wyraźnie spadek procen-
towy Polaków wśród ludności Brześcia po 
II wojnie światowej. Siargiej Kawalow przed-
stawił także w tej części recenzowanej pracy 
artykuł poświęcony polsko-białoruskim 
kontaktom teatralnym. Jest on napisany na 
podstawie własnych mniej lub bardziej su-
biektywnych doświadczeń autora związa-
nych z teatrem współczesnym, co stanowi 
mocną, a zarazem słabą stronę prezentowa-
nego tekstu. Na wyróżnienie zasługuje także 
artykuł Ewy Pogorzały, poświęcony szkolni-
ctwu białoruskiemu w Polsce po II wojnie 
światowej. Autorka z niezwykłą starannością 
zebrała dostępny materiał na temat szkolni-
ctwa białoruskiego w Polsce oraz dokonała 
jego interpretacji. 

Część trzecia recenzowanej przez nas pra-
cy jest poświęcona głównie stosunkom go-
spodarczym i regionalnym pomiędzy Polską 
a Białorusią. Są to artykuły m.in. Piotra Wit-
kowskiego, Macieja Zięby, Janusza Kowalczy-
ka, Włodzimierza Lukiewicza, Tadeusza Ła-
zowskiego, Ryszarda Boguszewskiego oraz 
Anny Ososińskiej.

Paweł Witkowski zajął się problemem po-
lityki celnej państwa polskiego wobec Biało-
rusi w przededniu wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Stosunki gospodarcze polsko- 
białoruskie wobec braku na Białorusi syste-
mu wolnorynkowego, są raczej skromne. Do-
datkowo wymianę gospodarczą uniemożli-
wiają liczne bariery celne. Prace Macieja Zię-
by, Janusza Kowalczyka i Włodzimierza Lu-
kiewicza omawiają zmiany w ruchu osobo-
wym na granicy polsko-białoruskiej po wej-
ściu w życie układu z Schengen. Wspomnia-

ne teksty, wobec wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej i pełnego w niej członkostwa częś-
ciowo zdezaktualizowały się. Ostatnie prace 
w tej części recenzowanej książki, autorstwa 
Tadeusza Łazowskiego, Ryszarda Boguszew-
skiego oraz Anny Ososińskiej zajmują się 
ściśle rozumianą współpracą gospodarczą na 
szczeblu regionalnym.

W ostatniej części omawianej przez nas 
pracy jest kilka tekstów, które zasługują na 
wyróżnienie. Niewątpliwie należy do nich 
artykuł Krystyny Czuszak poświęcony sta-
nowisku opozycji antykomunistycznej w Pol-
sce po II wojnie światowej wobec problemu 
białoruskiego. Jest to jedno z pierwszych ta-
kich ujęć w literaturze przedmiotu. Stosunek 
opozycji demokratycznej do Białorusinów 
zamieszkałych w Polsce zmienił się przez 
lata diametralnie. W pierwszych latach po II 
wojnie światowej, przynajmniej do 1976 r. 
w polskiej świadomości raczej nie istniał 
problem Białorusinów. Zmieniło się to do-
piero po utworzeniu KOR-u, a także NSZZ 
„Solidarność”. Warto także wspomnieć o za-
mieszczonym w tej części pracy artykule au-
torstwa Jana Piwkowskiego, poświęconym 
statusowi prawnemu mniejszości białoru-
skiej w Polsce w okresie międzywojennym. 

Można mieć nadzieję, że będą powstawać 
kolejne prace poświęcone złożonym stosun-
kom polsko-białoruskim. Prezentowana pra-
ca Polska–Białoruś. Problemy sąsiedztwa, ot-
wiera szerokie pole do dalszych badań. Cie-
kawe ujęcie, a także dobry dobór prezento-
wanych tekstów niewątpliwie podnoszą wa-
lory recenzowanej pracy.

 Arkadiusz Czwołek
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mirosława grabowska, Podział postko-
munistyczny. Społeczne podstawy poli-
tyki w Polsce po 1989 roku, wydawni-
ctwo naukowe Scholar, warszawa 
2004, ss. 403.

Rok 1989 stał się linią demarkacyjną od-
dzielającą Polską Rzeczpospolitą Ludową od 
III Rzeczypospolitej, uznawany jest za koniec 
panowania w Polsce systemu komunistycz-
nego i początek przemian demokratycznych 
oraz transformacji gospodarczej. Właśnie ów 
rok 1989 stał się punktem wyjścia analiz Mi-
rosławy Grabowskiej w jej pracy Podział 
postkomunistyczny. Społeczne podstawy po-
lityki w Polsce po 1989 roku (Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2004, ss. 403). 
Praca ta jednak nie dotyczy samego przeło-
mu demokratycznego w Polsce, lecz stanowi 
analizę sytuacji w kraju po rozpadzie komu-
nizmu, swoiste studium polityczno-społecz-
ne III Rzeczypospolitej. Autorka stawia tezę, 
że komunizm stanowił tak ważne dla Pola-
ków wydarzenie historyczne, że doprowadził 
do wykształcenia się podziałów w ramach 
społeczeństwa, które to podziały nie znikły 
wraz z nadejściem demokracji, lecz funkcjo-
nują po dzień dzisiejszy. Podział postkomu-
nistyczny – bo tak ów system podziałów 
obecnych w polskim społeczeństwie Gra-
bowska nazywa – jest niezwykle żywotny, 
jednakowoż nie wszyscy zdają sobie sprawę 
z jego istnienia, niektórzy politycy bądź na-
ukowcy, choć dostrzegają jego istnienie, to 
jednak unikają wypowiadania się na jego te-
mat. W ten sposób podział ów staje się swe-
go rodzaju tematem tabu. Grabowska zmie-
rza do przełamania tego tabu, pragnie udo-
wodnić, że podział postkomunistyczny jest 
niezwykle istotny w ludzkich wyborach, ma 

wpływ na kształtowanie jednostkowych toż-
samości a także wpływa na wybory politycz-
ne, a przez to w pewien sposób decyduje 
o kształcie systemu politycznego III Rzeczy-
pospolitej. Rozważania autorki przebiegają 
na trzech poziomach: 1) historyczno-teore-
tycznym, 2) społecznym i 3) instytucjonal-
nym. Przyjrzyjmy się bliżej tym poziomom.

 Perspektywa historyczno-teoretyczna 
tworzy metodologiczne podwaliny analizy 
Mirosławy Grabowskiej. Tutaj autorka przy-
wołuje najważniejsze w jej badaniach i inter-
pretacji koncepcje teoretyczne. Za najistot-
niejszą uznaje koncepcję podziałów społecz-
nych stworzoną przez Seymoura M. Lipseta 
i Steina Rokkana, którzy uznawali, że źród-
łem najważniejszych podziałów społecznych 
i politycznych w Europie były trzy wydarze-
nia historyczne: reformacja, demokratycz-
no-narodowe rewolucje w Europie w XVIII 
i XIX wieku oraz rewolucja przemysłowa. 
Wydarzenia te ukształtowały zasadnicze po-
działy społeczne, gdyż stanowiły zjawiska 
niezwykle intensywne, długotrwałe, ponad-
to angażowały pojedynczych ludzi i poszcze-
gólne grupy społeczne, wywierając przy tym 
wpływ nie tylko na ich emocje i wybory, ale 
również na tożsamości i światopoglądy. Roz-
grywały się one na poziomie elit, instytucji 
i mas, stąd niejednokrotnie decydowały 
o jednostkowych biografiach oraz stylach ży-
cia poszczególnych ludzi. Koncepcja Lipse-
ta-Rokkana jest dla Grabowskiej wyznaczni-
kiem i pozwala jej za wydarzenie podobne 
tym, które były przez nich analizowane, 
uznać również komunizm panujący w Pol-
sce i innych krajach Europy Środkowo-
wschodniej. Autorka powołuje się na szereg 
innych interpretacji i hipotez, m.in.: Dahla, 
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Bartoliniego i Maira, Knutsena i Scarbrough 
czy Markowskiego, jednakże wnioski są jed-
noznaczne: komunizm był długotrwałym, 
złożonym, masowym i gwałtownym proce-
sem, angażującym ludzkie emocje i warto-
ści, rozgrywającym się na poziomie elit, mas 
i instytucji i dlatego właśnie doprowadził do 
wygenerowania podziału postkomunistycz-
nego. Podział ów początkowo obejmował 
z jednej strony – zwolenników komunizmu, 
z drugiej zaś – jego przeciwników. Po roku 
1989 grupy te przekształciły się w stronę 
postkomunistyczną i stronę postsolidarnoś-
ciową (anty- bądź niekomunistyczną).

 Podział postkomunistyczny zauważalny 
jest na poziomie ludzi i poziomie instytucji. 
Na poziomie ludzkim wiąże się on z indywi-
dualnymi wyborami człowieka, które z kolei 
przekładają się na jego wybory polityczne. 
Postkomuniści krytycznie oceniają przemia-
ny po roku 1989 i sprzeciwiają się lustracji 
i dekomunizacji, uważają się za lewicowców, 
rzadko głosują na „Solidarność”, zaś w roku 
2000 głosowali na Aleksandra Kwaśniew-
skiego a w 2001 na koalicję SLD-UP. Przed-
stawiciele strony postsolidarnościowej lepiej 
oceniają proces transformacji, w większym 
stopniu doceniają demokrację, domagają się 
lustracji i dekomunizacji, uważają się za pra-
wicowców, rzadko głosują na SLD, raczej na 
partie postsolidarnościowe, zaś w 1995 gło-
sowali na Lecha Wałęsę. Najważniejszy wnio-
sek Grabowskiej na tym poziomie rozważań 
dotyczy młodych ludzi, którzy zazwyczaj 
dziedziczą tożsamości po swoich rodzicach 
bądź środowisku, w którym się wychowali 
i również stają po odpowiedniej stronie po-
działu postkomunistycznego, przez co po-
dział ów ulega konserwacji. Analizy socjolo-

giczne autorki Podziału postkomunistyczne-
go dowodzą że do roku 2001 więcej było sta-
bilności – lojalności i wierności wyborców 
z obu stron podziału wobec politycznych 
przedstawicieli obu tych stron – chociaż od-
stępstwa również się zdarzały. Także na po-
ziomie instytucjonalnym podział ów jest do-
strzegalny i również sprawia wrażenia sta-
bilnego: wpływa bowiem na stosunek Pola-
ków do partii politycznych wraz z konkret-
nymi zachowaniami wyborczymi, a także na 
stosunek do Kościoła katolickiego i zaanga-
żowanie w sprawy religii i wiary. Postkomu-
niści wybierają SLD oraz partie z nim współ-
pracujące, natomiast przedstawiciele strony 
anty- czy niekomunistycznej głosują na sze-
roko rozumiane partie prawicowe: PO, PiS, 
UW, LPR czy wcześniej PC, KLD, UD, ZChN. 
W sferze religijnej postkomuniści są zdecy-
dowanymi zwolennikami rozdziału państwa 
od Kościoła, częściej niż postsolidarnościow-
cy są ludźmi niewierzącymi bądź nieprakty-
kującymi. Anty- czy niekomuniści zaś – to 
zazwyczaj ludzie wierzący i praktykujący, 
doceniający rolę Kościoła katolickiego w ży-
ciu publicznym.

 Mirosława Grabowska proponuje użyć 
podziału postkomunistycznego do opisu 
polskiej rzeczywistości społecznej i politycz-
nej. Propozycja ta wydaje się interesująca nie 
tylko dlatego, że autorce książki udaje się 
w sposób przekonywający powiązać zacho-
wania wyborcze poszczególnych grup spo-
łecznych z ich stosunkiem do Kościoła kato-
lickiego czy poziomem zaangażowania w ży-
cie religijne oraz wyznawanymi wartościa-
mi, światopoglądem i tożsamością, ale rów-
nież dlatego, że werbalizuje, nazywa i wska-
zuje główną linię podziału w polskim społe-
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czeństwie. Stosunek do systemu komuni-
stycznego i transformacji systemowej a tak-
że życiorysy poszczególnych Polaków spra-
wiają, że każdy po którejś stronie wytyczo-
nej przez Grabowską linii musi stanąć (czy 
raczej: być postawionym). Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, iż w życiu publicznym 
o podziale tym mówi się niewiele bądź nie 
mówi się w ogóle. Podział postkomunistycz-
ny wydaje się być ignorowany. Postkomuni-
ści nie mówią o nim bądź wręcz negują jego 
istnienie ze względów pragmatycznych, aby 
nie ograniczać swojego oddziaływania jedy-
nie do stojących po ich stronie podziału. 
Postsolidarnościowcy z kolei nie chcą prze-
kraczać linii owego podziału – bądź przekra-
czają ją niezwykle rzadko – gdyż byłoby to 
sprzeczne z wyborami, jakich dokonywali 
przed rokiem 1989, prowadziłoby to do swo-
istego dysonansu, konfliktu tożsamościowe-
go, którego pragną uniknąć. Żadna ze stron 
ponadto nie chce być oskarżona o cemento-
wanie podziałów, popieranie ich czy wręcz 
o dzielenie polskiego społeczeństwa. W sy-
tuacji, kiedy podział ów wydaje się dość sta-
bilny – jak zauważyła autorka Podziału post-
komunistycznego – zastanawiające wydaje 
się, dlaczego problemem tym zajmuje się tak 
niewielu badaczy, zaś prace tych, którzy się 
nim zajmują, nie cieszą się większą poczyt-
nością. Dobrą odpowiedzią zdaje się być wy-
móg politycznej poprawności. Politycy, pub-
licyści i komentatorzy życia publicznego 
a także niektórzy uczeni mówienie o takim 
podziale czy postulowanie jego istnienia 
uznają najwidoczniej za politycznie niepo-
prawne.

 Pamiętać przy tym trzeba, że Mirosława 
Grabowska to nie polityk i nie publicysta 

prasowy czy telewizyjny. Autorka w swojej 
analizie posługuje się mnóstwem przepro-
wadzonych w latach dziewięćdziesiątych 
oraz w minionych 5 latach badań socjolo-
gicznych, w których udział brały reprezenta-
tywne grupy polskich obywateli czy też okre-
ślone grupy społeczne (m.in. politycy). Trud-
no więc podejrzewać ją o zamiar uzyskania 
efektu szoku i poruszenia, tak często obec-
nego w polskiej publicystyce ostatnich lat. 
Analizy te i wnioski, jakie są z nich wysuwa-
ne, każą nam zapytać o perspektywy dalsze-
go istnienia i funkcjonowania podziału post-
komunistycznego oraz o jego wady i zalety. 
Niewątpliwie istnienie takiego podziału 
w dużym stopniu wpływa na kształt polskiej 
sceny politycznej, w pewien sposób porząd-
kując ją. Chociaż bowiem na prawicy mamy 
nieustannie do czynienia z powstawaniem 
nowych partii politycznych, wyłanianiem się 
nowych liderów i przywódców, to jednak li-
nia podziału postkomunistycznego sprawia, 
że – choć przedstawiciele strony niekomu-
nistycznej głosują w poszczególnych wybo-
rach parlamentarnych na różne partie – to 
jednak systematycznie opowiadają się za tą 
samą bądź przynajmniej zbieżną wizją pań-
stwa i polityki. Ostatnie wybory, na skutek 
strategii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, 
ukazały podział na „Polskę solidarną” 
i „Polskę liberalną”, jednak gdy porównać 
programy wyborcze PO i PiS oraz wartości, 
do których partie te się odwołują, wówczas 
stwierdzić można, że w żadnym wypadku 
nie dzieli ich przepaść. Oczywiście, trudno 
powiedzieć, w którym kierunku ewoluować 
będą Platforma i PiS – to przyszłość więc po-
każe, czy wykształci się inny niż postkomu-
nistyczny podział.
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 Wielu przedstawicieli strony postkomu-
nistycznej uważa, że potencjalnie istniejący 
podział postkomunistyczny miałby lub móg-
łby mieć zgubny wpływ na polską scenę po-
lityczną, gdyż główną linię podziału umiej-
scawiałby w przeszłości, w biografiach i za-
szłościach historycznych. Wskazuje się, że 
w nowej rzeczywistości społecznej, politycz-
nej i gospodarczej linie sporów politycznych 
powinny krystalizować się w konfrontacji 
z bieżącymi problemami i wyzwaniami, 
przed którymi stoi i stanie Polska. Trudno 
jednak zgodzić się z tą tezą, gdyż – jak widać 
było dotychczas – polskie elity polityczne nie 
miały większych problemów z ustosunkowy-
waniem się do spraw tak istotnych, jak np. 
członkostwo w Unii Europejskiej i NATO, 
podpisanie konkordatu, reprywatyzacja, lu-
stracja i dekomunizacja czy poparcie „poma-
rańczowej rewolucji”. Podział postkomuni-
styczny nie przeszkadza we wspólnym gło-
sowaniu przez partie z różnych stron podzia-
łu nad tą samą ustawą, nie przeszkadza 
w tworzeniu koalicji samorządowych „po-
nad podziałami” (czy dokładniej: „ponad po-
działem”), chociaż fakt, iż dotychczas nie do-
czekaliśmy się takiej koalicji w Sejmie, 
świadczy jedynie o żywotności postkomuni-
stycznego podziału. Chociaż istnieją w pol-
skiej polityce takie grupy i takie zjawiska, 
które poza ów podział wykraczają: trudno 
bowiem powiedzieć po której jego stronie 
umieścić wyborców i działaczy partii An-
drzeja Leppera, Samoobrony. Ludzie popie-
rający Leppera to z reguły dawni wyborcy 
SLD i PSL, reprezentujących stronę postko-
munistyczną, dowodem tego jest również 
krytyka transformacji i tęsknota za PRL-em. 
Z drugiej jednak strony działacze Samoobro-

ny odwołują się do wartości, które częściej 
pojawiają się po stronie niekomunistycznej. 
Samoobrona jednakże nie stanie się raczej 
partią masową, wobec czego trudno oczeki-
wać od niej rozbicia podziału postkomuni-
stycznego. Nie można jednak wykluczyć, że 
w bliższej bądź dalszej perspektywie pojawi 
się partia budująca swój elektorat po obu 
stronach tego podziału – próbę taką podjęli 
działacze Unii Wolności powołując wespół 
z byłymi członkami SLD Partię Demokra-
tyczną, inicjatywa jednak nie spotkała się 
dotychczas z szerszym zainteresowaniem.

 Polska młoda demokracja w przeciągu 
minionych 17 lat nie zdążyła jeszcze okrzep-
nąć, nie mamy jeszcze stabilnego systemu 
politycznego, wyborcy nie są tak lojalni jak 
wyborcy w krajach Europy zachodniej czy 
Stanach Zjednoczonych, partie polityczne 
zaś dość często wysuwają postulaty zmiany 
konstytucji czy przeorganizowania najważ-
niejszych instytucji państwa, co również 
wzbudzać może poczucie tymczasowości ak-
tualnego status quo. Także Mirosława Gra-
bowska zwraca na wszystko to uwagę w swej 
książce. Zauważa ona jednak i przekonuje 
nas, że – jak dotychczas – jedyną stałą jest 
właśnie istniejący podział postkomunistycz-
ny. Stąd właśnie podtytuł książki: Społeczne 
podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, któ-
ry uwypuklać ma przewodnią tezę autorki. 
To właśnie ów postkomunistyczny podział 
ma być podstawą polskiej polityki w III RP, 
ma niejako stanowić fundament polskiej 
sceny politycznej, systemu politycznego 
a także decydować o udziale i zaangażowa-
niu Polaków w politykę. Ponieważ zaś u pod-
staw tego podziału leży tak wielopoziomowe 
zjawisko jak komunizm, który wpływał na 
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tożsamości, wartości i biografie Polaków, 
dlatego nie powinna dziwić jego trwałość. 
Tożsamość człowieka kształtowana jest prze-
de wszystkim przez jego najbliższe środowi-
sko: rodzinę, grupę rówieśniczą, przyjaciół, 
społeczność lokalną, system wartości przy-
swajany jest w tychże grupach, wobec czego 
również nie powinno dziwić dziedziczenie 
przez młodych Polaków tegoż miejsca po 
odpowiedniej stronie podziału postkomuni-
stycznego i – co za tym idzie – politycznych 
sympatii, wyborów i poglądów.

 Sławomir Drelich

marcin kosienkowski, Strategia adap-
tacyjna Federacji Rosyjskiej wobec 
państw bałtyckich, wydawnictwo 
naukowe grado, toruń 2006, ss. 150.

W sierpniu 1991 roku republiki bałtyckie 
odzyskały niepodległość. Dążenia separaty-
styczne Pribałtyki (jak i innych republik 
związkowych) w ramach ZSRR popierane 
były przez polityków Rosyjskiej Federacyj-
nej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
(RFSRR), dla których był to element walki 
z władzami centralnymi Związku Radzie-
ckiego. Już w połowie 1992 roku interesy Fe-
deracji Rosyjskiej (kontynuatorki RFSRR) 
wobec Bałtów uległy jednakże przewartoś-
ciowaniu. Moskwa podjęła działania zmie-
rzające do przywrócenia swych wpływów 
w tych państwach. Secesja Litwy, Łotwy 
i Estonii pogorszyła bowiem położenie geo-
strategiczne Rosji nad Morzem Bałtyckim, 
odcięła ją od niezamarzających portów w re-
gionie i pozostawiła liczną ludność rosyjsko-
języczną pod zwierzchnictwem obcych 

władz. Ponadto, Bałtowie rozpoczęli starania 
zmierzające do uniezależniania się od obsza-
ru poradzieckiego, w tym wstąpienia do 
NATO i Unii Europejskiej. W efekcie, Mos-
kwa postawiona została wobec konieczności 
zaadaptowania się do nowej pozycji między-
narodowej państw nadbałtyckich. Problemo-
wi temu poświęcona jest praca Marcina Ko-
sienkowskiego Strategia adaptacyjna Fede-
racji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich, jaka 
w 2006 roku ukazała się nakładem Wydaw-
nictwa Naukowego Grado. 

Celem pracy Kosienkowskiego, świeżo 
upieczonego doktoranta na Wydziale Polito-
logii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, jest ukazanie ewolucji podejścia Fede-
racji Rosyjskiej do zmieniającej się pozycji 
międzynarodowej Litwy, Łotwy i Estonii. 
Jednocześnie autor dąży do opisania środ-
ków podejmowanych przez Moskwę mają-
cych na celu odbudowę jej pozycji mocar-
stwowej w regionie Bałtyku oraz oceny ich 
skuteczności. Choć uwaga autora koncentru-
je się głównie na okresie od 1997 (od mo-
mentu powstania pierwszych założeń kom-
pleksowej strategii wobec Litwy, Łotwy 
i Estonii) do połowy 2005 roku, to mając na 
celu pełne zobrazowanie zmian dokonują-
cych się w polityce Moskwy wobec Bałtów, 
w swych rozważaniach sięga on również lat 
1991–1996.

Praca oparta została na szerokiej podsta-
wie źródłowej. Główne źródło informacji 
jego analizy stanowią rosyjskie dokumenty 
państwowe. Autor obficie korzysta również 
z przemówień i wywiadów udzielonych 
przez najwyższych rangą polityków rosyj-
skich, zamieszczonych zarówno na oficjal-
nych stronach internetowych administracji 
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Federacji Rosyjskiej, jak i w prasie rosyjsko- 
i angielskojęzycznej. Kosienkowski wykorzy-
stuje także w szerokim zakresie monografie 
w języku rosyjskim, angielskim i polskim. 
Na uwagę zasługuje również fakt, iż do pra-
cy dołączono niezwykle obszerną bibliogra-
fię przedmiotu.

Recenzowana książka składa się z czte-
rech zasadniczych rozdziałów. W pierwszym 
– teoretycznym – zaprezentowano pojęcie 
i klasyfikację typów adaptacji państwa do 
środowiska międzynarodowego. Należy 
zwrócić uwagę, iż autor w swej analizie po-
służył się teorią adaptacji, której zastosowań 
próżno szukać w literaturze przedmiotu. Ko-
sienkowski (za Z. J. Pietrasiem) definiuje 
problem adaptacji państwa w stosunku do 
dynamiki jego środowiska politycznego jako 
„proces dążenia do osiągania stanu równo-
wagi między jego własnymi potrzebami i in-
teresami a wymaganiami stawianymi przez 
środowisko międzynarodowe i środowisko 
wewnątrzpolityczne” (s. 22). W tym kontek-
ście, strategię adaptacyjną Federacji Rosyj-
skiej należy rozumieć jako długofalowy plan 
działania, którego celem jest „reintegracja 
i przeciwdziałanie dezintegracji poszczegól-
nych przestrzeni obszaru poradzieckiego”, 
w tym znajdujących się w sferze żywotnych 
interesów Moskwy – Litwy, Łotwy i Estonii 
(s. 13). 

U podstaw koncepcji strategii adaptacyj-
nej Moskwy wobec Bałtów leży szereg doku-
mentów administracji rosyjskiej powstałych 
po 1997 roku. Wszystkie te akty zostały pod-
dane w recenzowanej pracy analizie. Na 
pierwszy plan wychodzą tutaj stworzona 
przez rosyjskie MSZ Długofalowa koncepcja 
polityki Rosji wobec państw bałtyckich (z lu-

tego 1997 roku) oraz dwuczęściowy raport 
Rady Polityki Zagranicznej i Obronnej Rosja 
i Pribałtika (z października 1997 i paździer-
nika 1999 roku). Jak zauważa autor, oba do-
kumenty, które zapoczątkowały bardziej 
kompleksową politykę Moskwy wobec re-
publik nadbałtyckich, były wynikiem uświa-
domienia sobie przez decydentów na Krem-
lu nieskuteczności dotychczasowych działań 
na tym obszarze. Sprowadzały się one bo-
wiem przede wszystkim do niezmiennego 
i kategorycznego sprzeciwu wobec ich ewen-
tualnej akcesji do NATO oraz gróźb sankcji 
ekonomicznych (w stosunku do Łotwy 
i Estonii) za dyskryminacyjną – zdaniem 
Moskwy – politykę wobec mniejszości rosyj-
skojęzycznej. Brak wyraźnej strategii powo-
dował, iż nieskoordynowane działania Mos-
kwy w konsekwencji prowadziły do rezulta-
tów odwrotnych od zamierzonych (czyli 
przybliżały Bałtów do Europy). Autor pre-
zentuje również inne dokumenty, w których 
zdefiniowane zostały priorytety obecnej po-
lityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, tj. 
Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Ro-
syjskiej z 2000 roku, Koncepcja bezpieczeń-
stwa narodowego Federacji Rosyjskiej z 2000 
roku, Strategia energetyczna Federacji Rosyj-
skiej z 2003 roku czy rozporządzenie rządu 
Federacji Rosyjskiej Podstawowe kierunki 
wsparcia rodaków za granicą z 2002 roku. 
Szczegółowa analiza wszystkich dokumen-
tów pozwoliła autorowi na zidentyfikowanie 
strategicznych celów Federacji Rosyjskiej 
w regionie bałtyckim na płaszczyźnie mili-
tarno-politycznej, gospodarczej i społecznej.

Poszczególne płaszczyzny adaptacji Rosji 
są przedmiotem kolejnych trzech rozdzia-
łów. Zastosowany w każdym z nich układ 
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podrozdziałów sprawia, iż struktura całej 
pracy jest spójna i przejrzysta. Autor opisu-
je działania służące realizacji strategii na po-
szczególnych płaszczyznach. Posługuje się 
przy tym typologią zaczerpniętą z teorii ad-
aptacji, zgodnie z którą, ze względu na zdol-
ność państwa do samodzielnego kreowania 
otaczającego go środowiska międzynarodo-
wego wyróżnia się: adaptację pasywną (gdy 
państwo „wchłania” bodźce zewnętrzne oraz 
dostosowuje politykę wewnętrzną i/lub za-
graniczną do nacisków środowiskowych), 
adaptację aktywną (gdy państwo „narzuca” 
środowisku własne wartości, cele i interesy) 
i adaptację kreatywną (gdy państwo kształ-
tuje środowisko zgodnie z racją stanu, przy 
równoczesnym uleganiu mu w odniesieniu 
do mniej ważnych interesów). Następnie au-
tor przedstawia czynniki warunkujące 
kształt polityki Moskwy na poszczególnych 
płaszczyznach. Kluczowe dla całej pracy jest 
natomiast przedstawienie na końcu każde-
go z rozdziałów oceny skuteczności (trafno-
ści) podejmowanych przez państwo rosyj-
skie działań. Mając na celu ustalenie czy 
prawdopodobny, prognozowany stan środo-
wiska międzynarodowego Rosji (do którego 
się państwo to adaptuje) odzwierciedla stan 
przez nią pożądany, autor prezentuje możli-
we scenariusze prognostyczne strategii – za-
równo optymistyczne, pesymistyczne 
(z punktu widzenia Rosji), jak i realistyczne 
(s. 16).

W rozdziale drugim Kosienkowski oma-
wia płaszczyznę militarno-polityczną strate-
gii adaptacyjnej Rosji wobec państw bałty-
ckich. Jego zainteresowanie koncentruje się 
głównie na stosunku Moskwy do członko-
stwa Litwy, Łotwy i Estonii w NATO. Ukazu-

je on jak na przestrzeni ostatnich piętnastu 
lat zmieniało się podejście Rosji do tego 
problemu. Posługując się wymienionymi 
wcześniej dokumentami i wypowiedziami 
rosyjskich decydentów Kosienkowski oma-
wia przyczyny stopniowego łagodzenia kur-
su Kremla wobec rozszerzenia Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego. Autor zauważa bowiem, 
iż o ile na początku lat dziewięćdziesiątych 
politykę Rosji w kwestii bezpieczeństwa Bał-
tów charakteryzował zdecydowany sprzeciw 
wobec wszelkich prób ich integracji ze struk-
turami militarno-politycznymi Zachodu, to 
począwszy od 1997 roku podejście do tej 
kwestii ulegało stopniowemu łagodzeniu. 
W latach 1997–2002 Rosja dążyła do po-
wstrzymania wstąpienia państw bałtyckich 
do NATO lub przynajmniej jego zdecydowa-
nego opóźnienia. Od 2002 roku (gdy Litwa, 
Łotwa i Estonia otrzymały zaproszenie do 
członkowstwa w Sojuszu) jej wysiłki skupia-
ją się natomiast na ograniczeniu jego mili-
tarno-politycznych skutków (s. 54). Przeja-
wia się ona przede wszystkim w szeregu po-
stulatów i żądań kierowanych pod adresem 
Zachodu, które mają zrekompensować naru-
szenie interesów spowodowane rozszerze-
niem NATO o Bałtów.

Wreszcie, autor dokonuje oceny skutecz-
ności podejmowanych przez Rosję działań 
na płaszczyźnie militarno-politycznej. 
Stwierdza, iż: „Strategia adaptacyjna Federa-
cji Rosyjskiej na płaszczyźnie militarno-po-
litycznej ma charakter aktywny, ze względu 
jednak na zjawisko współkształtowania 
przez Kreml jego środowiska międzynaro-
dowego – zbliżający się do kreatywnego” 
(s. 67–68). Oznacza to, iż Moskwa, ze wzglę-
du na poszerzenie NATO o Litwę, Łotwę 
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i Estonię, nie może całkowicie sam kreować 
wzajemnych stosunków z państwami bałty-
ckimi. Pomimo tego, Kosienkowski ocenia tę 
strategię jako trafną. Co prawda, prawdopo-
dobny, prognozowany stan środowiska mię-
dzynarodowego Rosji, do którego się adap-
tuje, odbiega od stanu przez nią pożądane-
go, to realistyczne wydaje się zrealizowanie 
jej interesów w stopniu zadowalającym (s. 
68). Świadczyć o tym miałoby chociażby 
wyjście Sojuszu Północnoatlantyckiego na-
przeciw postulatom Moskwy i utworzenie 
Rady NATO–Rosja czy kolejne zapewniania 
ze strony przedstawicieli Sojuszu o niepo-
większaniu potencjałów wojskowych państw 
bałtyckich. 

W rozdziale trzecim analizie poddano 
płaszczyznę gospodarczą rosyjskiej strategii 
adaptacyjnej wobec Bałtów. Kosienkowski 
zwraca uwagę, iż wobec zakończonych nie-
powodzeniem protestów przeciw członko-
stwu republik bałtyckich w NATO, jest to 
obecnie główny element nacisku Moskwy na 
te państwa. Zgodnie z wytycznymi przedsta-
wianych wcześniej dokumentów, zakłada 
ona umacnianie kapitału rosyjskiego w go-
spodarkach państw bałtyckich, przede 
wszystkim w strategicznych sektorach – pa-
liwowo-energetycznym (dostawy i przerób 
ropy naftowej, transport i handel gazem oraz 
produkcja i przesył energii elektrycznej) 
i transportowym (związany z tranzytem to-
warów z/do Rosji, głównie przez głębokie 
i niezamarzające porty bałtyckie). Kosien-
kowski wielokrotnie podkreśla, jak ważne 
miejsce sektory te zajmują w gospodarkach 
Rosji i republik bałtyckich. Analizy te pop-
arte są szczegółowymi danymi statystyczny-
mi. Autor kompleksowo omawia także me-

tody umacniania się pozycji biznesu rosyj-
skiego na rynkach Litwy, Łotwy i Estonii. 
Szczególne znaczenie ma tutaj udział rosyj-
skich podmiotów gospodarczych (wspoma-
ganych przez Kreml) w procesie prywatyza-
cji tamtejszych gospodarek. 

Autor definiuje również czynniki warun-
kujące obecny kształt strategii Rosji na płasz-
czyźnie gospodarczej. Po pierwsze, wyróżnia 
czynnik geoekonomiczny, związany z trak-
towaniem państw bałtyckich przez Rosję 
jako przyczółka do ekspansji gospodarczej 
Kremla w Europie (głównie w sektorze pali-
wowo-energetycznym). Świadczyć o tym 
miałby chociażby brak sprzeciwu Moskwy 
wobec poszerzenia Unii Europejskiej o Li-
twę, Łotwę i Estonię upatrującej w nim po-
tencjalnych korzyści gospodarczych dzięki 
swobodnemu dostępowi do rynków unij-
nych zakotwiczonych w republikach bałty-
ckich firm rosyjskich. Penetrowanie gospo-
darek bałtyckich ma także, zdaniem Kosien-
kowskiego, wymiar polityczny. Jest ono de-
terminowane dążeniem Rosji do kształtowa-
nia zjawisk i procesów politycznych zacho-
dzących na Litwie, Łotwie i w Estonii. 

Analizy te prowadzą autora do konstata-
cji, iż strategia adaptacyjna Kremla na płasz-
czyźnie gospodarczej ma charakter zdecydo-
wanie aktywny. Posiadany potencjał gospo-
darczy sprawia, iż (w odróżnieniu od płasz-
czyzny militarno-politycznej) Rosja może 
bowiem realizować ją w zasadzie bez wzglę-
du na rozwój sytuacji w innych dziedzinach. 
Ponadto, Kosienkowski ocenia ją jako zdecy-
dowanie trafną – prawdopodobny, progno-
zowany stan środowiska międzynarodowe-
go Rosji, do którego się państwo to adaptuje, 
odzwierciedla bowiem w dużym stopniu 
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stan przez nie pożądany. Przemawiać za tym 
miałyby m.in.: znaczna lub całkowita zależ-
ność Bałtów od dostaw rosyjskich surowców 
energetycznych, znaczny udział wpływów 
z tranzytu rosyjskich towarów w budżetach 
państw bałtyckich czy istnienie silnych pro-
rosyjskich lobbies gospodarczych, skoncen-
trowanych wokół sektorów paliwowo-ener-
getycznego i transportowego. 

Ostatni, czwarty rozdział jest omówie-
niem społecznego aspektu strategii adapta-
cyjnej Federacji Rosyjskiej wobec Bałtów. 
Problemowi temu autor poświęcił najwięcej 
miejsca. Zauważa on bowiem, iż – w świetle 
dokumentów i wypowiedzi przedstawicieli 
strony rosyjskiej – kwestia mniejszości jest 
największą przeszkodą na drodze normali-
zacji stosunków z Bałtami. Celem Moskwy 
jest zachowanie na terenie państw bałtyckich 
(przede wszystkim w Estonii i na Łotwie) 
społeczności rodaków, która byłaby zinte-
growana z nacjami autochtonicznymi tych 
państw, a więc – w rozumieniu Kremla – 
dysponowałaby równymi ludności rdzennej 
prawami we wszystkich dziedzinach życia. 
Zdaniem decydentów rosyjskich, rządy 
w Tallinie i Rydze, prowadzą tymczasem 
dyskryminacyjną politykę wobec mniejszo-
ści rosyjskojęzycznej (związaną głównie 
z ograniczeniami w uzyskaniu obywatel-
stwa) zorientowaną na jej asymilację. Jest to 
o tyle istotne, iż – jak podaje autor – ludność 
rosyjskojęzyczna stanowi znaczący odsetek 
społeczeństw państw nadbałtyckich: na Ło-
twie ponad 35%, 29% w Estonii i ponad 8% 
na Litwie (s. 94).

Autor szczegółowo analizuje działania 
Moskwy, zmierzające do zachowania ludno-
ści rosyjskojęzycznej w republikach bałty-

ckich. Zauważa, iż z jednej strony mają one 
charakter bezpośredniej pomocy finansowej 
państwa rosyjskiego dla bałtyckich Rosjan 
(w roku 2003 Rosja poświęciła na ten cel 
około 105 mln rubli, czyli połowę funduszy 
na pomoc rodakom poza granicami kraju), 
z drugiej natomiast polegają na pośrednim 
oddziaływaniu na ich sytuację poprzez sta-
nowcze naciski na Łotwę i Estonię, by zmie-
niły swe ustawodawstwo wobec mniejszości 
(s. 91). Co ciekawe, w ostatnich latach Rosja 
coraz intensywniej kieruje postulaty doty-
czące mniejszości także w stronę organiza-
cji międzynarodowych i państw zachodnich. 
Lista tych żądań została obszernie przedsta-
wiona przez autora. Niemniej jednak, Ko-
sienkowski podkreśla zmianę jakościową 
w podejściu Moskwy do problemu bałty-
ckich Rosjan. W odróżnieniu od lat dzie-
więćdziesiątych, gdy Rosja stosowała sank-
cje ekonomiczne by wymusić na Łotyszach 
i Estończykach zmianę polityki wobec 
mniejszości, działania te mają obecnie cha-
rakter wyłącznie dyplomatyczny. Nie ozna-
cza to jednakże, iż problem ten nie jest wy-
korzystywany instrumentalnie przez Mos-
kwę. Rosja działa bowiem w myśl metody 
„kija i marchewki” – stosuje taktykę dywer-
syfikacji, która polega na różnicowaniu po-
dejścia do poszczególnych republik bałty-
ckich zależnie od oceny ich polityki mniej-
szościowej (jest to jednym z powodów dla-
czego Litwa utrzymuje względnie najlepsze 
stosunki z Kremlem) oraz łączy kwestię 
mniejszości z innymi ważnymi dla Bałtów 
sprawami (np. ratyfikacją traktatów granicz-
nych z Łotwą i Estonią). 

W końcowej części rozdziału autor klasy-
fikuje czynniki determinujące strategię ad-



314 Recenzje

aptacyjną Rosji na płaszczyźnie społecznej. 
Twierdzi, iż dążenie do zachowania społecz-
ności rosyjskojęzycznej powodowane jest, 
z jednej strony, chęcią powstrzymania przez 
Rosję malejącego znaczenia kultury i języka 
rosyjskiego na obszarze b. ZSRR (czynnik 
kulturowy), z drugiej natomiast, przekona-
niem polityków na Kremlu, iż utrzymanie 
licznej i posiadającej pełnię praw mniejszo-
ści rosyjskojęzycznej w państwach bałty-
ckich pozwoliłoby mu do pewnego stopnia 
oddziaływać na życie polityczne państw bał-
tyckich, a w dalszej perspektywie także i Unii 
Europejskiej (czynnik polityczny). 

Podobnie jak w przypadku płaszczyzny 
militarno-politycznej, strategia adaptacyjna 
na płaszczyźnie społecznej ma charakter 
„w zasadzie trafny” (s. 123). Kosienkowski 
stwierdza, iż prognozowany stan środowiska 
międzynarodowego, do którego adaptuje się 
Rosja, odbiega od przez nią pożądanego, lecz 
realna wydaje się realizacja interesów rosyj-
skich w stopniu zadawalającym Moskwę. 
Choć politycy na Kremlu nie mogą liczyć na 
szybkie zintegrowanie ludności rosyjskoję-
zycznej ze społeczeństwami Łotwy i Estonii, 
to grupa ta nadal stwarza do pewnego stop-
nia możliwości oddziaływania na zachodzą-
ce tam procesy polityczne.

Książka Marcina Kosienkowskiego stano-
wi kompleksowe omówienie polityki Federa-
cji Rosyjskiej wobec Litwy, Łotwy i Estonii. 
Ukazanie przez autora powiększających się 
wpływów rosyjskich w państwach bałtyckich, 
które traktowane są przez samą Moskwę jako 
swoisty „papierek lakmusowy” polityki wo-
bec całej Europy Zachodniej, pozwala lepiej 
zrozumieć mechanizmy rządzące obecną po-
lityką zagraniczną Rosji w tym regionie. Pra-

ca ta zasługuje na tym większą uwagę, iż 
problematyka bałtycka w polskiej politologii 
i nauce o stosunkach międzynarodowych 
wydaje się być wysoce zaniedbana. 

 Marcin Gońda

blanka łęgowska, Polityka naftowa 
państw arabskich Zatoki Perskiej, Ibi-
dem, łódź 2007, ss. 122.

Ropa naftowa stanowi główny towar eks-
portowy świata arabskiego oraz zasadnicze 
źródło wpływów budżetowych wielu państw 
regionu, zwłaszcza tych położonych nad Za-
toką Perską (Arabską). Jej znaczenie w struk-
turze eksportu jest olbrzymie. Wskazuje na 
to wartość eksportu produktów innych niż 
ropa i ropopochodne, która dla całego świa-
ta arabskiego stanowi równowartość ekspor-
tu Czech. Według szacunków państwa Bli-
skiego Wschodu i Północnej Afryki posiada-
ją 63% światowych zasobów ropy naftowej 
oraz 37% gazu ziemnego1, a ich obecny udział 
w wydobyciu tych surowców na świecie jest 
zdecydowanie mniejszy – co wskazuje na 
jego znaczenie geopolityczne2. Obie kwestie 
omawia w swojej książce Blanka Łęgowska. 
Przedstawia znaczenie ropy naftowej w go-
spodarkach narodowych poszczególnych 
państw Zatoki Perskiej. Jednocześnie ukazu-

1  A. Cordesman, N. Obaid, K. Al-Rodhan, Global 
Energy Demand and Capacity Building in Saudi 
Arabia’s Petroleum Sector, Centre for Strategic and In-
ternational Studies, maj 2005, s. 1.

2  C. Mandil, Long-term Energy Security in the 
Context of High Energy Prices, BDI/BIAC Roundtable 
on Energy: World Energy Outlook 2005, Berlin 
23.11.2005.
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je znaczenie tego surowca w gospodarce – 
a często także polityce – światowej. 

Znaczeniu ropy naftowej poświęcone są 
dwa rozdziały opracowania. Pierwszy, naj-
bardziej obszerny dotyczy historii odkryć 
złóż ropy naftowej w Zatoce Perskiej ukaza-
nej przez pryzmat rywalizacji zachodnich 
kompanii naftowych. Początkowo sytuacja 
wszystkich państw arabskich była niemalże 
jednakowa: uzyskiwały one koncesje na wy-
dobycie płacąc arabskim władcom royalities. 
Stopniowo jednak uzyskiwały coraz większy 
wpływ na swoje zasoby i ich eksploatację. 
Zmieniały się także ich relacje z zachodnimi 
kompaniami – od pełnej współpracy i współ-
zależności jak w przypadku amerykańskie-
go ARAMCO w Arabii Saudyjskiej po nacjo-
nalizację przemysłu naftowego w Iraku. 

Drugi rozdział poświęcony jest rozwojo-
wi państw arabskich w oparciu o wpływy 
z ropy naftowej, co zostało przedstawione na 
przykładzie Kuwejtu. Należy bowiem pamię-
tać, że państwa arabskie Zatoki Perskiej in-
westowały znaczną część nadwyżek finanso-
wych w rozwój infrastruktury i instytucje 
pożytku publicznego. Polityka ta miała efek-
ty dwojakiego rodzaju. Z jednej strony prze-
łożyła się na dobrobyt obywateli, którzy pła-
cą (jeżeli w ogóle) najniższe na świecie po-
datki i mogą korzystać z bezpłatnych szkół, 
studiów, opieki medycznej, gwarancji za-
trudnienia na odpowiednich stanowiskach, 
czy bardzo nisko oprocentowanych (albo na-
wet nieoprocentowanych) kredytów. Z dru-
giej strony – ze względu na wysoki poziom 
dobrobytu – doprowadziła do sytuacji, 
w której nauka i praca stały się wyłącznie 
wartościami autotelicznymi. To zaś przeło-
żyło się na potrzebę zatrudniania coraz to 

większej liczby pracowników pochodzenia 
imigranckiego, którzy stanowią około poło-
wę ludności Zatoki (bez Iraku). 

Ograniczenie opracowania wyłącznie do 
poziomu gospodarek narodowych byłoby 
nieodpowiednie, ze względu na olbrzymie 
znaczenie geopolityczne ropy naftowej. Z te-
go powodu omówiono także rolę tego surow-
ca w międzynarodowej polityce. Najbardziej 
jaskrawym przykładem uzależnienia świata 
są kryzysy naftowe z 1973–74 i 1979–80 r., 
kiedy to cena surowca wzrosła odpowiednio 
cztero- i dwukrotnie. Spowodowało to kryzys 
energetyczny, stagflację oraz zahamowanie 
wzrostu gospodarczego zwłaszcza w pań-
stwach Europy Zachodniej, USA i Japonii – 
najbardziej uzależnionych od arabskiej ropy 
naftowej. Kryzysy naftowe ukazały siłę 
państw skupionych w OPEC, jednak z drugiej 
strony wskazały na wewnętrzne różnice inte-
resów, które wskazały na kruchość układu. 
Oba te aspekty zostały omówione w książce. 

Polityka naftowa państw arabskich Zatoki 
Perskiej jest niewątpliwie opracowaniem 
cennym, zwłaszcza ze względu na brak na 
polskim rynku wydawniczym podobnych, 
wydanych współcześnie, opracowań. Można 
zatem założyć, że ma ono charakter wstęp-
nego studium. Przedmiotem dalszych roz-
ważań mogłyby stać się inne istotne aspekty 
polityki naftowej państw arabskich Zatoki 
Perskiej. Dotyczy to zwłaszcza porównania 
obecnego boomu naftowego z dwoma po-
przednimi – przede wszystkim w zakresie 
racjonalności gospodarowania wpływami 
z eksportu ropy�. Inną ciekawą kwestią są 

�  World Economic Outlook. Building Institutions, 
IMF wrzesień 2005, s. 55.
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próby dywersyfikacji struktury produkcji 
i eksportu, których celem jest zmniejszenie 
udziału ropy naftowej w strukturze PKB. 
Warto zaznaczyć, że w efekcie tych działań 
udział sektora naftowego w PKB poszczegól-
nych państw Zatoki zmalał o ponad 1/3 
w ciągu 20 lat. W Bahrajnie udział dochodów 
z ropy naftowej był zawsze mniejszy, ze 
względu na mniejszą zasobność tego kraju�. 

Wydaje się także, że zbyt mocno został 
także przedstawiony stopień uzależnienia 
świata zachodniego od arabskiej ropy (s. 54). 
Uzależnienie to występuje, jednak należy 
zwrócić uwagę na fakt, że głównym impor-
terem ropy naftowej (i w mniejszym stopniu 
gazu) z regionu są państwa Azji-Pacyfiku, 
które w ostatnich latach zdecydowanie za-
cieśniły współpracę z państwami arabskimi 
będącymi producentami ropy naftowej, 
a także z Iranem. W 2004/05 roku z państw 
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki po-
chodziło 23% importu ropy naftowej USA 
i 41% importu Europy. Jednak w przypadku 
państw Azji i Pacyfiku było to aż 72% cało-
ści importu, co stanowi około jedną piątą ca-
łości eksportu państw Bliskiego Wschodu 
i Północnej Afryki5. Dyskusyjne jest jednak 
to, czy państwa Azji i Pacyfiku powtórzą los 
państw zachodnich z lat 70.

 Katarzyna Górak-Sosnowska

�  E. Baroudi, Economic Diversification in the Oil-
Producing Countries: the Case of the Gulf Cooperation 
Council Economies, [w:] Economic Diversification in 
the Arab World, UN, Beirut 2002, s. 62.

5  BP Statistical Review of World Energy, czerwiec 
2005, s. 18; oraz S. F. Mueller, Energy Security. Demands 
Imposed on German and European Foreign Policy by 
a Changed Configuration in the World Energy Market, 
SWP Research Paper, RP 2, styczeń 2007, s. 15.

kazimierz łastawski, Historia integra-
cji europejskiej, wyd. adam marszałek, 
toruń 2006, ss. 359.

W pierwszych miesiącach 2006 roku na-
kładem Wydawnictwa Adam Marszałek uka-
zała się publikacja zatytułowana Historia in-
tegracji europejskiej autorstwa Kazimierza 
Łastawskiego. Autor jako politolog a także 
historyk stosunków międzynarodowych od 
lat koncentruje swoje zainteresowania na-
ukowe wokół szeroko rozumianych zagad-
nień europejskich o czym świadczyć mogą 
takie publikacje jak Od idei do integracji eu-
ropejskiej czy Polskość w Europie1. Podobnie 
też i niniejsza monografia została poświęco-
na tej tematyce. 

Historia integracji europejskiej jakkolwiek 
jest integralną odrębną całością, to jednak 
nie sposób oprzeć się wrażeniu, że stanowi 
swoistą kontynuację celu jakim autor kiero-
wał się w poprzednich monografiach, gdyż 
podobnie jak tam starał się wydobyć głębię 
znaczenia zwrotu integracja Europy. Myślą 
przewodnią jest zwrócenie uwagi czytelnika 
na szersze znaczenie tego pojęcia, które au-
tor stara się wytłumaczyć i wskazać, że nie 
można postrzegać i ograniczać istoty jedno-
czenia się Europy tylko do analizy procesów 
ujednolicenia poszczególnych instytucji 
i uproszczenia procedur mających na celu 
usprawnienie współpracy międzynarodowej 
zrzeszonych państw europejskich.

Podstawowym założeniem pracy było 
przybliżenie procesu integracji Europy na tle 
przemian politycznych obejmujących okres 

1  K. Łastwaski, Od idei do integracji europejskiej, 
Warszawa 2003; (wznowienie w 2004), ss. 424; idem, 
Polskość w Europie, Warszawa 2004, ss.144.



317Recenzje

od zakończenia II wojny światowej po dzień 
dzisiejszy. Autor podjął się wielopłaszczy-
znowej analizy systemów wartości, relacji 
międzynarodowych w kontekście podejmo-
wanych działań zjednoczeniowych, mecha-
nizmów funkcjonowania instytucji europej-
skich oraz wartości procesu integracji euro-
pejskiej. Wyeksponował dynamizm prze-
mian zachodzących w Europie wykraczając 
nawet w rozdziale pierwszym poza przyjęte 
ramy czasowe i zwracał uwagę czytelnika na 
przemyślane, świadome i celowe działanie 
inicjatorów budowania wspólnoty europej-
skiej w zderzeniu ze zmieniającymi się wa-
runkami geopolitycznymi.

Monografia składa się z dziewięciu rozbu-
dowanych rozdziałów, wstępu i zakończenia, 
bibliografii oraz aneksu. Tematyka została 
przedstawiona w ujęciu chronologiczno-
problemowym ze szczególnym zaakcento-
waniem historycznego aspektu przemian za-
chodzących w Europie. Już same tytuły roz-
działów: Rozwój idei zjednoczeniowych 
w dziejach Europy, Działania zjednoczenio-
we w latach 1945–1950, Utworzenie trzech 
Wspólnot Europejskich, Działalność zjedno-
czeniowa w latach sześćdziesiątych, Kształto-
wanie się drugiego etapu integracji europej-
skiej, Droga ku Unii Europejskiej w latach 
osiemdziesiątych, Trzeci etap integracji. Po-
wstanie Unii Europejskiej, Rozwój Unii Euro-
pejskiej w latach dziewięćdziesiątych, Dzia-
łania integracyjne u progu XXI wieku zwra-
cają uwagę czytelnika na etapy rozwoju pro-
cesu integracji Europy. Natomiast poprzez 
zastosowanie wielopoziomowej struktury 
rozdziałów autor wyeksponował poszczegól-
ne kwestie tematyczne takie jak: omówienie 
struktur i funkcjonowania wspólnot euro-

pejskich, różnorakich koncepcji zjednocze-
niowych, projekty oraz podejmowane dzia-
łania, politykę gospodarczą, stosunki mię-
dzynarodowe, na przykład: Polityka „puste-
go krzesła”, Raport „trzech mędrców”, Posta-
nowienia traktatu z Maastricht, Agenda 
2000, Rozwój stosunków z Rosją czy Tworze-
nie Karty Praw Podstawowych. Autor wielo-
krotnie podkreślał znaczenie i wartość do-
robku cywilizacyjnego Europy, dlatego też 
niemal centralne miejsce zajmuje tu zagad-
nienie szeroko rozumianej kultury interpre-
towanej jako pierwotny czynnik warunkują-
cy kierunek rozwoju procesów zjednocze-
niowych. Przywołane różnorakie koncepcje 
nie tyko ojców współczesnej Europy - Rober-
ta Schumana, Jeana Moneta, Konrada Ade-
nauera czy Alcide de Gaspariego, ale i wizje 
jedności Europejczyków prezentowane przez 
myśl polską, już wskazują na obszerne spoj-
rzenie na proces jednoczenia się Europy. 

Atutem pracy są zamieszczone przez au-
tora załączniki, czyli własne opracowania ze-
stawień tematycznych takich jak: podstawo-
wych traktatów integracji europejskiej, da-
nych przedstawiających liczbę posłów do 
Parlamentu Europejskiego, listy osób spra-
wujących najważniejsze urzędy i stanowiska 
poszczególnych instytucji (Przewodniczą-
cych Komisji Europejskiej, Przewodniczą-
cych Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej 
Wspólnoty Węgla i Stali, Przewodniczących 
Parlamentu Europejskiego, Przewodniczą-
cych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot 
Europejskich, Przewodniczących Trybunału 
Obrachunkowego, Sekretarzy Generalnych 
Rady Europy), szczegółowe kalendarium 
jednoczenia Europy, tabele obrazujące kolej-
ność prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 



318 Recenzje

po traktacie z Maastricht, Etapy rozwoju roz-
szerzenia Wspólnot Europejskich. 

Autor na końcu pracy pod tytułem Biblio-
grafia (podstawowe pozycje) zamieścił wy-
bór literatury, na który składają się 72 tytu-
ły, niemniej jednak autor w pracy wykorzy-
stał znacznie bogatszą literaturę, co moim 
zdaniem powinno znaleźć odzwierciedlenie 
w przygotowaniu pełnej bibliografii co jesz-
cze bardziej wyeksponowałoby wartość tej 
monografii. Przejrzysty i tematyczny układ 
oraz uzupełnienia w postaci wspomnianych 
załączników, precyzja i konsekwencja stoso-
wanej terminologii sprawia, że można ni-
niejszą monografię traktować także jako 
podręcznik - swoisty przewodnik polityczny 
po dwudziestowiecznej Europie.

Na rynku wydawniczym niemal co roku 
ukazują się rozmaite publikacje poświęcone 
tematyce Unii Europejskiej i prawie każda 
zawiera treści poświęcone genezie lub histo-
rii UE, jednak dotychczas nie ukazała się 
żadna publikacja tak szeroko prezentująca 
problematykę jednoczenia się całej Europy 
zarówno Zachodniej jak i Wschodniej. Książ-
ka Kazimierza Łastawskiego zatytułowana 
Historia Integracji Europejskiej bynajmniej 
nie jest kolejną publikacją opisującą genezę 
Unii Europejskiej. Stanowi nowe spojrzenie 
na historię Europy, która nie jest tylko zbio-
rem państw czy instytucji, a żywym i wciąż 
dynamicznie się rozwijającym organizmem 
politycznym.

 Katarzyna Kalinowska

andrzej k. Piasecki, Referenda w III RP, 
wydawnictwo naukowe Pwn, war-
szawa 2005, ss. 132.

Problematyka demokracji bezpośredniej 
i referendum jako jej najistotniejszej formy 
nie jest przedmiotem zbyt często podejmo-
wanym w badaniach naukowych. Przekonu-
je o tym również zamieszczona w recenzo-
wanej książce lista opracowań poświęco-
nych tym sprawom. Chodzi rzecz jasna 
głównie o politologię, nauki prawne, socjo-
logię i inne dyscypliny zajmujące się mecha-
nizmami organizowania życia społecznego 
i kierowania nim. Tymczasem doświadcze-
nia wielu krajów dowodzą, że współcześnie 
coraz większą wagę przywiązuje się do po-
szukiwania nowych rozwiązań instytucjo-
nalnych, organizacyjnych i prawnych posze-
rzających zakres bezpośredniego udziału 
obywateli w rozwiązywaniu szeregu spraw 
społecznych. Dotyczy to zarówno spraw 
o charakterze lokalnym czy regionalnym, 
jak też o doniosłości ogólnokrajowej. Ten 
kierunek poszukiwań wskazują także coraz 
liczniejsze akty prawa europejskiego, 
 konwencje międzynarodowe i inne doku-
menty.

 Sytuacja ta wiąże się bezpośrednio ze 
swoistym kryzysem klasycznych instytucji 
państwowych powstałym na tle radykalnie 
zmieniających się warunków życia społecz-
nego pod wpływem postępu cywilizacyjno-
kulturowego, a zwłaszcza technologicznego 
i technicznego ułatwiającego przemieszcza-
nie się i kontakty, porozumiewanie się ludzi 
i podejmowanie decyzji. Słusznie więc Au-
tor recenzowanej pracy zauważa, iż „Stan-
dardy funkcjonowania organów przedstawi-
cielskich w coraz mniejszym stopniu speł-
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niają oczekiwania społeczne” (s.11). Przy-
czyny tego stanu rzeczy są różnorodne. 
Tkwią one w zasadach i mechanizmach wy-
łaniania przedstawicielstw, ale też w sposo-
bie wypełniania funkcji przedstawicielskich. 
Poziom autentyczności organów przedsta-
wicielskich zależy też w znacznym stopniu 
od istnienia realnych kontrolnych czy wręcz 
korygujących uprawnień społeczeństwa wo-
bec mandatariuszy. Zjawisko wyobcowywa-
nia się rozmaitych ciał przedstawicielskich 
znane jest od zarania dziejów demokracji 
pośredniej.

 Czym zatem jest referendum? Czy jest 
ono panaceum na bolączki i niedostatki de-
mokracji przedstawicielskiej? Alternatywą 
przedstawicielskiego systemu władzy w pań-
stwie czy też niezbędną instytucją komple-
mentarną wśród narzędzi i sposobów roz-
strzygania ważnych spraw kraju bądź spo-
łeczności lokalnej (regionalnej)? Żałować 
wypada, że Autor tej interesującej książki 
dość konsekwentnie trzyma się założenia, 
by „unikać powtórzenia rzeczy już zbada-
nych i opisanych” (ibidem). W konsekwen-
cji otrzymaliśmy relację (interesującą i skła-
niającą do dalszych przemyśleń) koncentru-
jącą się jednak w zasadzie na empiryczno-
prakseologicznym oglądzie ogromnej licz-
by przypadków zainicjowania, przygotowa-
nia i przeprowadzenia referendum. 

 Bogaty materiał empiryczny, na podsta-
wie którego powstała pouczająca relacja do-
tycząca referendów krajowych (cz. I) i refe-
rendów lokalnych (cz. II), z powodzeniem 
służyć może jako podstawa do formułowa-
nia uogólnień nie tylko deskrypcyjnych ale 
i eksplanacyjnych. Zresztą Autor nie mógł 
uchylić się od takiej próby i w podsumowa-

niach zamieszczonych po obu częściach 
rozważań (s. 78–80 i 130–132) zawarł sze-
reg spostrzeżeń, ocen i prognoz mających 
właśnie charakter uogólnień tego rodzaju. 
Niektóre z nich ujęte zostały zbyt lakonicz-
nie, by nadawać im rangę twierdzeń wyjaś-
niających. Dotyczy to zwłaszcza stwierdze-
nia : „w ujęciu politologicznym polskie re-
ferenda krajowe miały prohegemoniczny 
charakter” (s. 79 in princ.).  Albo: „…demo-
kracja bezpośrednia w małych gminach 
uległa petryfikacji …” (s. 131 in princ.). Tyl-
ko tyle! Podobnie skrótowy charakter mają 
oceny trzech krajowych referendów z lat 
1996–2003, choć są trafne i inspirujące do 
głębszej refleksji. Lapsusem jest występują-
ce dość często kojarzenie samorządu tery-
torialnego z „systemem władzy na polskiej 
prowincji” (s. 130 in princ.). A przecież 
i Warszawa i inne wielkie miasta polskie też 
mają samorząd (terytorialny), więc kto 
ośmieli się przypisywać im cechę prowin-
cjonalności? 

 Ale znalazła się tu również uwaga bły-
skotliwa i celna zarazem. Autor w zakoń-
czeniu pierwszego z „podsumowań” pisze : 
„Bez trzech referendów, dzieje Polski po 
roku 1989 sprowadzone zostałyby do walki 
politycznej prowadzonej przez bardziej lub 
mniej odpowiedzialne ugrupowania. Od-
wołanie się do bezpośredniej woli ludu po-
magało w zachowaniu właściwych mecha-
nizmów sprawowania władzy. Dzięki temu 
historia stała się ciekawsza, a Polacy 
mądrzejsi”(s. 80 in fine). To najsilniejszy 
z argumentów na rzecz stosowania w pew-
nych sytuacjach referendum oraz społecz-
nej wartości i politycznej istoty tej insty-
tucji.
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 Dywagowanie czy referendum jako for-
ma bezpośredniego udziału w podejmowa-
niu kluczowych decyzji jest bardziej przy-
datne na poziomie lokalnym (regionalnym), 
czy ogólnokrajowym byłoby zajęciem jało-
wym i bezproduktywnym. Na wszystkich 
poziomach politycznej organizacji społe-
czeństwa może ono odgrywać rolę ważnej 
formy włączania szerokich kręgów obywa-
teli do rozwiązywania spraw o szczególnym 
znaczeniu dla państwa lub spraw dotyczą-
cych określonej wspólnoty samorządowej. 
Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie ta-
kich regulacji prawnych, które zabezpiecza-
łyby racjonalność stosowania tego instru-
mentu. Chodzi tu szczególnie o precyzyjne 
określenie katalogu „spraw o szczególnym 
znaczeniu dla państwa” (art.  125 ust. 1 Kon-
stytucji RP) oraz spraw dotyczących wspól-
not samorządowych, a w tym odwoływania 
organów jednostek samorządowych (art. 2 
ust. 1 ustawy o referendum lokalnym). 

 Ogromne znaczenie ma też takie unor-
mowanie dostępu do tej procedury, by nie 
stała się ona jeszcze jednym orężem walki 
politycznej. Fakty bowiem zmuszają do po-
głębionej refleksji w tym zakresie. Otóż 
z blisko 400 przeprowadzonych referendów 
lokalnych w latach 1992–2002, aż w 344 
przypadkach chodziło o odwołanie rady 
(gminy, miasta-gminy, miasta) i w 2 przy-
padkach rady powiatu (podaję za Autorem, 
tabela 4 na s. 85 in fine). Warto podkreślić 
i to, że tylko w 37 przypadkach referendum 
było ważne (tabela 5 na s. 89 in princ.). 

 Zjawisko to najsilniej zarysowało się 
w trzeciej kadencji samorządowej (1998– 
–2002), W tym okresie na około 200 wszyst-
kich referendów aż 195 dotyczyło odwoła-

nia organów samorządu (s. 131). Słusznie 
więc Autor ocenia je następująco : „Norma-
tywne i praktyczne uwarunkowania referen-
dów lokalnych w Polsce powodują, że demo-
kracja bezpośrednia w tym wymiarze bliż-
sza jest populizmowi niż społeczeństwu 
obywatelskiemu” (s. 132 in fine). W ścisłym 
związku z tą opinią pozostaje wcześniej 
sformułowana prognoza dotycząca wzrostu 
aktywności partii politycznych w czwartej 
(obecnej) kadencji organów samorządo-
wych, obejmującej lata 2002–2006, w zakre-
sie inicjowania referendów lokalnych. Wy-
niki obserwacji zabiegów terenowych struk-
tur partyjnych dążących do poszerzania 
swoich wpływów przekonują o trafności 
przewidywań Autora: „demokracja bezpo-
średnia w jeszcze większym stopniu zwią-
zana będzie z uwarunkowaniami partyjny-
mi i personalnymi” (s. 131).

 Wartość recenzowanej pracy polega jed-
nak głównie na rzeczowej analizie bogatego 
materiału empirycznego dotyczącego trzech 
referendów krajowych (1996, 1997 i 2003) 
oraz około 400 referendów lokalnych (1990– 
–2002). Uważna lektura książki A. K. Piase-
ckiego pozwala dostrzec wiele cech polskie-
go życia politycznego pierwszych kilkuna-
stu lat doby transformacji ustrojowej, jego 
dynamiki, dojrzewania społeczeństwa do 
demokracji ale i bezdroży w tym marszu ku 
nowoczesności. Instytucja referendum staje 
się dziś w coraz wyższym stopniu probie-
rzem zdolności społeczeństwa do samoste-
rowania zarówno w wymiarze ogólnokrajo-
wym jak i lokalnym (regionalnym).

 Przyjęcie jako podstawy systematyzacji 
rozważań zasięgu referendum (krajowe i lo-
kalne) oraz ich przedmiotu i charakteru za-



321Recenzje

owocowało przejrzystością treści pracy. Au-
tor przedstawia, w ujęciu chronologicznym, 
trzy referenda krajowe, które dotyczyły : po-
wszechnego uwłaszczenia obywateli (18 lu-
tego 1996 r.), przyjęcia Konstytucji RP 
uchwalonej przez Zgromadzenie narodowe 
w dniu 2 kwietnia 1997 r. (25 maja 1997 r.) 
oraz przystąpienia Polski do Unii Europej-
skiej (7, 8 czerwca 2003 r.). Referenda lokal-
ne (obligatoryjne) dotyczyły odwołania 
władz (najczęściej) i samoopodatkowania. 
W latach 1990–2003 w około 30 gminach 
odbyły również się tzw. referenda fakulta-
tywne i referenda konsultacyjne (s. 129).

Zaletą pracy jest również odwoływanie 
się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjne-
go oraz Naczelnego Sądu Administracyjne-
go, które odgrywają ważną rolę w zrozumie-
niu istoty i korzystaniu z instytucji referen-
dum. Dotyczy to zwłaszcza referendum lo-
kalnego.

 W Aneksie Autor zamieścił obowiązują-
ce obecnie ustawy : o referendum ogólno-
krajowym i o referendum lokalnym. To za-
bieg wart pochwały, choć można by postu-
lować zamieszczenie (przynajmniej wycią-
gów) ustaw wcześniejszych, co ułatwiłoby 
śledzenie toku analizy akcji referendalnych 
z lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. 
Sadzę, iż jest tu również miejsce na przyto-
czenie art. 125 Konstytucji RP poprzedzo-
nej właśnie nadtytułem „Referendum”.

Bibliografia, Wykaz skrótów, Indeks miej-
scowości oraz Indeks nazwisk zamykają 
Aneks, stanowiąc wartościowe „wyposaże-
nie” książki A. K. Piaseckiego.

 Recenzowana praca znakomicie uzupeł-
nia zestaw lektur niezbędnych w poznawa-
niu skomplikowanych mechanizmów życia 

politycznego współczesnej Polski. Jej war-
tość podnosi aktualność prezentowanych 
faktów, zjawisk i procesów. Autor przedsta-
wia rozgrywające się niemal na oczach czy-
telnika wydarzenia, komentując je z wyraź-
nym umiarem i dystansem badawczym. 
Obie części książki utrwalają obraz dokonu-
jących się ciągle przemian struktur politycz-
nych, postaw obywateli oraz kultury poli-
tycznej krajowych i lokalnych elit. General-
nie pozytywna ocena referendum jako for-
my demokracji bezpośredniej i sposobu 
urzeczywistniania podmiotowości politycz-
nej obywateli jest trudna do zakwestiono-
wania. Autor jednak nie gloryfikuje tej in-
stytucji, wskazując niebezpieczeństwa wy-
nikające z manipulowania nią lub zwyczaj-
nego nadużywania do zabezpieczania par-
tykularnych interesów pewnych grup czy 
środowisk. 

 Książka z pewnością zainteresuje wszyst-
kich, którzy chcą dokładniej poznać doko-
nujące się w Polsce przemiany i ich czynni-
ki sprawcze. Jest jasne, że sięgną po nią stu-
denci politologii i innych kierunków stu-
diów. Zgromadzony materiał empiryczny 
przynosi i dokumentuje ciekawe ilustracje 
rzeczywistego procesu dziejącego się współ-
cześnie. Każdy kto podejmuje się zadania 
opisywania i wyjaśniania politycznych 
spraw Polski przełomu wieków znajdzie 
w tej pracy bogate i inspirujące świadectwo 
czasu transformacji ustrojowej. 

 Alfred Lutrzykowski
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rafał Prostak, Rzecz o sprawiedliwości. 
Komunitarystyczna krytyka współczes-
nego liberalizmu amerykańskiego, wydaw-
nictwo uniwersytetu jagiellońskiego, 
kraków 2004, ss. 266.

Spór liberałów z komunitarystami jest 
jedną z najgłośniejszych dyskusji we współ-
czesnej filozofii polityki. Impulsem inicjują-
cym ją była głośna książka Johna Rawlsa Te-
oria sprawiedliwości (1971 r.). Jednak za po-
czątek samego sporu uważa się wydaną 
w 1982 roku pracę Michaela Sandela Libera-
lism and the Limits of Juistice. Ciągle świeża 
i wciąż tocząca się dyskusja liberałów z ko-
munitarystami, w Polsce budzi coraz więk-
sze zainteresowanie, by wspomnieć tylko 
o traktujących o niej książkach takich jak 
Andrzeja Szahaj Jednostka czy wspólnota? 
lub Anety Gawkowskiej Biorąc wspólnotę po-
ważnie. Opracowanie autorstwa Rafała Pro-
staka nie jest więc pierwszym tego typu, jed-
nak niewątpliwie godnym uwagi. Rzecz 
o sprawiedliwości została oparta na, obronio-
nym w 2002 roku w Instytucie Nauk Poli-
tycznych i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoracie Au-
tora. Książka jest wynikiem wieloletnich stu-
diów Prostaka wzbogaconych wyjazdami na 
zagraniczne stypendia, co pozwoliło mu na 
posiłkowanie się oryginalnymi dziełami sa-
mych komunitarystów.

Prostak podzielił swoją pracę na dwie za-
sadnicze części. Pierwsza z nich w całości 
poświęcona jest komunitarystycznej kryty-
ce teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, choć 
pojawiają się w niej również głosy sceptycz-
ne wobec teorii Rawlsa ze strony filozofów 
polityki nieutożsamianych z komunitary-
zmem, takich jak Robert Nozick czy Ronald 

Dworkin. W drugiej części natomiast, zaty-
tułowanej Cnota i dobro wspólne we współ-
czesnym liberalizmie amerykańskim, Autor 
wskazuje, iż komunitarystyczna krytyka li-
beralizmu jako zagrożenia dla dwóch warto-
ści wskazanych w tytule jest więcej niż kon-
trowersyjna. 

Rafał Prostak już na początku pracy prze-
prowadza linię demarkacyjną między komu-
nitaryzmem a liberalizmem. Co godne uwa-
gi, nie definiuje tego pierwszego jako li tyl-
ko nurtu krytycznego wobec, głównie rawl-
sowskiej wersji liberalizmu. Wychodzi od 
wymiaru pozytywnego – jakim jest zbieżna 
dla komunitarystów afirmacja wspólnoty 
przez pryzmat wspólnoty wskazuje na dwie 
formy komunitarystycznej krytyki liberali-
zmu. Zdaniem Autora bowiem komunitary-
ści budują swą argumentację negatywną 
głównie na zarzucaniu liberalnej praktyce 
osłabiania wspólnoty, albo wskazują na de-
ontologiczny charakter teorii sprawiedliwo-
ści, który pozwala konstruować teorię etycz-
ną abstrahując od moralnej tradycji wspól-
noty (s. 37). 

Skupia się Autor Rzeczy o sprawiedliwości 
na teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, gdyż 
ostrze komunitarystycznej krytyki skierowa-
ne jest właśnie przeciwko liberalizmowi 
rawlsowskiemu. Prostak syntetycznie przed-
stawia tę teorię, wskazując na jej najistotniej-
sze elementy, które stały się asumptem do 
sporu. Analizuje całą ideę sprawiedliwości 
jako bezstronności, wychodzi więc od kon-
traktualizmu Rawlsa i przedstawia jednost-
ki ukryte za zasłoną niewiedzy, które przy 
pomocy tylko czystej racjonalności i w dro-
dze wolnego wyboru dochodzą do zasad 
sprawiedliwości. Prostak wskazuje na deon-
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tologiczny charakter tej teorii, który stanie 
się podstawą dla komunitarystycznych za-
rzutów. Umieszczając Kanta wśród antena-
tów liberalizmu amerykańskiego, w przy-
padku Rawlsa wskazuje Autor na całą gamę 
inspiracji. 

Rafał Prostak przybliża poglądy czterech 
komunitarystów. Ich krytyka liberalizmu do-
tyka różnych kwestii, ponadto zaś sama jej 
siła jest również zróżnicowana – od zdecydo-
wanie komunitarystycznego MacIntyre’a po 
Walzera, który tak naprawdę dokonuje we-
wnętrznej korekty liberalizmu. Autor przed-
stawia więc cały wachlarz argumentów wy-
suwanych przez omawianych filozofów pod 
kierunkiem liberalizmu. Michael Sandel ne-
gował rawlsowską koncepcję natury ludzkiej 
– jednostki niezakorzenionej w żadnej wspól-
nocie, krytycznie odnosił się także do deon-
tologicznego charakteru zasad sprawiedliwo-
ści. Charles Taylor również podnosił zarzuty 
dotyczące rawlsowskiej wizji człowieka, 
wskazywał jednocześnie na fakt, że jednost-
ka poza wspólnotą traci punkt odniesienia, 
bez społecznego lustra nie jest w stanie właś-
ciwie oceniać swojego postępowania. Prostak 
poświęca także niemało miejsca na bardzo 
wyraźne w filozofii Taylora wątki heglowskie. 
Alasdair MacIntyre krytykuje współczesną, 
emotywistyczną interpretację sądów moral-
nych. Na poziomie antropologicznym nato-
miast, podnosi wspólnotowy charakter jed-
nostki, która pozostaje w ciągłej narracji z in-
nymi członkami społeczności. W przypadku 
Michaela Walzera Prostak wskazuje na jego 
„wątpliwy antyliberalizm”, stąd mniejszy na-
cisk w myśli tego pierwszego na krytykę ato-
mistycznej wizji społeczeństwa i indywidua-
listycznej koncepcji jednostki. 

Prostak stwierdza też, za Mulhallem 
i Swiftem, że spór liberałów z komunitary-
stami, choć niezwykle różnorodny, to doty-
ka kilku kwestii poruszanych przez niemal-
że wszystkich spośród opisanych komunita-
rystów. Wskazuje więc na problemy takie 
jak: koncepcja człowieka, aspołeczny indy-
widualizm, uniwersalizm teorii liberalnej, 
subiektywizm moralny, czy neutralność. Jed-
nak konstrukcja pracy Prostaka nakazuje 
czytelnikowi samodzielnie poszukiwać tych 
wątków w poprzednich częściach ksiązki, 
kierując się najwyżej jednozdaniową wska-
zówką Autora, taką jak na przykład: „ten ele-
ment komunitarystycznej krytyki liberali-
zmu został zaproponowany przez: Sandela, 
Taylora, MacIntyre’a”. W książce Prostaka ten 
fragment rozważań zamyka się na dwóch 
stronach podsumowania, wydaje się jednak, 
że syntezie Mulhalla i Swifta można było po-
święcić nieco więcej miejsca, gdyż rozjaśnia 
ona znacznie wywód, wskazując na punkty 
wspólne dla całej komunitarystycznej kryty-
ki liberalizmu. 

Druga część Rzeczy o sprawiedliwości, 
znacznie krótsza od pierwszej, uwieńczona 
jest odpowiedzią Rawlsa na komunitary-
styczną krytykę jego Teorii sprawiedliwości 
– analizą wydanej w 1993 roku książki Libe-
ralizm polityczny. Poprzez wyeksponowanie 
w tym dziele idei „rozumnej rozległej dok-
tryny”, którą opisuje Prostak, Rawls ponow-
nie zabrał głos i nadał ton dyskusji na tema-
ty kluczowe dla liberalizmu w ogóle, takie 
jak: „dwojaka natura aktywności społecznej 
wolnego człowieka, ideał liberalnej neutral-
ności, warunki rozumnej dyskusji politycz-
nej nad zasadami sprawiedliwości demokra-
tycznego państwa” (s. 244). W Liberalizmie 
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politycznym Rawls, czy to pod wpływem ko-
munitarystycznej krytyki, czy też z chęci 
uściślenia swego pierwotnego poglądu, 
przedstawia swą doktrynę w taki sposób, że 
staje się ona mimowolną odpowiedzią na za-
rzuty kierowane pod jego adresem przez fi-
lozofów związanych z nurtem komunitary-
stycznym. 

Rafał Prostak, nim przechodzi do Libera-
lizmu politycznego Rawlsa, przygląda się też 
dwóm kwestiom, będącym przedmiotem 
szczególnej troski komunitarystów w kon-
tekście zagrożenia liberalnego. Chodzi o za-
gadnienia dobra wspólnego i cnoty. Autor 
przedstawia więc podział na sferę prywatną 
i sferę publiczną, a następnie wskazuje na to, 
jak kształtuje się kwestia dobra wspólnego, 
w zależności od tego, czy przyjmuje się per-
spektywę materialną, czy formalną. W tej 
pierwszej, dobro wspólne to takie wspólne 
cele, plany, o których zdecydować mogą tyl-
ko wspólnie członkowie społeczności. Nato-
miast druga perspektywa, sytuuje dobro 
wspólne poza celami, czy intencjami, a od-
nosi się tylko do zysków ze współpracy spo-
łecznej. Próbę pogodzenia tych dwóch sta-
nowisk podjął William A. Galston. Drugim 
problemem, który Prostak podnosi, jest za-
gadnienie cnoty. Zmienność samego pojęcia 
staje się punktem wyjścia dla dalszych roz-
ważań. Autor przedstawia także dwie kon-
cepcje teoretyczne autorstwa przedstawicie-
li republikańskiego liberalizmu – Stephena 
Macedo i Williama Galstona. Wskazuje na 
zbieżności pomiędzy obydwiema teoriami, 
wynikające, zdaniem Prostaka, z niechęci 
obydwu do odróżniania sfery prywatnej od 
sfery publicznej. 

Rzecz o sprawiedliwości poświęcona ko-
munitarystycznej krytyce współczesnego li-
beralizmu amerykańskiego, w swej zasadni-
czej części jest wskazaniem głównych punk-
tów zapalnych w sporze przedstawicieli oby-
dwu nurtów. Autor poświęca wiele miejsca 
samemu Rawlsowi, jako temu, którego pra-
ca stała się przyczyną sporu i temu, który 
pod wpływem sporu przedstawił po wielu 
latach swój pogląd ponownie, tym razem 
w wersji bardziej odpornej na komunitary-
styczne zarzuty. W swej książce Prostak za-
warł najistotniejsze problemy, jakie są w sa-
mym sporze podnoszone i pokusił się o rzecz 
znacznie trudniejszą, jaką było wskazanie, że 
traktowanie liberalizmu jako zagrożenia dla 
cnoty i dobra wspólnego nie ma silnych pod-
staw. Poza niewielkim niedosytem, którego 
źródło zostało podniesione wyżej, związa-
nym z analizą przedstawioną przez Mulhal-
la i Swifta, nie wydaje się by można było 
książce postawić jakikolwiek zarzut. Część 
pierwsza powinna być lekturą obowiązkową 
dla tych, którzy ze sporem liberałów z komu-
nitarystami chcą się zapoznać, gdyż Autor 
w sposób syntetyczny przedstawia w niej 
wszystkie najważniejsze elementy dyskusji – 
teorię sprawiedliwości jako bezstronności, 
od której rzecz się zaczyna i szereg argumen-
tów przytaczanych przez drugą stronę. 
W tym też sensie zakończenie pracy Libera-
lizmem politycznym Rawlsa zdaje się być 
bardzo trafionym posunięciem, pozwalają-
cym zamknąć w spójną całość wszystkie roz-
ważania.

 Agata Miętek
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Francis Fukujama, Ameryka na roz-
drożu. Demokracja, władza i dziedzictwo 
neokonserwatyzmu, przeł. roman 
Staniecki, Poznań 2006.

Jest to książka ukazująca ciekawe związki 
pomiędzy współczesną amerykańską polity-
ką zagraniczną oraz inspirującymi ją trady-
cjami intelektualnymi. Fukujama rzuca cie-
kawe światło na mocne i słabe strony demo-
liberalnego uniwersalizmu znajdującego wy-
raz w polityce Waszyngtonu. Jego stanowisko 
wyraźnie tu odbiega od sceptycyzmu Hun-
tingtona ze Zderzeń cywilizacji. Kontrastuje 
jednak także z demoliberalnym entuzja-
zmem Brzezińskiego tak wyraźnie manife-
stowanym w jego niedawnym Wyborze 
[2004]. Co do sposobu w jakim nasz autor 
podejmuje kwestię strategicznych opcji przed 
jakim stoi dziś Zachód i cała reszta, to z pew-
nością nie dorównuje on wspomnianym po-
wyżej, pełnym intelektualnego rozmachu 
przedsięwzięciom Huntingtona czy Brzeziń-
skiego, ale mimo to zasługuje na opinię cze-
goś więcej niż skromnego przyczynkarstwa. 

Książka nie jest pozycją popularnonauko-
wą. Mimo to ma niewątpliwą zaletę dydak-
tyczną – zwłaszcza dla mniej wtajemniczo-
nych w zagadnienia teorii i historii współ-
czesnych stosunków międzynarodowych: 
precyzyjnie prezentuje główne szkoły i trady-
cje amerykańskiej polityki zagranicznej. O jej 
wartości stanowi też – bazująca na osiągnię-
ciach współczesnych analityków – identyfi-
kacja istotnych podziałów i tożsamości ideo-
wych muzułmańskiego świata, zwłaszcza 
z perspektywy problematyki źródeł terrory-
zmu dżihadystów oraz stosunku islamskich 
społeczeństw do zachodniej cywilizacji, kul-
tury i polityki. 

Ameryka na rozdrożu Fukujamy jest po-
nadto propozycją reorientacji amerykańskiej 
polityki zagranicznej w opozycji do polityki 
administracji J. W. Busha, ale i szerzej – 
w opozycji do stanowiącego jej źródło inspi-
racji neokonserwatyzmu a także konkuren-
cyjnych wobec niego koncepcji amerykań-
skiej polityki zagranicznej – realistycznej 
oraz liberalnego internacjonalizmu (wilso-
nizmu). Stanowisko Fukujamy – określone 
przez niego mianem realistycznego wilsoni-
zmu aspiruje do przezwyciężenia ograniczeń 
wszystkich dotychczasowych szkół amery-
kańskiej polityki zagranicznej i wypracowa-
nia opcji adekwatnej do wyzwań pozimno-
wojennej współczesności. 

Autor kwestionuje przede wszystkim ra-
cje decyzji J. W. Busha o wszczęciu wojny 
prewencyjnej przeciw Irakowi w 2003 r., 
które sprowadzały się do fałszywego prze-
konania, iż awanturnicze państwo przeka-
zuje broń masowego rażenia w ręce terrory-
stów. Tymczasem Husajn ani nie był skłon-
ny wcielać się w rolę zamachowca-samobój-
cy ryzykującego odwet atomowy w rewan-
żu za zaatakowanie USA, ani też nie podej-
mowałby wysiłku budowania broni jądro-
wej tylko po to, by przekazać ją grupie, któ-
rej nie kontroluje. 

Uogólniając sprawę uzasadnienia wojny 
irackiej Fukujama zauważa, iż istotny prob-
lem polega nie na ewentualności przekaza-
nia bomby jądrowej terrorystom przez pań-
stwa awanturnicze, lecz na trafnej kalkulacji 
zalet wszczęcia wojny prewencyjnej przeciw 
takim państwom w celu zniechęcenia ich do 
posiadania tej bomby. Wojna prewencyjna 
lub jej groźba może bowiem skutkować po-
wstrzymaniem rozprzestrzeniania broni ją-
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drowej, ale może również być dla niego 
bodźcem, jak to miało miejsce w przypadku 
Korei Północnej po I wojnie w Zatoce Per-
skiej. Co więcej, wartość zwłoki w produkcji 
takiej broni – uzyskanej w wyniku akcji mi-
litarnej – może okazać się mniejsza niż spo-
wodowane przez tę akcję straty polityczne, 
np. prewencyjny atak na Iran może spowo-
dować osłabienie orientacji reformatorskiej 
w tym kraju, co na dłuższy okres odsuwało-
by szansę istotnej transformacji jego polity-
ki zagranicznej. 

Fukujama zwraca uwagę na fakt, że w de-
finiowaniu racji wojny irackiej przez admi-
nistrację Busha, na miesiąc przed jej wybu-
chem nastąpiła zasadnicza zmiana. Pierwot-
nie argumentowano bowiem w kategoriach 
zagrożenia iracką bronią masowego rażenia 
oraz związkach Iraku z terroryzmem. Potem 
zaś w kategoriach nieodzowności transfor-
macji ustrojowej Iraku, czyli w duchu demo-
liberalnego uniwersalizmu. Propagandowy 
szkopuł tego retorycznego zwrotu – jak pod-
kreśla nasz autor – polegał na tym, iż ideali-
styczny (wilsonowski) ton w jaki uderzył 
Bush – niezależnie od tego czy demokratycz-
na wiara Prezydenta była autentyczna – nie 
wyglądał przekonująco. W rzeczywistości 
sprawiał wrażenie dorobionej ex post demo-
kratycznej frazeologii do przedsięwzięcia 
trywialnie, najzwyczajniej podyktowanego 
imperialnymi interesami USA. 

Fukujama podkreśla, że Waszyngton an-
gażując się w ostatecznie go kompromitują-
cą tezę o bezpośrednim zagrożeniu Stanów 
Zjednoczonych, zupełnie i – jak się okaza-
ło – niepotrzebnie zaniedbał alternatywne 
argumenty wojny z Irakiem. Mógł przecież 
zasadnie alarmować światową opinię pub-

liczną o wyczerpaniu się możliwości konty-
nuowania sankcji oraz o zbyt wysokich kosz-
tach z nimi związanych. Mógł wreszcie od-
wołać się do groźby nuklearnego wyścigu 
zbrojeń na Bliskim Wchodzie wobec załama-
nia się starego systemu nierozprzestrzeniania 
broni jądrowej, czyli uzasadniać wojnę w ka-
tegoriach globalnego dobra publicznego – 
oczywistego zwłaszcza z punktu widzenia in-
teresów krajów Bliskiego Wschodu, a zwła- 
szcza Europy. 

Do propagandowych i dyplomatycznych 
błędów administracji Busha, nasz autor do-
rzuca jeszcze i ten, że zadeklarowane w do-
kumencie NSS (Strategii Bezpieczeństwa Na-
rodowego) z września 2002 potraktowanie 
(połączonej z unilateralizmem) wojny pre-
wencyjnej jako instrumentu amerykańskiej 
polityki zagranicznej miało dla obserwato-
rów zagranicznych sens niebezpiecznie zbyt 
szeroki. Precyzyjnie ograniczające zakres jej 
stosowania zastrzeżenia Condoleezzy Rice 
ani ze zostały dołączone do NSS, ani – w ogó-
le – nie były dostatecznie szeroko i często 
nagłaśniane i wyjaśniane miastu i światu 
przez administrację.

Doktrynalnym – jak to określa Fukujama 
– kamieniem węgielnym polityki zagranicz-
nej administracji Busha było stanowisko tzw. 
twardego wilsonizmu wypracowane głównie 
przez dwóch autorów Williama Kristola 
(syna Irwinga – jednego z twórców neokon-
serwatyzmu) oraz Roberta Kagana. Stanowi-
ło ono świadome nawiązanie do tradycji 
neokonserwatywnej. Jego zaś krystalizacja 
dokonała się począwszy od publikacji arty-
kułu z 1996 dla „Foreign Affairs” (rozwinię-
tego potem w książce Present Dangers 
[2000]). Odtąd patronowało ono tzw. neore-
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ganowskiej linii Partii Republikańskiej. Kry-
tycy przydali mu miano wilsonizmu na ste-
rydach. 

Fukujama określa je jako stanowisko eks-
pansywne i interwencjonistyczne w imię 
programu upowszechniania na świecie libe-
ralnej demokracji. Stało ono w wyraźnej 
opozycji do opcji realistycznej (dla której 
współczesnym klasykiem jest H. Kissinger) 
dając wyraz przekonaniu, iż wpływanie na 
zmianę ustroju stanowi lepszą gwarancję 
ładu międzynarodowego, niż układanie się 
z autorytarnymi reżimami. Przy czym postu-
lat ingerencji odnosiło nie tylko do tzw. 
państw awanturniczych jak Irak, Iran czy 
Korea Pn. ale również Chin. 

Kristol i Kagan zgrzeszyli – zdaniem Fu-
kujamy – zbyt optymistyczną interpretacją 
triumfu demoliberalizmu w 1989. Zwłaszcza 
zapoznając różnicę między długoterminową 
prognozą globalnego zwycięstwa liberalnej 
demokracji oraz przekonaniem o szybkiej 
i bezbolesnej transformacji demoliberalnej 
w dowolnym miejscu i czasie, automatycz-
nie po upadku każdej tyranii. Innymi słowy 
– popełnili oni błąd doktrynerstwa ambitnej 
inżynierii społecznej, pojmując zmiany 
ustroju nie jako długiego i trudnego proce-
su budowania instytucji, lecz jako prostego 
negatywnego zadania usunięcia despoty-
zmu. To oni właśnie fałszywie zidentyfiko-
wali stojące przed USA zagrożenie wyolbrzy-
miając je wskutek pomieszania zagrożenia 
terrorystycznego z zagrożeniem ze strony 
awanturniczych państw i rozprzestrzeniania 
broni jądrowej.

Wbrew tzw. wilsonistom, czyli liberalnym 
internacjonalistom ich stanowisko miało 
pryncypialnie sceptyczny stosunek do roli 

międzynarodowych instytucji oraz prawa 
międzynarodowego jako czynników między-
narodowego bezpieczeństwa. Cechował go 
militaryzm, czyli przekonanie iż podstawo-
wym środkiem wpływania na zmianę ustro-
ju jest ogromna przewaga militarna USA, 
czyli zaniedbanie różnorodnych instrumen-
tów tzw. siły miękkiej oraz (ogólnie rzecz 
biorąc) kluczowej dla stabilizacji porządku 
światowego kwestii rozwoju gospodarczego 
i politycznego krajów, które ze względu na 
swoją cywilizacyjną niedojrzałość wymaga-
ją rozsądnej i systemowej inspiracji i pomo-
cy z zewnątrz.

Za sprawą intelektualnej spuścizny Kri-
stola i Kagana do dziedzictwa neokonserwa-
tyzmu nieodwracalnie przylgnęła fatalna re-
putacja polityki administracji Busha. Stąd 
Fukujama proponuje więc zarzucenie jego 
tradycyjnej etykiety (pod którą jego obrona 
jest sprawą z góry skazaną na niepowodze-
nie) i zastąpienie jej nowym szyldem reali-
stycznego wilsonizmu (choć nie upiera się 
przy takim mianie deklarując otwartość na 
ciekawszą propozycję terminologiczną), pod 
którym można dokonać nie tylko zasadnej 
rewizji doktryny neokonserwatywnej ale 
i przeprowadzić rehabilitację jej cennych 
składników. Istotną dla naszego autora prze-
słanką tej rehabilitacji neokonserwatyzmu 
jest zasadnicza różnica między nim a dok-
tryną Kristola-Kagana. Wiązanie intelektu-
alnej tradycji neokonserwatyzmu z polityką 
administracji Busha ma swoje podstawy ale 
jest wyolbrzymiane. 

Neokonserwatywna doktryna polityki za-
granicznej sprowadza się zdaniem Fukuja-
my do czterech składników. Po pierwsze – 
w opinii jej rzeczników (wbrew realistom jak  
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Kissinger) zimnowojenna konfrontacja de-
moliberalnego Zachodu z komunistycznym 
Wschodem, miała sens moralny, była star-
ciem ideologii i wartości. Uogólniając – 
w odniesieniu również do świata pozimno-
wojennego – ustrój ma w polityce zagranicz-
nej istotne znaczenie, toteż w amerykańskiej 
polityce zagranicznej muszą znajdować od-
bicie podstawowe wartości demoliberalne. 
W kwestii globalnej walki z komunizmem – 
twierdzi Fukujama – neokonserwatyści mie-
li więcej racji niż realiści. Upadek komuni-
zmu potwierdził zasadność koncepcji zmia-
ny ustroju jako podejścia do stosunków mię-
dzynarodowych. 

Po drugie, neokonserwatyści – w opozy-
cji do wilsonizmu, czyli liberalnego interna-
cjonalizmu – żywili przekonanie, że siła jest 
często niezbędna dla realizacji celów moral-
nych. USA powinny się angażować w sprawy 
międzynarodowe i wykorzystywać swą po-
tęgę. Po trzecie – również wbrew wilsoni-
stom – byli oni sceptyczni wobec międzyna-
rodowych instytucji oraz międzynarodowe-
go prawa jako zbyt nieskutecznych w kwe-
stiach bezpieczeństwa oraz mało prawomoc-
nych. Wreszcie po czwarte – byli pryncypial-
nie krytyczni wobec zbyt ambitnej inżynie-
rii społecznej, co w przełożeniu na kategorie 
amerykańskiej polityki zagranicznej w rea-
liach świata pozimnowojennego oznacza od-
rzucenie (charakterystycznego dla stanowi-
ska Kristola-Kagana oraz administracji  
J. W. Busha) bezkrytycznego entuzjazmu dla 
eksportu demokracji.

Realistyczny wilsonizm Fukujamy – 
w opozycji do realizmu ale i neokonserwa-
tyzmu, a zgodnie z tradycją liberalnego in-
ternacjonalizmu – oznacza uznanie rangi 

międzynarodowych instytucji i prawa mię-
dzynarodowego jako istotnych czynników 
światowego bezpieczeństwa. Realistyczny 
model stosunków międzynarodowych opar-
tych na narodowej suwerenności jest dziś – 
zdaniem naszego autora – anachroniczny. 
Raz ze względu na fikcję suwerenności 
państw dysfunkcjonalnych. Dwa ze względu 
na panujący w dzisiejszych stosunkach mię-
dzynarodowych deficyt skuteczności i pra-
womocności (czego widomym skutkiem np. 
fiasko amerykańskiej interwencji militarnej 
w Iraku), który znacząco zredukować może 
jedynie rozbudowa struktur multilateral-
nych i umocnienie zasady odpowiedzialno-
ści horyzontalnej.

Nowa polityka zagraniczna USA powin-
na się skoncentrować – twierdzi Fukujama 
– właśnie na kształtowaniu międzynarodo-
wego porządku instytucjonalnego. W tej 
dziedzinie ma ona szansę odnieść sukcesy 
najbardziej wymierne. W centrum jej uwagi 
winna się znaleźć kwestia rozwoju gospodar-
czego i politycznego państw słabych i dys-
funkcjonalnych oraz niedemokratycznych. 
Polityka USA powinna ponadto w większej 
mierze uwzględniać jego spontaniczny i au-
tomonimiczny charakter oraz przestać pre-
ferować w tym względzie środki militarne, 
czyli uznać za podstawowe narzędzie wpły-
wu na rozwój tzw. miękką siłę. Wymaga to 
m.in. gruntownej reformy jej amerykańskich 
instytucj, których niewydolność tak brutal-
nie obnażyło fiasko transformacji irackiej.

Przytaczanym przez Fukujamę przykła-
dem skuteczności miękkiej siły jest inspiru-
jący dla podobnych działań w epoce tzw. 
trzeciej fali demokratyzacji sukces niemie-
ckich fundacji F. Eberta oraz K. Adenauera, 
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które po 1974 wsparły niekomunistyczne 
partie w Portugalii chroniąc ją w istotnej 
mierze przed przejęciem władzy przez ko-
munistów oraz znaczenie współczesnej mię-
dzynarodowej infrastruktury wspierającej 
demokratyczną transformację za pomocą 
monitoringu wyborów, która wydatnie 
wsparła demokratyczne rewolucje w Serbii 
(2000), Gruzji (2003) oraz na Ukrainie 
(2004–5). 

Polityka amerykańska winna – zdaniem 
naszego autora – uznać, iż proces demokra-
tyzacji świata nie musi dokonywać się pod 
patronatem Waszyngtonu, zwłaszcza tam 
gdzie nastroje antyamerykańskie są silne. 
Wbrew fałszywym przesłankom ostatniej in-
terwencji w Iraku – demokratyzacja państw 
Bliskiego Wschodu raczej nie rozwiąże prob-
lemów terroryzmu, bo ten jest produktem 
ubocznym modernizacji, globalizacji i ot-
wartego charakteru społeczeństw Zachod-
niej Europy, w której wychowali się uczest-
nicy ataku na WCT z 11 IX. Co więcej – de-
mokratyzacja krajów tego regionu może do-
prowadzić do przejęcia władzy przez islami-
stów, co spowoduje że jej bezpośrednie owo-
ce mogą okazać się mało liberalne, ale nie 
wykluczone, iż skutki dalekosiężne mogą być 
już bardziej w tym względzie obiecujące. 
Dlatego też wsparcie ich demokratyzacji jest 
warte ryzyka. 

 Przemysław Piotrkowski

Prześladowani i zapomniani, Raport 
o prześladowaniach chrześcijan w latach 
2005–2006, red. john Pontifex, Pomoc 
kościołowi w Potrzebie, warszawa 
2007, ss. 96.

W świadomości mieszkańców krajów cie-
szących się religijną wolnością, prześladowa-
nie chrześcijan, to rzeczywistość którą iden-
tyfikuje się z okresem starożytnym, z czasem 
sprzed edyktu mediolańskiego z 313 r. Wy-
darzenia minionego stulecia oraz najnowsze 
nie potwierdzają ww. poglądu. Świadectwem 
trudnego położenia chrześcijan jest opraco-
wanie Prześladowani i zapomniani, Raport 
o prześladowaniach chrześcijan w latach 
2005-2006, które zostało wydane przez kato-
licką organizację charytatywną Pomoc Koś-
ciołowi w Potrzebie (PKWP). Podkreśla się, 
że jego celem „…jest potwierdzenie słuszno-
ści tezy, że chrześcijanie są prawdopodobnie 
najbardziej prześladowaną grupę religijną 
na świecie”  (s. 8).

Raport rozpoczyna słowo wstępne abp. 
Lawrence’a Saldanha z Lajhore w Pakistanie 
(s. 3). Arcybiskup podkreśla, że czasy w któ-
rych żyjemy są naznaczone krwią licznych 
męczenników. Szczególnie dotyczy to krajów 
islamskich. Na początku nowego tysiąclecia 
można zaobserwować falę nietolerancji i nie-
nawiści na tle religijnym. Dotyczy to brutal-
nych wydarzeń, o których się wiele pisze 
i mówi, oraz tych, które przybierają subtelną 
formę stając się trudniej uchwytne dla prze-
ciętnego obserwatora, i jako takie nie są re-
lacjonowane w środkach masowego przeka-
zu. Uzasadnione jest stwierdzenie, że obec-
nie fundamentalizm religijny staje się „wio-
dącym nośnikiem zła w świecie” (s. 6). Ra-
port, zgodnie z zamysłem abp. Saldanha ma 
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stanowić część nowej, „współczesnej marty-
rologii”, której celem ma być zachowanie 
wiadomości o cierpieniu współczesnych 
chrześcijan dla potomnych, m.in. po to, aby 
dodać im odwagi w trudnych chwilach da-
wania świadectwa.

Raport nie jest dziełem pionierskim. 
Wcześniej wydano opracowanie Przemoc wo-
bec chrześcijan, autorstwa J. G. Orbana de Len-
gyelfalva, działacza PKWP. Sukces tej książki 
zachęcił do wydania opracowania Prześlado-
wani i zapomniani. Podkreśla się, że kwestia 
prześladowania chrześcijan nie zawsze znaj-
duje oczekiwany oddźwięk w społeczności 
międzynarodowej. Na ten fakt zwrócił uwagę 
kard. Gabriel Zubeir Wako z Sudanu w nastę-
pujących słowach: „Jeśli mówię, że chrześcija-
nie są prześladowani, to ile czasu potrzeba, 
aby ludzie mi uwierzyli. Ilu zdaje sobie spra-
wę z tego, że mówiąc o tym narażam na 
szwank moje życie?” (s. 6). 

Autorzy opracowania mają świadomość, 
że nie każda przemoc skierowana wobec 
chrześcijan, szczególnie zaś duchownych, 
może być określona mianem prześladowa-
nia. Prześladowaniem jest ta przemoc, któ-
ra jest motywowana religijnie. Nawet jeśli 
starannie próbuje się oceniać poszczególne 
akty przemocy, to okazuje się, że chrześcija-
nie stanowią największą grupę na świecie 
wśród prześladowanych za religię. Szacuje 
się, że rocznie zabijanych jest ok. 170 tys. 
chrześcijan. W ponad 50 krajach na świecie 
chrześcijanie muszą liczyć się z poważnymi 
trudnościami ze względu na przynależność 
religijną.

Obecnie można wskazać na trzy „prze-
strzenie”, w których uwidacznia się prześla-
dowanie chrześcijan: 1. wojujący islam; 2. ra-

dykalny hinduizm i buddyzm; 3. dyktator-
skie reżimy.

W krajach muzułmańskich obowiązuje 
nieznane na Zachodzie prawo szariatu. 
Zgodnie z nim przewidziane są wysokie 
kary. Np. za konwersję na inną religię niż is-
lam, czy obrazę proroka Mahometa można 
zostać ukaranym śmiercią, zaś za uszkodze-
nie Koranu – dożywociem. Wykorzystuje się 
także ekonomiczną formę ucisku, m.in. po-
przez wysokie podatki nakładane na niemu-
zułmanów. Szczególnie trudną sytuację mają 
chrześcijanki; w praktyce nie mogą liczyć na 
żadną ochronę ze strony czynników pań-
stwowych. Znaczne utrudnienia ujawniają 
się w kwestii funkcjonowania wspólnot 
chrześcijańskich. Zabroniona jest budowa 
kościołów. Na wolnym powietrzu nie można 
sprawować innego kultu niż islamski. Ww. 
utrudnienia występują w takich krajach jak: 
Afganistan, Bangladesz, Egipt, Indonezja 
(w tym Timor Wschodni), Iran, Irak, Izrael 
(Palestyna), północna Nigeria, Pakistan, Ara-
bia Saudyjska, Sudan, Turcja.

W obiegowej opinii popularny jest nie-
uzasadniony pogląd, że takie religie, jak hin-
duizm i buddyzm, stanowią przestrzeń po-
kojowego współżycia. Hinduscy i buddyjscy 
fanatycy narodowi i religijni podejmują 
wspólne działania, nierzadko posługując się 
przemocą, które mają na celu zahamowanie 
„obcych” wpływów. Do nich zaliczane jest 
przede wszystkim chrześcijaństwo, obecne 
w Indiach od ok. 2 tys. lat, które jednak 
w miejscowej propagandzie prezentowane 
jest jako scheda po okresie kolonialnym. 
Przewidziane są sankcje karne za zmianę re-
ligii na chrześcijańską. W środkach masowe-
go przekazu pomija się tematy związane z nie-



331Recenzje

łatwym położeniem chrześcijan. Ww. trudno-
ści występują w Indiach i na Sri Lance.

Z problemami chrześcijanie mają do czy-
nienia w krajach, w których wcześniej pano-
wał reżym komunistyczny. Pomimo, że teo-
retycznie powinni cieszyć się oni wolnością, 
nadal poddawani są ponadprzeciętnej kon-
troli, która ujawnia się m.in. w nieprzestrze-
ganiu wolności słowa oraz w ingerencji 
w sposób wybierania biskupów. Zdarzają się 
akty czynnej przemocy, w tym porwania, 
aresztowania, egzekucje. Z tego typu zajścia-
mi mamy do czynienia w takich krajach, jak: 
Białoruś, Birma, Kuba, Chiny, Laos, Rosja, 
Wietnam, Zimbabwe.

Wojujący islam, radykalny buddyzm 
i hinduizm, oraz dyktatorskie reżimy stano-
wią klucz do wyboru krajów/regionów, któ-
re zostały zaprezentowane w Raporcie. Są to: 
Afganistan, Arabia Saudyjska, Bangladesz, 
Białoruś, Birma, Bośnia i Hercegowina, Chi-
ny, Egipt, Indie, Indonezja i Timor Wschod-
ni, Irak, Iran, Izrael i Palestyna, Korea Pół-
nocna, Kuba, Laos, Nigeria, Pakistan, Rosja, 
Sri Lanka, Sudan, Turcja, Wietnam, Zimbab-
we. Informacje o ww. krajach przeplecione 
są wywiadami z kard. Josephen Zen z Hong-
kongu, abp. Louisem Sako z Kirkuku (Irak), 
pakistańskim chrześcijaninem Yusifem Sai-
dem i abp. Danielem Adwokiem z Chartumu 
(Sudan). Interesująca jest rozmowa z abp. 
Louisem Sako z Kirkuku, miasta leżącego ok. 
230 km na północ od Bagdadu. Powiedział 
on m.in.: „Jeśli chcemy być silnym Kościo-
łem, musimy być inni niż muzułmanie. Mu-
simy być wystarczająco silni, by otwarcie się 
sprzeciwić, jeśli zajdzie taka potrzeba. Musi-
my nauczyć muzułmanów nowego języka te-
ologii, aby nie patrzyli na wszystko tak, jak-

by było to z góry przesądzone przez Boga, 
całkowicie poza kontrolą człowieka i jego 
możliwości. Trzeba pokazać im, że jako spo-
łeczeństwo musimy pracować dla dokonania 
postępu w dziedzinie praw człowieka i war-
tości osoby ludzkiej. Nie możemy być ludź-
mi, którzy kierują się pragnieniem zemsty”. 
(s. 45).

Artykuły nt. poszczególnych krajów są 
zbudowane wg następującego schematu. 
Najpierw obok małej mapki ilustrującej geo-
graficzne położenie kraju podane są dane 
dotyczące ludności oraz wyznawanych tam 
religii. Następnie po podaniu informacji nt. 
panującej w kraju sytuacji z uwzględnieniem 
sytuacji społeczności chrześcijańskiej, pre-
zentowane są informacje dotyczące losu 
konkretnych chrześcijan. Ich dzieje nie wy-
czerpują wiadomości o losie współwyznaw-
ców w danym kraju; należy je traktować jako 
ilustratywne przykłady.

Na końcu opracowana znajduje się nota 
informacyjna nt. liczącej blisko 60 lat orga-
nizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie, któ-
ra znana jest także pod jej niemiecką nazwą 
– Kirche in Not (nazwa niemiecka nie wy-
stępuje w tekście opracowania). Jej założy-
cielem jest holenderski norbertanin o. We-
renfried Philipp van Straaten (1913–2003). 
Stanowi ona organizację charytatywną, któ-
rej głównym zainteresowaniem są dzieła 
o charakterze pastoralnym. Od 2006 r. PKWP 
działa w Polsce. Do głównych zadań organi-
zacji należą: szkolenie kleryków i księży; 
druk i kolportaż Biblii oraz innych książek 
religijnych; wsparcie materialne duchow-
nych, osób zakonnych, świeckich kateche-
tów; pomoc uchodźcom; wsparcie budowy, 
bądź odnowy kościołów i ośrodków duszpa-
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sterskich; emisja programów religijnych. 
PKWP prowadzi stronę internetową www.
pkwp.org.

Prześladowani i zapomniani, Raport 
o prześladowaniach chrześcijan w latach 
2005-2006 stanowi interesującą publikację, 
po którą powinni sięgnąć nie tylko ci, którzy 
„zawodowo” zajmują się pracą w kościołach 
chrześcijańskich. Kwestii wolności religijnej 
nie można traktować, jako wewnętrznej 
sprawy poszczególnych grup religijnych. Sta-
nowi ona rodzaj „papierka lakmusowego” 
wszelkich wolności. Nie można nie zauwa-
żyć, że w sytuacji, kiedy nie są przestrzegane 
wolności i prawa poszczególnych wspólnot 
religijnych, w tym chrześcijan, można spo-
dziewać się, że znaczne ograniczenia i utrud-
nienia będą dotyczyć innych sfer życia ludz-
kiego, w tym politycznej, gospodarczej spo-
łecznej, kulturalnej.

 Adam Romejko

Piotr Łaciński, Peru między populizmem 
a liberalizmem. Koncepcja i praktyka 
polityczna velazquizmu, aprizmu i fuji-
morizmu, oficyna wydawnicza aSPra-
jr, warszawa 2006, ss. 280.

Peru budzi w Polsce zainteresowanie 
głównie wśród miłośników podróży w po-
szukiwaniu zaginionych cywilizacji. W oko-
licach Cuzco, w Andach, odnaleźć można bo-
wiem najważniejszy ośrodek kultury inka-
skiej i jeden z największych cudów architek-
tury prekolumbijskiej – Machu Picchu. Dziś 
ludność indiańska (gł. Keczua i Ajmarowie) 
stanowi ponad 50 procent populacji peru-
wiańskiej. Polakom jednak kraj ten kojarzyć 

się powinien także z twórcą kolei transan-
dyjskiej, Ernestem Malinowskim, najwybit-
niejszym Polakiem wśród Peruwiańczyków. 
W Peru działają dziś ośrodki polonijne, jak 
choćby Stowarzyszenie Rodzin Peruwiań-
sko-Polskich „Dom Polski” w Limie. Dzieło 
Piotra Łacińskiego jest z pewnością kolej-
nym krokiem przybliżającym Polakom ten 
odległy, południowoamerykański kraj, jego 
najnowszą historię i złożoną sytuację poli-
tyczną. 

Balansowanie między populizmem a libe-
ralizmem – zasygnalizowane w tytule książ-
ki – to domena wszystkich niemalże krajów 
latynoskich. Choć uogólnianie jest jednym 
z najcięższych „grzechów” poznawczych, to 
jednak odnaleźć można w opisach Piotra Ła-
cińskiego zjawiska charakterystyczne dla ca-
łego regionu Ameryki – nomen omen – Ła-
cińskiej: dyktatury wojskowe, lewackie par-
tyzantki, populistyczni przywódcy, kryzysy 
gospodarcze, zawiłe relacje ze Stanami Zjed-
noczonymi czy wreszcie panamerykański 
ruch apristowski, założony przez legendar-
nego już Peruwiańczyka, Victora Raula Haya 
de la Torre. Do czytelnika polskiego dociera-
ły w ostatnich latach wiadomości spod An-
dów (głównie za pośrednictwem prasy opi-
niotwórczej), choć były one wyrywkowe, 
a więc nie dawały spójnego obrazu rzeczy-
wistości politycznej Peru. Książka Łacińskie-
go natomiast zlepia te polityczne puzzle, wy-
jaśniając ciągiem przyczynowo-skutkowym, 
dlaczego władzę w kolebce Inków przejęło 
wojsko, potem APRA, jeszcze później Alber-
to Fujimori, a po nim Indianin Alejandro To-
ledo itd. 

Autor dzieli opracowanie na trzy rozdzia-
ły, poprzedzone dość długim (40 stron) Pro-
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logiem zatytułowanym „Republika Peru do 
1968 roku: kuratela armii”. Wywód rozpo-
czyna się od chwili upadku hiszpańskiego 
imperium w Ameryce Południowej i wy-
zwań, jakie stanęły przed nowo powstałymi 
państwami latynoamerykańskimi. Jednym 
z najważniejszych problemów było, zdaniem 
P. Łacińskiego, poszukiwanie modelu poli-
tycznego, który miał zastąpić panowanie Hi-
szpanii. Opisana została w skrócie walka 
o niepodległość Peru, choć pominięto pra-
wie całkowicie okres przedkolonialny, który 
przecież miał również silny wpływ na życie 
społeczno-polityczne dzisiejszego Peru. Ow-
szem, autor wymienia nawet nazwę impe-
rium inkaskiego Tawantinsuyu, ale nie po-
święca wiele uwagi prekolumbijskiemu dzie-
dzictwu Peru. Mowa jest natomiast o zdomi-
nowaniu władzy politycznej w tym kraju 
przez wojsko, od uzyskania niepodległości 
do 1930 roku, ale także o niepokojach chłop-
skich i lewicowych organizacjach zbrojnych. 
W Prologu zatem pojawiają się już pojęcia 
znane w całej Ameryce Łacińskiej, jak caudil-
los czy guerrilleros. 

W trzech (zasadniczych) rozdziałach 
książki opisane zostały trzy okresy najnow-
szej historii Peru, a ich wyróżnikiem stały 
się kolejne rządy. Tym samym, pierwszy roz-
dział poświęcony został Peru w okresie re-
wolucji wojskowych, zwanym velazqui-
zmem od nazwiska generała Juana Velasco 
Alvarado. Drugi rozdział obejmuje okres 
rządów APRA (Alianza Popular Revolucio-
naria Americana), określony jako „alaniza-
cja państwa”, od nazwiska Alana Garcii, któ-
ry de facto samodzielnie sterował krajem. 
Trzeci natomiast rozdział to już okres de-
mokracji fasadowej Alberta Fujimoriego. 

Dopiero Epilog wprowadza czytelnika w wy-
darzenia po roku 2000, kiedy to Fujimori 
ustąpić musiał wskutek presji wewnętrznej 
i międzynarodowej, by władzę w państwie 
przejął dobrze wykształcony Peruwiańczyk 
inkaskiego pochodzenia, Alejandro Toledo, 
a następnie, po raz kolejny (w 2006 roku), 
Alan García, o czym także wspomina autor 
książki. Szkoda jednak, że na wydarzenia 
i analizę sytuacji politycznej Peru ostatnich 
kilku lat przeznaczono jedynie kilkanaście 
stron Epilogu. 

W pierwszym rozdziale przedstawiono 
koncepcję oraz praktykę polityczną Rewolu-
cyjnego Rządu Sił Zbrojnych (Gobierno 
Revolucionario de las Fuerzas Armadas), po-
czynając od doktryny bezpieczeństwa naro-
dowego i założeń programowych velasqui-
zmu. Pewnym paradoksem, o którym wspo-
mina P. Łaciński, jest wykorzystanie przez 
wojskowych rewolucjonistów myśli politycz-
nej tradycyjnego wroga armii – V. R. Haya de 
la Torre. Podobnie jak on, uważali, że wyeli-
minować należy „zależność zewnętrzną” 
i „dominację wewnętrzną”, powodujące roz-
łam i waśnie społeczne. Chodziło zatem 
o podjęcie radykalnych środków antyoligar-
chicznych (by uwolnić się od „wewnętrznej 
dominacji” politycznej i ekonomicznej oli-
garchii) oraz nacjonalistycznych (by unieza-
leżnić kraj od zbyt silnych wpływów ze-
wnętrznych). Znacjonalizowano więc IPC 
(International Petroleum Company), prze-
prowadzono reformę rolną oraz pakiet re-
form gospodarczych, przybliżających Peru 
do modelu ekonomicznego ówczesnej Jugo-
sławii (raczej korporacjonizm niż komu-
nizm). Dekrety o „wspólnotach przemysło-
wych” czy „peruwianizacji banków” poprze-
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dziły reformę edukacji (zapewnienie podsta-
wowego wykształcenia ludności) oraz trans-
formację kulturową. Prawo o telekomunika-
cji miało przyczynić się do „uaktywnienia 
środków masowego przekazu w dziele roz-
woju społeczno-ekonomicznego kraju”. Au-
tor książki opisuje także schyłek rewolucji 
wojskowych oraz międzynarodowe uwarun-
kowania funkcjonowania velasquizmu. Re-
lacje ze Stanami Zjednoczonymi musiały 
ulec pogorszeniu wskuteki nacjonalizacji 
przedsiębiorstw z udziałem kapitału północ-
noamerykańskiego (głównie IPC). Choć 
Lima zbliżyła się wówczas do Moskwy (był 
to przecież gorący okres – nomen omen – 
zimnej wojny), to jednak – jak pisze P. Łaciń-
ski – nieznane są jakiekolwiek próby bezpo-
średniej interwencji USA w celu obalenia re-
żimu Velasco Alvarado. Mowa jest także 
o kwestiach spornych między Peru a jego są-
siadami z południa (Chile) i północy (Ekwa-
dor). 

W rozdziale drugim omówiono demokra-
tyczną transformację, rządy partii Acción 
Popular oraz przejęcie władzy przez APRA 
i Alana Garcię. Autor okres ten nazywa „ala-
nizacją państwa”, twierdząc, że prezydent 
sprawował władzę w sposób „bardzo perso-
nalistyczny”. Nawiązywał jednak do trady-
cyjnego programu apristowskiego, bazujące-
go na retoryce antyimperialistycznej i nawo-
łującej do „jedności Indoameryki”. Po raz 
pierwszy pojawia się problem zbrojnej orga-
nizacji Sendero Luminoso (Świetlisty Szlak), 
próbującej obalić system polityczny Peru. Jak 
twierdzi P. Łaciński, ideologia senderystów 
składała się z wybranych elementów marksi-
zmu, leninizmu i maoizmu, ze szczególnym 
„andyjskim rysem autorytarnym”. 

Autor analizuje ideologię i praktykę poli-
tyczną APRA przed oraz po 1985 roku, kie-
dy przejęła władzę. Choć myśl polityczna 
Victora Raula Haya de la Torre, poza jej „in-
doamerykańską” esencją, miała zdecydowa-
nie lewicowe zabarwienie, P. Łaciński wy-
strzega się kategoryzowania APRA jako 
ugrupowania lewicowego, a posługuje się 
m.in. słowami A. Rojasa Samaneza, twier-
dzącego, że jest to „masowa organizacja, od-
wołująca się do zapomnianych grup społecz-
nych, próbująca pozyskać wszystkie istnieją-
ce sektory społeczeństwa”. Konsekwentnie, 
autor przedstawia politykę zagraniczną rzą-
du apristowskiego, a ponadto jego działania 
antywywrotowe (walka z Sendero Lumino-
so i Movimiento Revolucionario „Túpac 
Amaru”) oraz fiasko polityki concertación. 
Ostatni podrozdział drugiego rozdziału 
wprowadza już czytelnika w nową epokę po-
lityczną, bo mowa jest o wyborach w 1990 
roku, które P. Łaciński określa jako „politycz-
ne tsunami”. Władzę przejął bowiem syn ja-
pońskich imigrantów Alberto Fujimori.

Trzeci rozdział poświęcony jest właśnie 
epoce fujimorizmu. W pierwszej kolejności 
mowa jest o jego koncepcji politycznej i pod-
stawach prawnokonstytucyjnych (Plan Ver-
de, polityka gospodarcza zwana Fujisho-
ckiem, autogolpe, konstytucja z 1993 roku). 
Następnie omówiono kampanię antywywro-
tową (zakończoną zresztą sukcesem, bo poj-
mano przywódcę Sendero Luminoso, Abi-
maela Guzmana), służby specjalne, czyli Ser-
vicio de Inteligencia Nacional oraz kampa-
nię psychospołeczną (w tym celu władza 
podporządkowała sobie najważniejsze me-
dia masowe). Kolejne podrozdziały poświę-
cone są sytuacji międzynarodowej Peru 
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w omawianym okresie (w tym relacje ze Sta-
nami Zjednoczonymi, Japonią i latynoame-
rykańskimi sąsiadami), konsolidacji fujimo-
rizmu (problem łamania praw człowieka, 
problem reelekcji, kryzys zakładników) oraz 
jego upadkowi. W kontekście fujimorizmu 
pojawiają się także dwie niezwykle ważne 
postaci. Pierwsza to słynny peruwiański pi-
sarz Mario Vargas Llosa – kontrkandydat 
Fujimoriego w wyborach 1990 roku, który 
ostatecznie poparł jego liberalne reformy go-
spodarcze. Druga ważna postać to Vladimi-
ro Montesinos – człowiek, który kierował 
służbami specjalnymi i był jednocześnie naj-
ważniejszym doradcą (albo raczej współ-
twórcą polityki) Fujimoriego. Montesinos 
jednak przyczynił się też w znacznym stop-
niu do upadku fujimorizmu, o czym opowia-
da autor książki.

Z całą pewnością monografia Piotra Ła-
cińskiego jest rzetelnym i pionierskim dzie-
łem, bo pierwszym w Polsce poświęconym 
w całości problematyce najnowszej historii 
politycznej Peru. Autor zebrał dość bogatą 
literaturę, cytował także artykuły z prasy pe-
ruwiańskiej, oddając napięcie, jakie w pub-
licznej debacie towarzyszyło przełomowym 
wydarzeniom politycznym w tym andyj-
skim kraju. Ponadto, książka omawia nie-
zwykle interesujące dzieje i choć napisana 
jest zgodnie z rygorami rozprawy naukowej, 
to jednocześnie ciekawie, dzięki czemu czy-
ta się ją momentami niczym sensacyjne 
opowiadanie. 

 Radosław Sajna

Stosunki polsko-niemieckie 1949– 2005. 
Wspólnota wartości i interesów?, red. 
basil kerski, wolf-dieter eberwein, 
tłum. j. górny, b. kerski. wydawnictwo 
Stowarzyszenie wspólnota kulturowa 
borussia, olsztyn 2005, ss. 286.

Kronika stosunków polsko-niemieckich 
ma już ponad tysiącletnią historię. Stanowi 
osobliwy przykład złożonych relacji sąsiedz-
kich, na których silne piętno zawsze wywie-
rała pamięć i symbole historyczne. Tragiczne 
doświadczenia lat 1939–1945 oraz sytuacja 
geopolityczna po II wojnie światowej odegra-
ły znaczącą rolę we wzajemnym współistnie-
niu. Przez długie lata na relacje Polaków 
i Niemców nałożyły brzemię wzajemna wro-
gość, urazy i uprzedzenia. Wspólną przy-
szłość obciążały wydarzenia II wojny świato-
wej: polityka eksterminacji, niewolnictwo, 
wypędzenia, nieuznawanie przez Niemcy po-
wojennych ustaleń granicznych, problem 
mniejszości niemieckiej w Polsce, kwestia re-
paracji wojennych i odszkodowań dla robot-
ników przymusowych III Rzeszy oraz sprawa 
powojennych wysiedleń Niemców. 1989 rok 
otworzył nowy rozdział we wzajemnych sto-
sunkach. W obliczu demokratycznych prze-
mian w Polsce oraz w wyniku zjednoczenia 
Niemiec oba kraje od początku lat dziewięć-
dziesiątych przeszły wyraźną ewolucję. Trak-
taty bilateralne określiły formalnoprawne za-
sady współistnienia państw. W rezultacie do-
szło do stworzenia koncepcji „polsko-nie-
mieckiej wspólnoty interesów”. Nadrzędnym 
celem dwustronnych stosunków stało się do-
bre sąsiedztwo oraz przyjazna współpraca. 
Sukcesywnie podejmowano kwestię roszczeń 
odszkodowawczych, zagadnień majątkowych, 
granicznych oraz tzw. białych plam odnoszą-
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cych się do ewakuacji Niemców z terenów 
przyłączonych postanowieniami poczdam-
skimi do Polski. Pod koniec ubiegłego stule-
cia wydawało się, że większość dotychczas 
nierozwiązanych spraw została zakończona 
sukcesem. 

Zapewne, to właśnie wydarzenia począt-
ku XXI wieku oraz w ich obliczu perspekty-
wy rozwoju Polski i Niemiec skłoniły dwóch 
niemieckich politologów Wolfa-Dietera Ebe-
rweina oraz Basila Kerskiego do dokonania 
dogłębnej analizy ewolucji stosunków mię-
dzy państwami oraz zdefiniowania ich 
współczesnego stanu. Głównym celem auto-
rów publikacji było zbadanie fundamentów 
polsko-niemieckiej „wspólnoty wartości i in-
teresów”. Za cezurę czasową przyjęto 1949 
rok, w którym doszło do powstania dwóch 
państw niemieckich, a wraz z nim zapocząt-
kowania trudnego dla Polski etapu prowa-
dzenia dwoistej taktyki politycznej wobec 
Niemiec: wrogiej, obciążonej piętnem wo-
jennej traumy w stosunku do RFN i narzu-
conej, udawanej sympatii względem Niemiec 
Wschodnich. Celowym zamysłem autorów 
było dokonanie syntezy i oceny ponad pół-
wiekowych losów wzajemnego sąsiedztwa 
w koncepcji stricte politologicznej.

 Konstrukcja pracy zawiera dziesięć za-
gadnień problemowych opracowanych głów-
nie przez niemieckich politologów i publicy-
stów. Logiczną całość rozpoczynają rozważa-
nia nad definicyjną interpretacją idiomu 
„wspólnota wartości” w oparciu o koncepcje 
K. Deutscha i E. Czempiela, teorię integracji 
społecznej rozpatrywanej w perspektywie 
wspólnoty bezpieczeństwa oraz obustronną 
deklarację rezygnacji ze stosowania siły i pro-
wadzenia wojen w stosunkach międzypań-

stwowych. Kolejny etap lektury stanowi hi-
storyczny bilans wzajemnych stosunków. Jest 
on punktem wyjścia dla dalszych rozważań 
nad sąsiedztwem Polski i Niemiec. Z uwagi 
na odmienność relacji, wartości i celów jakie 
przyświecały kontaktom Polski z państwami 
niemieckimi w okresie powojennym dla wni-
kliwej analizy świadomie podzielono rozwa-
żania nad ich rozwojem, zgodnie z odrębnoś-
cią obu państw. W toku swych wywodów bar-
dzo zręcznie i w sposób niezwykle ciekawy 
autorzy przybliżają problemy związane z nor-
malizacją stosunków Polski Ludowej z NRD 
i RFN. Dynamika kreślonego procesu prze-
zwyciężania wrogości i fatalizmów obejmuje 
zarówno akcenty wpływające na wzmożenie 
budowy wspólnej płaszczyzny współpracy, 
tak jak np. list polskich biskupów czy gest 
W. Brandta przed pomnikiem bohaterów Po-
wstania Warszawskiego, lecz również nasuwa 
wydarzenia wpływające destruktywnie na za-
początkowany w 1965 r. proces pojednania, 
jak działalność tuż po wojnie przedstawicie-
li ziomkostw w RFN, sformułowanie „doktry-
ny Hallsteina” czy oparcie polsko-enerdow-
skich stosunków na wzór „mieszaniny kla-
sycznej międzypaństwowej dyplomacji i pro-
pagandowego bełkotu”.

Dalsza lektura przybliża społeczny wy-
miar relacji Polski i Niemiec, z uwzględnie-
niem sytuacji sprzed 1989 roku i po nim. 
Dużym walorem pozycji są z pewnością 
dane statystyczne, wykresy i tabele, które 
wzmagają wartość książki. Publikacja zawie-
ra pierwsze polsko-niemieckie wyniki prac 
badawczych nad elitami, przeprowadzone 
w 1998 r. przez Centrum Stosunków Mię-
dzynarodowych w Warszawie i Wissens-
chaftszentrum Berlin fűr Sozialforschung. 
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Na szczególną uwagę zasługuje dostrzeżenie 
zasadniczej zmiany w samookreśleniu Nie-
miec i Polski na arenie międzynarodowej 
w XXI wieku. Fakt ten ma zdaniem autorów 
publikacji, podstawowy wpływ na przeobra-
żenia w polsko-niemieckiej „wspólnocie in-
teresów”. W toku swych wywodów dowodzą 
oni, że w obliczu nowej sytuacji politycznej: 
kryzysu Stanów Zjednoczonych po 11 wrześ-
nia 2001 r., rozszerzeniu NATO oraz naj-
większym w dotychczasowej historii posze-
rzeniu struktur unijnych w 2004 r. logiczną 
konsekwencję stanowi redefinicja roli i miej-
sca Niemiec we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych. Świadczy o tym podję-
ta przez autorów próba oceny nowej jakości 
polityki międzynarodowej realizowanej 
przez rządzących. Analiza rozwoju niemie-
ckiej taktyki dyplomatycznej jednoznacznie 
nasuwa wnioski, o dokonaniu przez Niemcy 
wyboru nowej drogi jej prowadzenia. Zatem, 
jak podkreślają D. Eberwein, i B. Kerski, 
u progu nowego stulecia zerwano z dotych-
czasową misją „pośrednika”, „mediatora” czy 
„adwokata” w polityce międzynarodowej, 
natomiast nastąpiła ewolucja Niemiec do 
roli świadomego własnej pozycji światowe-
go gracza, samodzielnie podejmującego de-
cyzje i działania, również w imieniu krajów 
mniejszych, co wiąże się z konsekwencjami 
jednocześnie stanowiąc silny wpływ na bila-
teralne stosunki z Polską. 

Zdaniem autorów emancypacja tożsamo-
ści Polski w polityce zagranicznej wyraźnie 
zaznaczyła się zaraz po 1 maja 2004 r. Efek-
tem redefinicji jaka nastąpiła pośród polskich 
elit władzy była konsekwencja i zdecydowa-
nie przy forsowaniu własnych aspiracji i idei, 
jak w przypadku poparcia dla wojny w Iraku 

czy w „sporze o Niceę.” Tym bardziej, że sta-
nowisko polskiej dyplomacji w obu sprawach 
stawiało ją po przeciwnej stronie wobec Nie-
miec. Stąd, zgodnie z opinią autorów transfor-
macja ról obu sąsiadów, jaka nastąpiła po 
„momentach krytycznych” w znacznym stop-
niu nadwerężyła stosunki polsko-niemieckie. 
Konstatacja prowadzi do konkluzji o rzeczy-
wistym braku bodźców niezbędnych do zin-
tensyfikowania dialogu pomiędzy państwami. 
Pomimo partnerstwa polsko-niemieckiego 
w strukturach NATO i Unii Europejskiej oraz 
zbliżenia choćby w warstwie ideowej i poli-
tycznej nadal istnieje obawa o konfrontację 
między państwami. 

Reasumując, książka stanowi dzieło nader 
wartościowe. Umiejętnie, w przystępny i cie-
kawy sposób przybliża czytelnikowi złożo-
ność i wieloaspektowość relacji bilateralnych 
stosunków Polski i Niemiec. Prezentuje pro-
ces przemian ich charakteru, dokonującego 
się na płaszczyźnie politycznej, ideologicznej 
i społecznej. Jednocześnie sygnalizuje potrze-
bę pracy nad ich dalszym rozwojem, jak rów-
nież zwraca uwagę na potrzebę budowy 
„prawdziwego strategicznego partnerstwa 
między dwoma państwami po rozszerzeniu 
Unii Europejskiej”. Lektura fatalistycznie bu-
dzi obawę o wyczerpaniu koncepcji „wspól-
nych interesów” obu państw. Bowiem zmie-
niły się czasy, role i warunki. Należy mieć jed-
nak nadzieję, że zgodnie z tym co choćby 
gwarantują akty prawne wspólnie ratyfiko-
wane przez oba państwa, nie zmienią się za-
sady politycznej gry i mimo czasowych „nie-
zgodności” zwycięży opcja pragmatycznego 
partnerstwa i dobrej woli obu stron. 

 Kamila Sierzputowska
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anna citkowska-kimla, Państwo, reli-
gia, historia. Myśl polityczna Novalisa 
Friedricha von Hardenberga, kraków 
2006, ss. 272.

Podstawą książki Anny Citkowskiej-Kim-
la pt. Państwo, religia, historia. Myśl politycz-
na Novalisa Friedricha von Hardenberga 
(Kraków 2006) jest rozprawa doktorska na-
pisana w Katedrze Historii Doktryn Poli-
tycznych i Prawnych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, pod opieką naukową prof. dr hab. 
Krystyny Chojnickiej. Już na wstępie wypa-
da stwierdzić, że autorka dokonała niezwy-
kle trafnego wyboru tematu. Novalis, właś-
ciwie Georg Philipp Friedrich Freiherr von 
Hardenberg urodzony w Oberwiederstedt 
w Saksonii – niemiecki poeta i prozaik jest 
bez wątpienia jednym z najbardziej znaczą-
cych przedstawicieli okresu wczesnego ro-
mantyzmu. Uważany jest też za jednego 
z twórców tego kierunku. Jednak to nie hi-
storycznoliteracki wątek twórczości Novali-
sa stał się głównym tematem badawczym 
recenzowanej książki. Autorka sięgnęła po 
te fragmenty jego spuścizny, które dotyczą 
kwestii państwowych, społecznych czy na-
rodowych, podejmując się trudnego zada-
nia rekonstrukcji myśli politycznej autora 
Aforyzmów politycznych. Trudność tego za-
dania wynikała z kilku przynajmniej wzglę-
dów. Jednym z nich była z pewnością anali-
za koncepcji Hardenberga. Swoje poglądy 
wyrażał on bowiem w formie typowej dla 
pisarstwa epoki romantyzmu, obficie posłu-
gując się synkretyzmem, dokonując łącze-
nia w jedną całość różnych, niekiedy 
sprzecznych ze sobą poglądów filozoficz-
nych, wykorzystując symbolikę i nader czę-
sto sięgając do metafor. Nader chętnie upra-

wiał ponadto stworzony przez siebie nowy 
gatunek – romantyczny fragment. Forma ta 
wyrażała niezwykle charakterystyczny dla 
romantyków styl myślenia, polegający na 
odrzuceniu dotychczasowych reguł rządzą-
cych pisaniem czy filozofowaniem. Równo-
cześnie fragment stanowił próbę syntezy fi-
lozofii i poezji. Pisarze romantyczni swe 
fragmenty z reguły publikowali anonimowo, 
jeśli je podpisywali to tylko inicjałami. Wy-
mogi te brały się z przeświadczenia, że au-
torstwo tych wypowiedzi nie jest istotne. 
Ważne było, że rodziła się nowa filozofia na-
zwana „symfilozofią”, której istotą było filo-
zofowanie wraz z innymi osobami pokrew-
nymi duchowo. Chociażby z tych tylko 
względów prezentowane w formie fragmen-
tu poglądy romantyków nie łatwo poddają 
się niebudzącym wątpliwości interpreta-
cjom. Zasadną wydaje się teza, że niejedno-
znaczność fragmentów jest jedną z przy-
czyn, dla której rzadko sięga się w Polsce po 
polityczne i społeczne pisma romantyków. 
Autorka – w czym pomocne było zapewne 
jej wykształcenie prócz politologicznego, 
także polonistyczne – dokonać musiała za-
tem trudnego dzieła przełożenia języka No-
valisa, jak sama pisze we wstępie „złamania 
swoistego kodu”, jakim się posługiwał. 

Inną trudnością związaną z tak sformu-
łowanym tematem badawczym była rozle-
głość spuścizny Hardenberga oraz jej różno-
rodność. Mamy tu bowiem niezwykle szero-
ki wachlarz form, od utworów poetyckich 
i powieści, poprzez rozprawy naukowe i filo-
zoficzne, aż po listy, zapiski i notatki. Zmar-
ły na gruźlicę w wieku zaledwie 29 lat Nova-
lis był twórcą niezwykle płodnym, a jego do-
konania nie tylko w dziedzinie teorii litera-
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tury ale też myśli politycznej znalazły swoje 
ugruntowane miejsce w historii doktryn. 

We wprowadzeniu autorka przedstawiła 
stan badań nad podjętym przez nią tema-
tem. Zwróciła uwagę, że literatura dotycząca 
spuścizny Hardenberga jest niezwykle obfi-
ta, jednak dotyczy to głównie opracowań ob-
cojęzycznych. Warto odnotować, że w ostat-
nich latach ukazały się kolejne prace w języ-
ku niemieckim, między innymi wydane 
w 2001 roku przez Museum Schloss Obe-
rwiederstadt zestawienie dzieł i wydawców 
Novalisa (Novalis – das Werk und Seine Edi-
toren, ed. Gabriele Rommel, Wieder Staadt 
2001), czy praca Marianne Beese, Novalis, 
Leben und Werk, Rostock 2000, poświęcona 
jego życiu i twórczości. Natomiast na grun-
cie polskim nadal zauważalna jest wyraźna 
luka. Autorka wymienia jedyną pozycję po-
święconą Novalisowi. Jest nią wydana w 1993 
roku książka H. Jakuszko poświęcona głów-
nie jednemu z wątków koncepcji Novalisa, 
a mianowicie historiozofii. Natomiast nadal 
brak jest w języku polskim omówienia jego 
rozważań politycznych. I trzeba przyznać, że 
stan ten nie uległ zmianie od czasu, gdy au-
torka pisała swoją dysertację. Co prawda sto-
sunkowo niedawno ukazały się w Polsce 
dwie prace: Edyty Dereckiej pt. Distanz und 
Begeistgerung. Novalis –Rezeption in Polen 
seit der Romantik (Olsztyn 2006) oraz Ewy 
Kochanowskiej pt. Romantyczna literatura 
wobec nauki. Henryk Ofterdinger Novalisa 
i Genezis z ducha Słowackiego (Wrocław 
2002), jednak oba te opracowanie poświęco-
ne są literackim dokonaniom romantyka. 
W pierwszym zaprezentowano recepcję jego 
twórczości na gruncie polskim, w drugim 
zaś przeprowadzono analizę związków lite-

ratury europejskiego romantyzmu z nauka-
mi metamatyczno-przyrodniczymi na przy-
kładzie dwóch wybitnych dzieł tamtej epo-
ki. Warto bowiem w tym miejscu odnotować, 
że Novalis posiadał imponujące wykształce-
nie. Studiował nie tylko prawo, filozofię, woj-
skowość, ale też geologię i mineralogię 
w Akademii Górniczej we Fryburgu. W jego 
dorobku znajdują się prócz licznych utwo-
rów literackich, również prace naukowe z za-
kresu geologii, meteorologii i górnictwa. Pro-
wadził samodzielne badania nad składem 
chemicznym solanek, ekonomiką wydobycia 
kopalin oraz doskonaleniem maszyn górni-
czych i pomiarowych. Nic dziwnego, że jego 
niezwykła erudycja może być przedmiotem 
podziwu nie tylko mu współczesnych. Jed-
nak żadna z wymienionych wyżej prac nie 
odnosi się do politycznych wątków myśli von 
Hardenberga. W tej sytuacji bez żadnej prze-
sady można powiedzieć, że na gruncie pol-
skim twórczość polityczna Friedricha von 
Hardenberga w dalszym ciągu pozostaje pra-
wie nieznana. Tym bardziej więc publikacja 
książki Anny Citkowskiej-Kimla jest przed-
sięwzięciem ze wszech miar uzasadnionym 
i wielce pożytecznym. 

Autorka postawiła przed sobą kilka zadań 
badawczych. Po pierwsze podjęła się dowo-
dzenia, że doktryna Novalisa ma charakter 
prekursorski wobec idei tak zwanego właś-
ciwego i późnego romantyzmu oraz, że jest 
jednocześnie „pomostem” łączącym dwie 
epoki – oświecenia i romantyzmu. Tak za-
kreślona teza badawcza jest polemiczna wo-
bec opinii funkcjonującej w historii literatu-
ry, jakoby w Niemczech schyłku XVIII wie-
ku mieliśmy do czynienia z nagłym przej-
ściem od oświecenia do romantyzmu. Dok-
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tryna Novalisa stanowić ma – zdaniem au-
torki – doskonały wręcz przykład połącze-
nia idei zaczerpniętych z filozofii oświece-
niowej z wątkami romantycznymi. Kolejnym 
zadaniem badawczym było zebranie argu-
mentów obalających twierdzenie, jakoby 
w myśli Novalisa doszukiwać się można za-
lążków niemieckiego nacjonalizmu. Jednak 
głównym celem dysertacji jest rekonstruk-
cja myśli politycznej Novalisa, a zwłaszcza 
tych jej elementów, które odnoszą się do za-
gadnień państwa, historii i religii. 

Książka składa się z wprowadzenia, pię-
ciu rozdziałów, bibliografii oraz indeksu na-
zwisk. W rozdziale pierwszym Anna Citkow-
ska-Kimla podjęła się uzasadnienia pierw-
szej z wymienionych wyżej tez badawczych, 
czyli wskazania miejsca, jakie zajmował No-
valis na tle specyfiki niemieckiego romanty-
zmu oraz kształtowania się doktryny Fruh-
romantik. W tej części pracy skupiła się na 
przedstawieniu związków łączących epokę 
oświecenia i romantyzmu w Niemczech. Na 
podstawie tej analizy wyprowadziła wniosek, 
iż Niemcy u schyłku XVIII wieku były areną 
ścierania się trzech form przejścia od oświe-
cenia do romantyzmu, co dokonywało się na 
trzech płaszczyznach: teorii literatury, histo-
rii idei oraz życia politycznego. W obrębie 
tego ostatniego obszaru doktryna Novalisa 
odnosi się do trzech zagadnień – właśnie 
państwa, religii i historii. 

Rozdział drugi książki poświęcony został 
prezentacji postaci bohatera rozprawy. Au-
torka w sposób bardzo ciekawy przybliżyła 
czytelnikowi krótkie, a tak bogate i fascynu-
jące życie Novalisa. Nakreślona została at-
mosfera jego rodzinnego domu – ojca suro-
wego i pielęgnującego w dzieciach zamiło-

wanie do nauki oraz ciepłej, delikatnej 
i wrażliwej matki. Z tej części książki wyła-
nia się postać von Hardenberga – nie tylko 
wybitnego intelektualisty, ale też człowieka 
pełnego temperamentu, przeżywającego ro-
mantyczną miłość oraz ciekawe przyjaźnie. 

W kolejnym trzecim rozdziale autorka 
przedstawiła koncepcję państwa według von 
Hardenberga. Podstawą rekonstrukcji jego 
poglądów w tej kwestii było przede wszyst-
kim tzw. „pismo o państwie” (Staatschrift) – 
Wiara i miłość, czyli król i królowa, a nadto 
Aforyzmy polityczne oraz cykl Blumen. Ana-
liza tych dzieł pozwoliła autorce na odtwo-
rzenie opartej na nieskończonej idei miłości 
koncepcji państwa, tzw. „państwa poetyckie-
go”. Ta niezwykle złożona wizja niewiele ma 
wspólnego z kanonami nauki o państwie 
i nosi znamiona utopii. Krytyka dotychcza-
sowego ustroju jest podstawą kreślonej prze-
zeń koncepcji idealnego ustroju, całkowite-
go przekształcenia w państwo poetyckie, wo-
bec którego nie może być żadnej innej alter-
natywy. Jednak wyrażona w sposób niezwy-
kle trudny, pełny metaforycznych sformuło-
wań nie przysporzyła jej autorowi popular-
ności. I choć swoją koncepcję państwa two-
rzył z myślą o konkretnym kraju – Prusach, 
jednak nie wydaje się by mogła znaleźć tam 
praktyczne zastosowanie. Państwo poetyckie 
pozostało w sferze poezji, nie pragmatycznej 
polityki. Wiara w to, że Prusy staną się wzo-
rem do naśladowania dla innych niemie-
ckich państw nie mogła być jeszcze na tym 
etapie zrealizowana, choć bez wątpienia wi-
zje Novalisa nosiły znamiona politycznego 
wizjonerstwa. Wspólnota niemieckiego na-
rodu miała się stać bowiem faktem, jednak 
urzeczywistniona w oparciu o inne zasady 
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i okoliczności, dalekie od kreślonej przez ro-
mantyka wizji państwa poetyckiego, wywo-
dzącego się z idei miłości, będącego ucieleś-
nieniem cech świata transcedentalnego oraz 
pośrednikiem w dotarciu do tego świata. 

Przedmiotem rozważań rozdziału czwar-
tego stały się dwa zagadnienia: filozofia reli-
gii oraz historiozofia. Zagadnienia te zawar-
te zostały w eseju Chrześcijaństwo albo Eu-
ropa, który należy do rzadko spotykanych 
u Novalisa tekstów prozatorskich. Budowa 
eseju wyznaczyła w istotny sposób struktu-
rę tego rozdziału. Został on bowiem podzie-
lony na trzy główne segmenty: przeszłość, 
teraźniejszość i przyszłość. W obrębie tych 
właśnie części zostały poddane interpretacji 
poruszane przez Novalisa zagadnienia. 
W części poświęconej przeszłości autorka 
zaprezentowała Novalisową wizję lat za-
mierzchłych, nazywanych przez niego cza-
sami „prawdziwie katolickimi, czyli prawdzi-
wie chrześcijańskimi”. Teraźniejszość to zda-
niem romantyka rozbicie jedności chrześci-
jaństwa, okres upadku duchownych, podział 
Europy oraz nieustanne wojny. Natomiast 
wizja przyszłości to zjednoczona mocą 
chrześcijaństwa, uniwersalistyczna Europa, 
podniesiona z upadku poprzez między inny-
mi odrodzenie wartości moralnych oraz re-
formę oświaty. Autorka poddając analizie ten 
fragment rozważań Novalisa doszła do wnio-
sku, iż myśliciel ten wyznawał zasadę cy-
kliczności dziejów. Wydaje się, że jest to uwa-
ga ze wszech miar słuszna. Istotnie bowiem 
dostrzec można wyraźną zbieżność między 
epoką minioną, a tą, która ma nadejść. Oba 
okresy to „złote wieki”. Jednak jak je połą-
czyć? Jak doprowadzić do przeniesienia tych 
wszystkich cennych wartości z czasów za-

mierzchłych do przyszłości, aby mogła być 
urzeczywistniona? Tym „pomostem” miała 
być według Novalisa religia. To rozbicie jej 
jedności, degradacja w życiu państwa i jed-
nostki, doprowadziła – zdaniem romantyka 
– do upadku „rozległego duchowego pań-
stwa”. 

Rozdział piąty pomyślany został jako swo-
jego rodzaju dopełnienie rozdziałów po-
przednich: trzeciego i czwartego. U podstaw 
tak skonstruowanego rozdziału leżało am-
bitne zadanie prezentacji twórczości Novali-
sa na szerokim tle porównawczym innych 
myślicieli wieku XVIII i XIX. Równocześnie 
Anna Citkowska-Kimla w tej części pracy 
powróciła do tezy zasygnalizowanej już na 
wstępie, a mianowicie tezy o prekursorskim 
charakterze myśli bohatera książki wobec 
późniejszych idei romantycznych. Autorka 
podjęła się zadania wskazania na związki 
myśli politycznej Novalisa z idealizmem oraz 
teoriami politycznego romantyzmu w Niem-
czech. W tym celu wybrała czołowych repre-
zentantów obu nurtów. I tak w tym gronie 
znaleźli się idealiści: Kant, Fichte, Schelling 
oraz romantycy polityczni: Friedrich Schle-
gel, Adam Muller, Joseph Gorres i Franz Ba-
ader. Autorka świadomie pominęła twór-
czość Friedricha Carla von Savigny, twórcy 
niemieckiej szkoły historycznej, uznając – 
słusznie – że co prawda jego wpływ na 
kształtowanie się niemieckiej doktryny pra-
wa nie budzi wątpliwości, jednak związki 
z ideami Novalisa są znikome. Rzeczywiście 
von Savigny swą uwagę skupiał przede 
wszystkim na kwestiach prawnych, postulu-
jąc między innymi powrót do studiów nad 
historią prawa oraz upatrując sensu prawo-
dawstwa w jego zgodności z „duchem naro-
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du”. Tak nakreślona koncepcja ostatniego 
rozdziału spełniła swoje metodologiczne za-
danie. Autorce udało się bowiem w sposób 
czytelny i przekonujący dowieść tezy o pre-
kursorskim charakterze myśli Novalisa, 
a także wskazać na oryginalność jego prze-
myśleń. 

Jedną z tez badawczych, jakie postawiła 
przed sobą autorka jest polemika z funkcjo-
nującą w literaturze przedmiotu tendencją 
do przypisywania Novalisowej doktrynie 
znamion nacjonalizmu. Taki kierunek my-
ślenia uznać można za uprawniony, ale tyl-
ko do pewnego stopnia. Istotnie bowiem 
pewnych elementów ideologii nacjonali-
stycznej doszukiwać się można w eseju 
o chrześcijaństwie, a zwłaszcza w tych jego 
fragmentach, w których von Hardenberg po-
ruszył problem wyjątkowej roli, jaką w dzie-
jach Europy mają odegrać Niemcy. Pisał 
o swojej ojczyźnie, która w przeciwieństwie 
do innych krajów zawiera wyraźne przejawy 
„nowego świata”, przekonywał, że w Niem-
czech kształtuje się „wyższa epoka kultury”, 
że Germanie zajmują szczególne miejsce po-
śród innych nacji, których – w jego przeko-
naniu – nie można już obdarzyć takimi ce-
chami. Wręcz przeciwnie znamionuje je 
„spekulacja i duch partyjności.” Rzeczywi-
ście takie sformułowania mogą sugerować 
elementy nacjonalizmu. Jednak przypisywa-
nie Novalisowi miana prekursora tej ideolo-
gii uznać należy za całkowite nieporozumie-
nie, a wskazywanie w jego twórczości na 
źródła nacjonalizmu za przesadne i niczym 
nie uzasadnione. Słusznie wskazuje autorka 
w obszernym przypisie (nr 34, s. 138) na kło-
poty z definicją nacjonalizmu. Mimo trwa-
jących od przynajmniej kilkudziesięciu lat 

prób sformułowania powszechnie akcepto-
walnej definicji, do dziś nie udało się takiej 
wypracować. Rzeczywiście można wskazy-
wać na mniej lub bardziej udane, jak cho-
ciażby przytoczona przez autorkę definicja 
Petera Adlera, czy inne Carltona Hayes`a, 
Theodora Schiedera, Michaela Billiga, czy 
utrwalona w naukowym obiegu Ernesta 
Gellnera. Stąd też dobrym rozwiązaniem 
wydaje się propozycja Marka Waldneberga, 
aby zastąpić definicję modelem, który zawie-
ra wiele różnorodnych elementów mających 
tę właściwość, że mogą one ale nie muszą 
występować łącznie. Pojawienie się kilku 
z nich sprawia, że badanej ideologii można 
przypisać znamiona nacjonalizmu. A zatem 
posługując się taką propozycją należy bez 
wątpienia stwierdzić, że zawarte w rozważa-
niach Novalisa odwołania się do wyjątkowej 
roli narodu niemieckiego stanowią tylko jed-
ną z wielu cech, jakie przypisać można ideo-
logii nacjonalistycznej. W jego myśli „braku-
je” bowiem takich właściwych nacjonalizmo-
wi elementów, jak chociażby uznanie za 
uprawnione przekonania, że relacje między 
narodami opierają się nie na słuszności, lecz 
na sile (analogicznie do świata przyrody), 
a zatem dopuszczalna jest ekspansja teryto-
rialna, dążenie do zaborów, realizacja intere-
su narodowego za wszelką cenę i wszelkimi 
dostępnymi środkami. Myśl Novalisa wolna 
jest od takich właściwości. Ponadto nie wy-
daje się, aby pod koniec XVIII wieku można 
było w ogóle mówić o nacjonalizmie, jakkol-
wiek rozumianym! Z pewnością wyraźne ce-
chy ideologii nacjonalistycznej wystąpiły - 
zresztą pod wpływem różnorodnych czynni-
ków – dopiero na przełomie XIX i XX wieku 
we Francji, Włoszech i w Polsce. Przychylam 
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się do poglądu autorki, że te wątki myśli No-
valisa zbliżają ją raczej do patriotyzmu niż 
nacjonalizmu, choć i tu pojawiają się poważ-
ne wątpliwości polegające na niemożliwej do 
wytyczenia granicy między tymi pojęciami. 
Ta granica może być tak cienka, że to co jed-
ni nazywać będą już nacjonalizmem, dla in-
nych będzie oznaczać postawę bliższą pa-
triotyzmowi, który nazywany może być tak-
że „nacjonalizmem pozytywnym” lub „na-
cjonalizmem humanitarnym”1. 

Recenzowana książka Anny Citkowskiej-
Kimla, mimo że porusza kwestie bardzo zło-

1  Por. K. Kwaśniewski, O nacjonalizmie inaczej, 
„Sprawy Narodowościowe” 1996, t. V, z. 1(8), s. 72.

żone, a także odnosi się do obszarów z po-
granicza filozofii, czy teorii literatury, napi-
sana została językiem bardzo klarownym. 
Styl wywodu czyni lekturę tej wartościowej 
pracy przystępną. Zgrabnym zabiegiem jest 
poprzedzanie poszczególnych rozdziałów 
mottem. Nie tylko każde z nich zostało sta-
rannie dobrane do treści kolejnego fragmen-
tu, ale przy tej okazji czytelnik może dowie-
dzieć się jaką rolę odegrało motto w epoce 
romantyzmu, zastępując popularną wcześ-
niej „instytucję” dedykacji i sygnalizując 
nowe demokratyczne przesłanie literatury 
kierowanej odtąd ku szerszemu odbiorcy. 

 Barbara Stoczewska
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Plopa Wojciech, za pracę: System wartości i cech osobowych klasy politycznej w per-
cepcji studentów politologii Uniwersytetu Gdańskiego, obronioną w Instytucie 
Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, promotor: dr hab�� Miron Kłusak��

Podobas Izabela, za pracę: Polityczny public relations. Kształtowanie wizerunku 
partii politycznych w kampaniach parlamentarnych w latach 1989-2001 
w Polsce, obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, pro-
motor: dr hab�� Marek Chmaj��
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Polak Grzegorz, za pracę: Przemiany w Polsce po 1989 roku w świetle prasy brytyjskiej, 
obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, promotor: 
prof�� dr hab�� Elżbieta Stadtmueller��

Potorski Radosław, za pracę: Europejski Trybunał Sprawiedliwości a jego wpływ na 
kształt międzynarodowych stosunków gospodarczych pomiędzy państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotor: dr 
hab�� Jan Tkaczyński��

Prażuch Wojciech, za pracę: Państwa Europy Środkowej wobec integracji z Unią 
Europejską, obronioną w Instytucie Politologii Akademii Pedagogicznej 
w Krakowie, promotor: prof�� dr hab�� Józef Łaptos��

Sajnog Miłosz, za pracę: Przebieg transformacji ustrojowej w Uzbekistanie, obronioną 
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, promotor: prof�� dr hab�� 
Janusz Albin��

Shukuralieva Nartsiss, za pracę: System polityczny Kirgistanu a środki masowej 
informacji, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof�� dr hab�� Jacek 
Sobczak��

Skrzypczyńska Joanna, za pracę: GATT/WTO w liberalizacji Wspólnej Polityki Rolnej 
Unii Europejskiej, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, promotor: prof�� dr hab�� Zdzi-
sław Puślecki��

Słowikowski Michał, za pracę: Rola Prezydenta Federacji Rosyjskiej w procesie kształ-
towania stosunków federacyjnych w Rosji, obronioną w Instytucie Politologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego, promotor: dr hab�� Alicja Stępień-Kuczyńska��

Sroka Anna, Hiszpańskie państwo Wspólnot Autonomicznych w procesie ewolucji 
struktury terytorialnej, obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego, promotor: prof�� dr hab�� Elżbieta Stadtmueller��

Starościk Andrzej, za pracę: Spory w kierownictwie PRL i wśród czołowych ekonomi-
stów na temat kierunków rozwoju gospodarczego w Polsce w latach 1956-70, 
obronioną w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotor: dr hab�� Grzegorz Mazur��

Strządała Gaweł, za pracę: Problem niemiecki w myśli politycznej Władysława Studni-
ckiego, obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
promotor: prof�� dr hab�� Mirosław Dymarski��

Ścigaj Paweł, za pracę: Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad tożsamością 
narodową w naukach społecznych, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych 
i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotor: 
prof�� dr hab�� Marek Waldenberg��



410 Wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii

Taczkowska-Olszewska Joanna, za pracę: Instytucja autoryzacji w polskim systemie 
prasowym (ramy prawne i praktyka), obronioną w Instytucie Nauk Politycz-
nych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pro-
motor: prof�� dr hab�� Jacek Sobczak��

Toszek Bartłomiej, za pracę: Proces integracji Wielkiej Brytanii ze Wspólnotami 
Europejskimi, obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, 
promotor: prof�� dr hab�� Janusz Ruszkowski��

Umińska-Woroniecka Anna, za pracę: Realizacja funkcji konsularnych przez polskie 
służby dyplomatyczne i konsularne na terytorium Federacji Rosyjskiej w latach 
1992–2004, obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
promotor: prof�� dr hab�� Marian S�� Wolański��

Wszeborowski Tomasz, za pracę: Postawy studentów wobec małżeństwa na tle polityki 
państwa, obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, pro-
motor: dr hab�� Henryk Machel��

Wyligała Helena, za pracę: Znaczenie Trójkąta Weimarskiego w drodze Polski do Unii 
Europejskiej, obronioną w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
promotor: prof�� dr hab�� Romuald Gelles��

Wyrwa-Hofman Elżbieta, za pracę: Polityka finansowa szkolnictwa podstawowego 
i średniego w latach 1992–1996 na przykładzie miasta Sopot, obronioną 
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, promotor: prof�� dr hab�� 
Adam Gwiazda��

Zapała Bartłomiej, za pracę: Polityczne i prawne implikacje interwencji zbrojnych dla 
pokoju, bezpieczeństwa i stabilności międzynarodowej. Aspekty teoretyczne 
i wybrane przykłady z przełomu XX i XXI wieku, obronioną w Instytucie Nauk 
Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
promotor: prof�� dr hab�� Erhard Cziomer��

Żebrowski Marek, za pracę: Dzieje sporu. „Kultura” w emigracyjnej debacie publicznej 
lat 1947–1956, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Mię-
dzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, promotor: prof�� dr hab�� Jacek 
Majchrowski��

StOpień naukOWy dOktOra habilitOWanegO  
Otrzymali:

Baluk Walenty, za pracę: Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie trans-
formacji ustrojowej (1987–2004), obronioną na Wydziale Nauk Społecznych 
Uniwersytetu Wrocławskiego; publikacja habilitacyjna: Wydawnictwo Arbo-
retum, Wrocław 2006, ss�� 436��
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Fras Janina, za pracę Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunku i języka 
wypowiedzi, obronioną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wroc-
ławskiego; publikacja habilitacyjna: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocław-
skiego, Wrocław 2005, ss�� 271��

Szewior Krzysztof, za pracę: Kobiety w szkolnictwie Republiki Federalnej Niemiec 
w latach 1969–1998, obronioną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu 
Wrocławskiego; publikacja habilitacyjna: Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 
2006, ss�� 370��

Tebinka Jacek, za pracę: Nadzieje i rozczarowania. Polityka Wielkiej Brytanii wobec 
Polski 1956–1970, obronioną na Wydziale Filologiczno-Historycznym Uni-
wersytetu Gdańskiego; publikacja habilitacyjna: Wydawnictwo Neriton, 
Instytut Historii PAN, Warszawa 2005, ss�� 433��

Wiśniewska-Rutkowska Lucyna (specjalność: historia filozofii), za pracę: Mesjanizm 
Jerzego Brauna. Myślenie w perspektywie Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, 
obronioną na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach; publikacja habilitacyjna: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 
Kielce 2004, ss�� 267��

Opracował Dariusz Góra-Szopiński





n
O

t
y 

O
 a

u
tO

r
ac

h





vol. 18/2007 ISSN 1505-2192

ATHENAEUM

Jacek Bartyzel – doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor UMK, 
kierownik Zakładu Hermeneutyki Polityki w Instytucie Politologii UMK, członek 
zwyczajny Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu i Komisji Historii Myśli Spo-
łecznej i Politycznej PTH�� Ostatnio opublikował m��in��: Nacjonalizm a religia w kra-
jach iberyjskich w XX wieku, [w:] Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcje wartości 
chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, 
red�� B�� Grott, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006, s�� 127–170��

Stanisław Burdziej – (ur�� 1979) doktorant w Instytucie Socjologii UMK, ab-
solwent Heidelberg Center for the American Studies (2005), autor książki W drodze 
do Santiago de Compostela. Portret socjologiczny pielgrzymki (Kraków 2005) oraz 
kilkunastu artykułów naukowych��

Anna Citkowska-Kimla – (ur�� 1973) studia politologiczne (1993–1998), 
polonistyczne (1996-2001) i filozoficzne (2003–2004) na UJ; adiunkt w Katedrze 
Współczesnych Doktryn Politycznych INPiSM UJ; gościnny wykładowca na Uniwer-
sytecie Wiedeńskim (2001), stypendystka Turyngii w Jenie (2001)�� Zajmuje się myślą 
polityczną, zwłaszcza niemiecką XVIII i XIX wieku oraz współczesnymi doktrynami 
i ruchami politycznymi��

Łukasz Dominiak – autor jest asystentem w Zakładzie Hermeneutyki Polityki 
w Instytucie Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika��

nOty O autOrach
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Jakub Ferenc – doktor nauk politycznych, wykładowca Collegium Civitas, autor 
książki Świat odwraca wzrok. Czeczenia w świetle prawa i w oczach świata (wyd�� 
Adam Marszałek, Toruń 2004)��

Józef M. Fiszer – prof�� zw�� dr hab��, historyk, politolog, niemcoznawca, kierownik 
Zakładu Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN, wiceprzewodniczący 
Rady Naukowej ISP PAN, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN, 
kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Handlu i Prawa 
im�� R�� Łazarskiego w Warszawie�� Autor wielu prac naukowych z zakresu historii 
i współczesnych stosunków międzynarodowych oraz integracji europejskiej�� Członek 
wielu rad naukowych i redakcyjnych w kraju i zagranicą��

Janusz Grygieńć – autor jest absolwentem politologii i filozofii UMK��

Anetta Grzesik-Robak – dr nauk politycznych, zatrudniona w Zakładzie Mar-
ketingu Politycznego, Instytutu Politologii, Uniwersytetu Zielonogórskiego��

Adam Krzymowski – profesor nadzwyczajny Wyższej Szkoły Gospodarki Krajo-
wej, dziekan Wydziału Studiów Europejskich WSGK�� Główny Specjalista w Urzędzie 
Komitetu Integracji Europejskiej, członek Międzyresortowego Zespołu ds�� Opraco-
wania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP�� Uczestnik licznych międzynaro-
dowych konferencji dot�� integracji europejskiej, stosunków transatlantyckich np�� 
Reykjavik ’2000, Paryż ’2001, Londyn ’2001, Paryż ’2001, Lisbona ’2002, St�� Peters-
burg ’2003, Tallin ’2004, Berlin 2004��

Andrzej Młynarski – adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych 
Instytutu Nauk Politycznych Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach��

Arkadiusz Modrzejewski – (ur�� 1976 r��) doktor politologii, absolwent Uniwer-
sytetu Gdańskiego�� Specjalizuje się we współczesnych przemianach cywilizacyjnych, 
metodologii nauk społecznych oraz myśli społeczno-politycznej�� Obecnie jest ad-
iunktem w Instytucie Politologii UG��

Krzysztof Pędziszewski – (ur�� 1975) magister historii i doktor nauk humani-
stycznych w zakresie nauk o polityce�� Tytuł rozprawy Ruch antyglobalistów i jego rola 
w kontekście przemian globalnych�� Rozprawa została obroniona w listopadzie 2006 r�� 
na Uniwersytecie Gdańskim�� Obecnie niezwiązany z instytucją naukową��
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Jakub Potulski – doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu 
Gdańskiego, adiunkt w katedrze Teorii Polityki w Instytucie Politologii Uniwersy-
tetu Gdańskiego�� Zainteresowania badawcze: socjologia polityki, przemiany cywi-
lizacyjne na obszarze byłego ZSRR, geopolityka�� Autor monografii Idea i praktyka 
federalizmu w Rosji oraz Rola i znaczenie tradycji w funkcjonowaniu współczesnych 
instytucji politycznych w Rosji��

Renata Runiewicz-Jasińska – (ur�� w 1975 r�� w Wilnie) absolwentka Uniwer-
sytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu�� Stopień doktora uzyskała na Wydziale Nauk 
Humanistycznych w Toruniu w czerwcu 2001 roku�� Jest także absolwentką Szkoły 
Ochrony Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie�� Od 
października 2001 roku prowadzi badania w związku z pracą habilitacyjną oraz 
uczestniczy w seminarium naukowym prowadzonym przez prof�� dr hab�� Jacka 
Sobczaka w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im�� Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu�� Głównym nurtem jej zainteresowań badawczych są 
transformacje polityczne, społeczne i oświatowe państw tzw�� Europy Bałtyckiej (ze 
szczególnym uwzględnieniem Litwy, Łotwy i Estonii), kwestie ochrony praw czło-
wieka, narodowościowe i polonijne, polityka regionalna�� Jest autorką 46 publikacji 
zamieszczonych w periodykach krajowych i zagranicznych; tłumaczeń i opracowań 
encyklopedycznych��

Andrzej Sepkowski – doktor habilitowany, profesor nadzw�� Uniwersytetu Łódz-
kiego, kierownik Zakładu Metodologii Badań Politologicznych i Prognozowania 
Politycznego��

Wojciech Stankiewicz – prawnik i skandynawista, pracownik naukowo-
dydaktyczny w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego�� Jest również Kierownikiem Zakładu Politologii w Wyż-
szej Szkole Zarządzania w Kwidzynie�� Stopień naukowy doktora uzyskał w 1999 r��, 
broniąc rozprawę pod tytułem: Problem przeciwdziałania terroryzmowi między-
narodowemu jako zjawisku cywilizacji współczesnej (w komunikacji powietrznej 
i morskiej) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego�� Wykłada 
prawo międzynarodowe publiczne, Prawo wspólnotowe i integrację europejską, 
Organizacje międzynarodowe�� Zajmuje się międzynarodowymi stosunkami poli-
tycznymi i prawnymi�� Szczególnie wiele miejsca w swoich badaniach naukowych 
poświęca zagadnieniu konfliktów międzynarodowych ze szczególnym uwzględnie-
niem terroryzmu międzynarodowego��
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Rafał Willa – absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Koperni-
ka w Toruniu (specjalność europeistyka), student II roku studiów doktoranckich 
w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie�� Obecnie pod 
kierunkiem prof�� dr hab�� Jana Wiktora Tkaczyńskiego przygotowuje rozprawę dok-
torską na temat możliwości i kierunków rozwoju regionalnego w kontekście polityki 
regionalnej UE na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego�� Pracuje także 
jako wykładowca w Toruńskiej Szkole Wyższej w Toruniu��

Bartłomiej Zapała – adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Akademii Świę-
tokrzyskiej; dziennikarz Polskiego Radia Kielce�� Na początku 2007 obronił na UJ 
pracę doktorską Polityczne i prawne implikacje interwencji zbrojnych dla pokoju, bez-
pieczeństwa i stabilności międzynarodowej. Aspekty teoretyczne i wybrane przykłady 
z przełomu XX i XXI wieku��


