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OD REDAKCJI

DWUDZIESTY NUMER „ATHENAEUM” jest nie tylko jubileuszowym, ale i znaczącym
z dwóch podstawowych powodów.
Pierwszym z nich jest kolejne powiększenie się zarówno Rady Programowej, jak
i redakcji naszego czasopisma. Od tegoż numeru w pracach redakcyjnych uczestniczą również przedstawiciele Uniwersytetów: Warszawskiego oraz Śląskiego. Tym
samym w projekcie „Athenaeum” uczestniczy już 18 ośrodków politologicznych
z całej Polski, ze wszystkich uniwersytetów i akademii, które posiadają studia magisterskie z politologii. W dalszym ciągu jesteśmy otwarci na współpracę z pozostałymi
środowiskami politologicznymi. Tak więc od przyszłego numeru do redakcji przyłącza się kolejny ośrodek szczeciński – Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych USz. Ufamy jednocześnie, że nie będzie to ostatni akces. Dla usprawnienia
pracy redakcyjnej przy tak złożonym i ciągle rozszerzającym się składzie osobowym
przyjęliśmy m.in., iż zespół redakcyjny będzie pracował generalnie w ramach tylko
sześciu subdyscyplin politologicznych (komunikowanie polityczne, myśl polityczna,
metodologia i teoria polityki, polityki sektorowe, stosunki międzynarodowe, systemy
polityczne). Tym samym teksty merytorycznie ważne i wysoko ocenione przez
recenzentów nie powinny zbyt długo czekać na opublikowanie.
Drugim powodem jest zawartość merytoryczna tegoż numeru naszego czasopisma. W ramach działu poświęconego historii dyplomacji zamieszczamy trzy artykuły dotyczące nieznanych aspektów funkcjonowania polskiej i czechosłowackiej
dyplomacji w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Drugi dział zawiera
szereg artykułów dotyczących wybranych partii politycznych funkcjonujących
w poszczególnych państwach europejskich (sensu largo, a więc również i w Turcji).
Trzeci zaś zawiera teksty dotyczące systemu politycznego RP. Rozbudowany został
również dział sprawozdań pokonferencyjnych i recenzji (z założenia krytycznych),
gdyż „Athenaeum” to także ważne miejsce odbywania (i opisywania) debat naukowych.

HISTORIA DYPLOMACJI

ATHENAEUM
vol. 20/2008 ISSN 1505-2192

Iwona Urbańska

MARSZAŁEK PIŁSUDSKI I POLSKIE MSZ
W OCZACH POSŁA CZECHOSŁOWACKIEGO
W WARSZAWIE VÁCLAVA GIRSY

W STYCZNIU 1927 ROKU do Warszawy dotarły pierwsze informacje na temat
zmiany na stanowisku posła czechosłowackiego. Przychylnie ustosunkowanego do
Polski Roberta Fliedera miał zastąpić Václav Girsa. Dnia 20 stycznia 1927 roku
Flieder poinformował czechosłowackiego ministra spraw zagranicznych Edvarda
Beneša, że rząd polski wyraził zgodę na akredytację nowego posła1. Girsa przybył
do Warszawy 9 marca 1927 roku. Na dworcu kolejowym w imieniu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych czechosłowackiego dyplomatę powitał radca Jan
Fryling, pracownicy poselstwa czechosłowackiego oraz przedstawiciele towarzystw
polsko-czechosłowackich2. Kilka dni później, 21 marca 1927 roku nowy poseł w czasie uroczystej audiencji na Zamku złożył prezydentowi, Ignacemu Mościckiemu listy
uwierzytelniające3. Tym samym rozpoczął swoją ponadośmioletnią misję dyplomatyczną w Warszawie.
W literaturze przedmiotu rozpowszechniona jest opinia o antypolskich przekonaniach Václava Girsy. Przez Andrzeja Essena został on nazwany po prostu „polakofobem”4, który do spraw polskich i władz pomajowych odnosił się dość chłodno5.
1

„Gazeta Bydgoska” 22.01.1927, nr 17; J. Kozeński, Próby zbliżenia polsko-czechosłowackiego w latach
1926–1931, „Przegląd Zachodni” 1964, nr 2, s. 318.
2
„Gazeta Bydgoska” 12.03.1927, nr 58; „Słowo Pomorskie” 10.03.1927, nr 56; Rocznik Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 czerwca 1939, Warszawa 1939, s. 190.
3
„Gazeta Bydgoska” 23.03.1927, nr 67; Jerzy Kozeński uważa, że audiencja u Mościckiego miała
miejsce w dniu 15 III 1927 r. J. Kozeński, op.cit., s. 319.
4
A. Essen, Polityka Czechosłowacji w Europie Środkowej w latach 1918–1932, Kraków 2006, s. 145;
idem, Edvard Beneš z perspektywy Warszawy w latach 20 i 30, „Dzieje Najnowsze” 2000, nr 3, s. 84–85;
idem, Stosunki polsko-czechosłowackie 1925–1934. Szanse i zaniechania, [w:] Od poznania do zrozumienia. Polacy, Czesi, Słowacy w XX wieku, red. E. Orlof, Rzeszów 1999, s. 78.
5
Idem, Polska a Mała Ententa 1920–1934, Warszawa–Kraków 1992, s. 197.
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Zgadza się z nim większość historyków zajmująca się problematyką stosunków
polsko-czechosłowackich w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nominacja
Girsy, razem z mianowaniem 31 sierpnia 1927 roku na posła polskiego w Pradze
Wacława Grzybowskiego, odbierana była jako symptom ochłodzenia na linii Warszawa – Praga6. Odnosząc się do powyższych twierdzeń chciałabym pokrótce
przedstawić stosunek Girsy do systemu politycznego Polski po 1926 roku, Marszałka
Piłsudskiego oraz niektórych jego współpracowników, zwłaszcza tych z resortu spraw
zagranicznych. Liczne uwagi dotyczące wspomnianych zagadnień czechosłowacki
poseł zamieścił w raportach dyplomatycznych przesyłanych z Warszawy do Pragi.
Uderza w nich przede wszystkim trafność oraz uszczypliwość niektórych komentarzy, często kosztem utraty obiektywizmu7.
Václav Girsa urodził się w 28 listopada 1875 roku w Szepietówce na Wołyniu. Po
ukończeniu szkoły średniej, rozpoczął studia medyczne na uniwersytecie praskim.
W 1900 roku otrzymał doktorat z zakresu medycyny. Rok później rozpoczął praktykę
lekarską jako chirurg w szpitalu w Kijowie. W 1911 roku objął kierownictwo nad
oddziałem chirurgicznym tamtejszego szpitala8. W czasie pierwszej wojny światowej
przebywał w Rosji, gdzie czynnie zaangażował się w antyhabsburski ruch oporu na
rzecz uzyskania niepodległości przez Czechów i Słowaków. W 1917 roku został
wybrany prezesem Związku Towarzystw Czechosłowackich w Rosji, tym samym
rozpoczął współpracę z rosyjską ﬁlią Czechosłowackiej Rady Narodowej. Zapewne
wtedy poznał późniejszego prezydenta Tomáša Garrigue Masaryka i jego najbliższego
współpracownika Beneša9. Przebywając we Władywostoku, uznawany był za jednego
z najlepszych znawców lokalnych stosunków i dlatego został wyznaczony do prowadzenia pertraktacji z bolszewikami dotyczących zorganizowania ewakuacji z Rosji
do Stanów Zjednoczonych Legionów Czechosłowackich. Od listopada 1919 roku
sprawował funkcję pełnomocnego przedstawiciela rządu Republiki Czechosłowackiej

6

J. Gruchała, Czeskie środowiska polityczne wobec spraw polskich 1920–1938, Katowice 2002, s. 86–87;
M. Leczyk, Lata polokareńskie (maj 1926 – listopad 1932), [w:] Historia Dyplomacji Polskiej, T. IV:
1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995, s. 394; M. Pułaski, Stosunki dyplomatyczne polsko-czechosłowacko-niemieckie od roku 1933 – do wiosny 1938, Poznań 1967, s. 30–31; J. Kozeński, op.cit,
s. 319.
7
P. S. Wandycz, The Twilight of French Eastern Alliances 1926–1936. French – Czechoslovak – Polish
Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland, New Jersey 1988, s. 476.
8
M. Churaň, Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Praha 1998 zamieszczone: http: //www.libri.
cz/databaze/kdo20/list.php?od=g&count=20&start=1, odczyt z dnia 13.03.2008; „Gazeta Bydgoska”
12.03.1927, nr 58.
9
M. Churaň, op.cit., http: //www.libri.cz/…; A. Essen, Edvard Beneš…, s. 84–85; Patrz też: H. Batowski, Unja Czesko – Słowacka, „Sprawy obce. Pismo kwartalne” 1930, t. V, s. 102–103.
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na Syberii. W tym czasie kontynuował misję wyprowadzenia Legionów z ziem
rosyjskich10.
Po powrocie do Pragi rozpoczął pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
początkowo jako naczelnik Wydziału Rosyjskiego, a następnie od stycznia 1921 roku
objął urząd zastępcy ministra spraw zagranicznych. Biorąc pod uwagę fakt częstych
podróży zagranicznych kierującego resortem Beneša, stał się jedną z najbardziej
wpływowych osób w czechosłowackim MSZ. Koordynując sprawy biurokratyczne
ministerstwa, jednocześnie zarządzał jego sekcją polityczną, której celem było prowadzenie i kontrola sieci czechosłowackich placówek dyplomatycznych i konsularnych11. Należał do grona najbliższych współpracowników Beneša, utrzymywał także
kontakty z prezydentem Masarykiem12.
Girsa został odwołany ze stanowiska wiceministra w 1926 roku. Kolejnym etapem
jego kariery dyplomatycznej okazała się nominacja na posła w Polsce. Nie wiadomo
jakimi motywami kierował się Beneš wysyłając go do Warszawy. Prawdopodobnie
zakładał, że pochodzenie Girsy z rodziny osiedlonej na Wołyniu, której członkowie
uczestniczyli w powstaniu styczniowym, ułatwi mu nawiązanie kontaktów z politykami warszawskimi. Jednakże powszechnie znana była także jego „rusoﬁlska”
orientacja polityczna, a fakt ten nie mógł przysporzyć nowemu posłowi popularności w Polsce. Tym bardziej, że Girsa utrzymywał rozbudowane kontakty z emigracją
rosyjską i ukraińską w Czechosłowacji, a zwłaszcza z przywódcą Ukraińskiej Partii
Socjalistów – Rewolucjonistów (UPS – R) Mykytą Szapowałem. Stronnictwo to
oskarżane było o prowadzenie działalności o charakterze antypolskim13. Na Wierzbowej postrzegano Girsę jako człowieka wybitnie inteligentnego, ale jednocześnie
nastawionego jak najbardziej nieprzychylnie do władz pomajowych14. Dlatego czechosłowacki poseł nie cieszył się przychylnością, ani samego Piłsudskiego, ani
ministra Becka. W literaturze przedmiotu zwykło się uważać, że nigdy nie został
przyjęty na audiencji przez Marszałka15. W archiwach nie zachowały się żadne
10
M. Churaň, op.cit., http: //www.libri.cz/…; „Gazeta Bydgoska” 12.03.1927, nr 58; A. Essen, Stosunki
polsko…, s. 77.
11
S. M. Nowinowski, Organizacja, struktura i specyﬁka funkcjonowania służby zagranicznej Czechosłowacji w latach 1918–1925, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 1998, t. 61, s. 102–103;
Z. Zeman, Edward Beneš. Politický životopis, Praga 2002, s. 67; J. Dejmek, Československo, jeho sousedé
a velmoci ve XX. Století (1918 až 1992), Praga 2002, s. 335.
12
A. Essen, Polityka Czechosłowacji…, s. 145; idem, Edvard Beneš…, s. 85; J. Kozeński, op.cit., s. 319;
S. M. Nowinowski, op.cit., s. 110.
13
J. Dejmek, Edvard Beneš a Polska międzywojenna (Uwagi w związku z jednym z aspektów polityki
zagranicznej Beneša), „Dzieje Najnowsze” 2000, nr 3, s. 105; K. Lewandowski, Sprawa ukraińska w polityce
zagranicznej Czechosłowacji w latach 1918–1932, Wrocław 1974, s. 247; P. S. Wandycz, op.cit., s. 87.
14
J. Kozeński, Czechosłowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932–1938, Poznań 1964, s. 39.
15
P. S. Wandycz, op.cit., s. 87, 476; J. Kozeński, Próby zblizenia…, s. 323.
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sprawozdania ze spotkania Piłsudski–Girsa. Jednak gdy w nocy z 6 na 7 grudnia 1929
roku odbyło się w Belwederze przyjęcie z okazji urodzin Piłsudskiego na liście 58
zaproszonych gości widniało także nazwisko czechosłowackiego posła16. Najważniejsze problemy z zakresu stosunków politycznych pomiędzy Polską a Czechosłowacją
omawiał najczęściej, zgodnie z obyczajem dyplomatycznym, z ministrami i wiceministrami polskiego MSZ17.
Z warszawskiego korpusu dyplomatycznego Girsa największym zaufaniem darzył
ambasadora francuskiego Julesa Laroche’a, to właśnie z nim zazwyczaj konfrontował
swoje spostrzeżenia i rodzące się na ich podstawie konkluzje. Obu dyplomatów
łączyło więcej aniżeli spotkania urzędowe, okazywali oni sobie przyjaźń i zaufanie.
Laroche niejednokrotnie usiłował łagodzić krytyczne poglądy czechosłowackiego
kolegi na temat Piłsudskiego i zaufanych mu osób zajmujących znaczące stanowiska
w administracji państwowej. Opinia francuskiego ambasadora na temat Girsy była
jak najbardziej pochlebna: „Był to człowiek prawy, lojalny, szczery przyjaciel Francji,
bynajmniej nie wrogi wobec Polski, lecz nieufny w stosunku do Piłsudskiego. (…)
Starałem się skłaniać go do cierpliwości i wyjaśniać mu, że jednym z najlepszych
sposobów powstrzymania Piłsudskiego na niebezpiecznej równi pochyłej jest wyeliminowanie z jego stosunku do Pragi zbędnych kwasów”18. Laroche oskarżał jednak
Girsę o brak obiektywizmu w jego raportach, co niewątpliwie miało odbicie w stosunku Beneša do spraw polskich19.
W grudniu 1934 roku poseł Grzybowski poinformował MSZ o krążących w Pradze pogłoskach na temat odwołania Girsy z Warszawy20. Niebawem okazały się one
prawdziwe. Dnia 22 maja 1935 roku wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek
przyjął czechosłowackiego posła na ostatniej, pożegnalnej audiencji. Tym samym
zakończyła się jego misja dyplomatyczna w Polsce21.

16

W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego, t. III, Warszawa 1998, s. 207.
Patrz też: J. Dejmek, op.cit., s. 105.
17
Archiv Ministerstva zahraničních vĕcí České Republiky (dalej cyt. AMzv), Politické zprávy
1918–1977, Vyslanectví ve Varšave (dalej cyt. Politické zprávy), r. 1931, čislo 39, Raport Posła ČSR
w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze z 13.05.1931; ibidem, r. 1933,
čislo 48, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze
z 26.04.1933; ibidem, r. 1933, čislo 61, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych w Pradze z 29.05.1933; J. Kozeński, Próby zbliżenia…, s. 323.
18
AMzv, Politické zprávy, r. 1928, čislo 45, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Pradze z 15.03.1928; J. Laroche, Polska lat 1926–1935. Wspomnienia ambasadora
francuskiego, Warszawa 1966, s. 75.
19
P. S. Wandycz, op.cit., s. 87.
20
Archiwum Akt Nowych, Poselstwo RP w Pradze, sygn. 72, s. 127, Raport Posła RP w Pradze
W. Grzybowskiego do Ministra Spraw Zagranicznych w Warszawie z 20.12.1934.
21
Diariusz i teki Jana Szembeka (1935–1945), t. I, oprac. T. Komarnicki, Londyn 1964, s. 302.
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W czasie pobytu w Warszawie Girsa uzyskał także nominację na posła w Rydze
(14 VI 1927) oraz w Tallinie (18 VI 1927). Jednocześnie kierował pracą poselstwa
czechosłowackiego w Finlandii (1927–1934). Była to część niezrealizowanego pomysłu Beneša, aby jedna osoba koordynowała działalność przedstawicielstw dyplomatycznych Republiki Czechosłowackiej w krajach bałtyckich22. W latach 1934–1938
sprawował funkcję posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego w Belgradzie.
W czasie drugiej wojny światowej aktywnie zaangażował się w działalność antyhitlerowską. Po 1945 roku wycofał się z życia politycznego. Zmarł 23 czerwca 1954
roku w Pradze23.
W swoich raportach dyplomatycznych przesyłanych do Pragi Girsa nie ukrywał
swojego nadzwyczaj krytycznego stosunku do władz pomajowych. Uważał, że po
1926 roku24 Piłsudski odgrywał w Polsce rolę decydującą, zarówno w polityce
wewnętrznej, jak i zewnętrznej25. Poseł twierdził, że „losami narodu polskiego kieruje
człowiek chory psychicznie”, a „nastąpienie nowej ery i normalnych stosunków
można oczekiwać dopiero wtedy, kiedy jego nie będzie”26. Sposób sprawowania
władzy przez Piłsudskiego był dla Girsy nie do zaakceptowania. Bez ogródek, nazwał
rządy Marszałka dyktaturą27. Metody przez niego przyjęte uważał za zupełnie nieparlamentarne: „W Polsce jest po prostu rozkaz, który wszyscy muszą wykonać,
również partie opozycyjne, chociażby nawet się z nim nie zgadzały i mogą ograniczyć
się jedynie do milczenia w tej kwestii”28.
W październiku 1933 roku Girsa dokonał obszernej analizy sytuacji w Polsce
w okresie siedmiu lat, które upłynęły od 1926 roku. Jest to jeden z nielicznych
raportów czechosłowackiego posła, w którym przekroczył ramy swoich uprzedzeń,
zdobył się na obiektywizm i postarał się przedstawić ministrowi Benešowi nie tylko

22

L. Švec, Československo a pobaltské státy v letach 1918–1939. Vývoj politických a hospodářských vztachů
Československa s Litvou, Lotyšskem a Estonskem v meziválečném období, Praga 2001, s. 135–137, 205,
23
M. Churaň, op.cit., http: //www.libri.cz/….
24
Stosunek dyplomacji czechosłowackiej do zamachu majowego przeanalizował: S. M. Nowinowski,
Przewrót majowy 1926 r. w relacjach i komentarzach dyplomatów czechosłowackich, [w:] Czechosłowacja
w stosunkach międzynarodowych w pierwszej połowie XX wieku, red. A. M. Brzeziński, Warszawa
2003.
25
AMzv, Politické zprávy, r. 1933, čislo 94, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Pradze z 10.10.1933; ibidem, r. 1934, čislo 41, Raport Posła ČSR w Warszawie
V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze z 13.04.1934.
26
Cyt. za: J. Dejmek, op.cit., s. 106.
27
Ibidem, r. 1932, čislo 74, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze z 1.10.1932; M. Pułaski, op.cit., s. 35.
28
AMzv, Politické zprávy, r. 1934, čislo 52, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Pradze z 8.05.1934.
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liczne negatywy, związane z przejęciem władzy przez Piłsudskiego, ale także wynikające z tego faktu korzyści29.
W przekonaniu Girsy Piłsudskiemu udało się objąć władzę dzięki apatii ówczesnych kręgów rządowych oraz znacznemu poparciu ze strony społeczeństwa polskiego, zwłaszcza warstwy robotniczej oraz częściowo ludności rolniczej. Warstwy
te ze zmianą władzy w Polsce łączyły nadzieję na polepszenie stosunków wewnętrznych przez pełniejszą demokratyzację państwa oraz likwidację szeregu nieprawidłowości, których wcześniejsze rządy nie dostrzegały. Piłsudski wprowadzając rządy
silnej ręki i zwalczając parlamentaryzm, nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań,
co spowodowało w szerokich warstwach społeczeństwa rozczarowanie i zintensyﬁkowało działania opozycji, które zakończyły się utworzeniem tzw. Centrolewu30.
Okres pomiędzy zamachem majowym, a procesem brzeskim Girsa nazwał pierwszą fazą rządów Marszałka. Był to czas, kiedy jego władza była permanentnie
zagrożona, czego efektem było skoncentrowanie uwagi Piłsudskiego przede wszystkim na działaniach zmierzających do unieszkodliwienia opozycji. „Tę pierwszą
połowę dotychczasowej działalności marszałka Piłsudskiego można scharakteryzować jako wewnętrzne, bardzo brutalne, starcie z opozycją (…). W pierwszych latach
po przewrocie Piłsudski, wraz ze swoimi zwolennikami, poświęcił się jej całkowicie,
także tę pierwszą połowę reżimu marszałka Piłsudskiego można charakteryzować
jako usilną próbę zmiany stosunków w Polsce. Marszałek wyznaczył sobie za cel
stworzenie i wychowanie nowego polskiego człowieka i do tego celu używał wszystkich dostępnych mu środków, często niezwykłych i brutalnych. Wynikiem tej
intensywnej i bezwzględnej praktyki politycznej było konsekwentne wprowadzanie,
do najdrobniejszych szczegółów przemyślanych zasad, które można scharakteryzować, jako ślepe posłuszeństwo wobec woli marszałka Piłsudskiego i wprowadzenie
ostrej dyscypliny. Był to okres rewolucyjny, w pełnym tego słowa znaczeniu, w którym marszałek wykorzystał rewolucyjne metody31”.
Poseł czechosłowacki zauważał również pozytywne aspekty działalności Piłsudskiego, który wprowadził formalny porządek i dyscyplinę w urzędach państwowych
oraz, któremu udało się, w znacznym stopniu, zwalczyć korupcję. Największym
osiągnięciem Piłsudskiego była przebudowa armii polskiej. Wielki postęp odnotował
Girsa w dziedzinie dyscypliny i wyszkolenia żołnierzy, stanie uzbrojenia oraz zdolności bojowej armii. „(…) ciężko znaleźć wyrazy uznania dla wyników, jakie zostały
w tej dziedzinie osiągnięte” – skonstatował. Czechosłowacki dyplomata doceniał
29

Ibidem, r. 1933, čislo 94, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze z 10.10.1933.
30
Ibidem.
31
Ibidem.

Marszałek Piłsudski i polskie MSZ w oczach posła czechosłowackiego w Warszawie

17

zatem zasługi Marszałka na polu konsolidacji państwa polskiego, a szczególnie
w dziedzinie administracji i wojskowości. Jednakże krytykował środki, którymi ten
cel został uzyskany. Jego zdaniem w Polsce panowały: „na poły azjatyckie tradycje
polityczne”32.
Piłsudski był dla Girsy także kreatorem polskiej polityki zagranicznej. W swoich
raportach wielokrotnie podkreślał, że wszystkie najważniejsze decyzje jej dotyczące
znajdowały się w kwestii Marszałka. Po nominacji Becka na stanowisko ministra
spraw zagranicznych 2 listopada 1932 roku, wiele zależało także od tego, w jaki
sposób ten daną sprawę przedstawił Piłsudskiemu33.
W mniemaniu Girsy najbardziej charakterystyczną cechą polskiej polityki zagranicznej była jej mocarstwowość. Piłsudski wszelkimi dostępnymi środkami pragnął
wywalczyć dla Polski pozycję państwa mocarstwowego34. „Próby te, na początku były
postrzegane w całej Europie z litością, ba, nawet z ironią (…). Marszałek Piłsudski
nie bał się tego, że różnymi swymi posunięciami zniechęci do siebie mocarstwa
europejskie. Było to wykorzystywanie położenia geograﬁcznego (przeciwko ZSRR),
podobnie jak wykorzystywanie różnych antagonizmów pomiędzy mocarstwami
europejskimi. Stąd te trudne do zrozumienia skoki w polskiej polityce zagranicznej.
Raz z Francją, raz z Włochami, innym razem znowu z Anglią, a nawet Niemcami.
Była to gra dyplomatyczna marszałka Piłsudskiego, która wprawdzie nie robiła
wrażenia powagi i solidności, ale którą jednak marszałek potraﬁł dobrze wykorzystać
dla Polski. (…) On nie zastanawiał się nad stosunkami polsko-francuskimi i nie
patrząc na jej bogatą tradycję, gotów był je doprowadzić do granicy wytrzymałości,
a nawet zerwania. (…) ostatecznie wszystko skończyło się tak, że Francja, tak jak
inne państwa, uznała mocarstwową pozycję Polski”35. Spostrzeżenia Girsy mogą
budzić poważne kontrowersje, istotne w nich jest jednak to, że poseł czechosłowacki,
nie akceptując zupełnie metod i celów Marszałka, uparcie wypowiadając się negatywnie na temat podejmowanych przez niego poszczególnych decyzji, mimo
wszystko nie zdewaluował całkowicie obranej przez niego drogi i przyznał, że ostatecznie przyniosła ona pozytywne rezultaty.

32

Ibidem.
Ibidem, r. 1934, čislo 7, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze z 17.01.1934; ibidem, čislo 45, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze z 18 IV 1934; Rocznik Służby … według stanu na 1 czerwca 1939,
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W odniesieniu do Czechosłowacji Girsa oskarżał Piłsudskiego o cały wachlarz
uprzedzeń i czynił go odpowiedzialnym za niezadowalający stan stosunków polsko-czechosłowackich. Jednakże w tej kwestii zapatrywania Piłsudskiego, w opinii
posła czechosłowackiego, ulegały pewnym ﬂuktuacjom.
Jesienią 1932 roku zaognienie w stosunkach polsko-niemieckich oraz napięta
sytuacja na granicy zachodniej skłoniły władze polskie do poszukiwania nowych
sojuszników. Jednym z nich mogła być sąsiadująca Czechosłowacja. Pierwsze symptomy ocieplenia stosunków polsko-czechosłowackich możemy zauważyć już w drugiej połowie 1932 roku. Wydaje się, że miały one na celu wysondowanie stanowiska
czechosłowackiego na temat ewentualnego zbliżenia. W październiku 1932 roku
Girsa informował praskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych o wyraźnie odczuwalnych przejawach sympatii wobec Czechosłowacji. Przyczynę zmiany nastrojów
motywował głównie ewolucją poglądów Marszałka (a co za tym idzie także jego
współpracowników), który jego zdaniem, początkowo nastawiony był w stosunku
do Czechosłowacji wyraźnie negatywnie. Niechęć ta stopniowo zamieniała się
w obojętność, aby w ostatnim czasie ustąpić miejsca zainteresowaniu36.
Natomiast w kwietniu 1933 roku Girsa przeanalizował ewentualną możliwość
przystąpienia Polski do bloku Małej Ententy. Opcja ta wydawała mu się niemożliwa.
Na przeszkodzie stały głównie problemy natury prestiżowej. Rozbieżności interesów
Polski i Czechosłowacji, w tym wypadku, uznał za mniej istotne. Decydujące w tej
kwestii okazały się po raz kolejny zapatrywania Marszałka. „Nie potraﬁę sobie
wyobrazić, żeby marszałek Piłsudski zdecydował się (…), żeby we wszystkich sprawach międzynarodowych, przed podjęciem jakiejś decyzji, konsultował się ze swoimi
sojusznikami. (…) Nie zgadzałoby się to z jego charakterem i ze sposobem jego
pracy, ponieważ oznaczałoby to dany problem najpierw rozważyć, potem podjąć
decyzję, a następnie odpowiedzialnie wywiązywać się z wszelkich zobowiązań, co
całkowicie nie odpowiada metodom marszałka Piłsudskiego. On lubuje się w polityce
tajemniczej, konspiracyjnej, dla niego polityka zagraniczna stanowi rodzaj gry
w szachy, gdzie przemieszcza się poszczególne ﬁgury z miejsca na miejsce, według
aktualnego zapotrzebowania i możliwości. Marszałek Piłsudski zawsze trzyma kilka
srok za ogon i wykorzystuje zawsze według swoich potrzeb”37 – spuentował poseł.
Jednakże dla uzyskania trwałej poprawy stosunków polsko-czechosłowackich
konieczna była diametralna zmiana w polityce wewnętrznej Polski oraz wprowadze-

36
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nie normalnych zasad życia parlamentarnego. Przemiany te wiązały się z wycofaniem
z życia politycznego Marszałka38.
W przekonaniu Girsy, zapatrywania Piłsudskiego na kształt stosunków polsko-czechosłowackich znajdowały odzwierciedlenie w kierunku, jaki wobec I Republiki
przyjęło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czechosłowacki dyplomata
przyznał, że działało ono skutecznie, jednak nie zauważał w nim żadnych szczególnie wyróżniających się dyplomatów39.
Girsa także o współpracownikach Piłsudskiego wyrażał się raczej mało pochlebnie.
Zarzucał im przede wszystkim niesamodzielność w podejmowaniu decyzji oraz brak
krytycyzmu w stosunku do Marszałka. „(…) polskie kręgi sanacyjne złożone są niemal zupełnie z ludzi, którzy zupełnie nie odznaczają się własnym zdaniem, zawsze
podporządkowują je miarodajnym poglądom swojego duchowego przywódcy
marszałka Piłsudskiego i nawet nie uważają za konieczne oraz potrzebne przeanalizować jego poglądy pod kątem korzyści dla Polski”40. Polityków bloku rządowego
oskarżał również o zazdrość związaną z nieporównywalnie większą popularnością
Masaryka i Beneša na forum międzynarodowym. Zdaniem Girsy rzutowała ona na
stosunki polsko-czechosłowackie41.
Marszałek obsadził najważniejsze stanowiska państwowe osobami całkowicie
i bezwzględnie mu oddanymi, rekrutującymi się głównie z grona współtowarzyszy
z czasów Legionów. Odsunął w ten sposób wielu świetnych fachowców, wyłącznie
z powodu odmiennych przekonań politycznych. Natomiast jego protegowani,
odznaczający się zazwyczaj energią i entuzjazmem, pozbawieni byli niezbędnego
wykształcenia oraz doświadczenia do pełnienia powierzonych im funkcji. Proces ten
widoczny był zwłaszcza w dziedzinie ﬁnansów i gospodarki narodowej. Eksperyment
ten nie przyniósł jednak negatywnych skutków dla Polski dzięki dobrej koniunkturze gospodarczej (strajki górników w Anglii) oraz charakterowi polskiego społeczeństwa42. Jednakże po utworzeniu w 1928 roku Bezpartyjnego Bloku Współpracy
z Rządem otoczenie Marszałka nie przedstawiało już środowiska tak jednolitego pod
względem ideowym jak pierwotnie. Do BBWR zostały w dużej liczbie przyjęte nowe
38

Ibidem, r. 1934, čislo 52, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze z 8 V 1934; ibidem, čislo 108, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Pradze z 27.11.1934.
39
Ibidem, r. 1933, čislo 94, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze z 10.10.1933.
40
Ibidem, r. 1932, čislo 74, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze z 1.10.1932.
41
Ibidem, r. 1933, čislo 44, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze z 18.03.1933.
42
Ibidem, r. 1933, čislo 94, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze z 10.10.1933.
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osoby o podobnych zapatrywaniach politycznych, jednak nie rekrutujące się z grona
legionistów. Zjawisko to stwarzało zdaniem, Girsy, pewne szanse na polepszenie
stosunku władz polskich do Czechosłowacji43.
Współpracowników Piłsudskiego Girsa zakwaliﬁkował do dwóch grup: pierwszej,
do której zaliczył osoby pochodzące z byłego zaboru austriackiego, ustosunkowane
do Czechosłowacji wyraźnie negatywnie, co było zgodne z zapatrywaniami Marszałka. Druga grupa składała się z osób wywodzących się z ziem zaboru pruskiego
i rosyjskiego, u których owa antypatia nie występowała. Klasyﬁkacja ta miała dla
czechosłowackiego dyplomaty zasadnicze znaczenie. Dla przykładu w polskim
Ministerstwie Spraw Wojskowych zatrudnione były w przeważającej części osoby
z drugiej grupy, dlatego w środowisku wojskowym można było zauważyć wyraźne
tendencje zmierzające do zacieśnienia współpracy polsko-czechosłowackiej.
Odmienna sytuacja występowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, gdzie na
najwyższych stanowiskach pracowały osoby z pierwszej grupy (np. Józef Beck, Jan
Szembek, Tadeusz Schätzel), u których antypatia w stosunku do Czechosłowacji
widoczna była szczególnie jaskrawo44.
W czasie misji w Warszawie Girsa współpracował z dwoma ministrami spraw
zagranicznych: Augustem Zaleskim (1926–1932) oraz ministrem Beckiem (1932–
1939).
Działalność Zaleskiego przez czechosłowackie środowiska polityczne oceniana
była łagodniej, aniżeli Becka. Czesi byli świadomi, że chociaż Zaleski nie był szczególnym entuzjastą zacieśnienia współpracy polsko-czechosłowackiej, jednak kierując resortem spraw zagranicznych, swoje sympatie i antypatie potraﬁł podporządkować priorytetowym interesom Polski. Zaleski często przyjmował czechosłowackiego
posła, aby podzielić się z nim swoimi poglądami i spostrzeżeniami. Poza tym za
pośrednictwem Girsy zapewniał Pragę o życzliwym stosunku do Czechosłowacji.
Akceptację wzbudzała również jego polityka ścisłego powiązania Polski z Ligą
Narodów i Francją45.
Jednak ocena postaci ministra Zaleskiego nie była zupełnie pozytywna. Girsa
postrzegał go jako człowieka: „(…) który nie tylko nie odznaczał się żadną energią
i kreatywnością, ale jeszcze przez swoje zachowanie robił wrażenie człowieka wprawdzie stanowczego, ale też pasywnego, nietowarzyskiego i topornego. Dlatego też
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Ibidem, r. 1934, čislo 37, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Pradze z 5.04.1934.
44
Ibidem.
45
P. Wandycz, Z Piłsudskim i Sikorskim. August Zaleski minister spraw zagranicznych w latach
1926–1932 i 1939–1941, Warszawa 1999, s. 152; G. Pańko, Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej
w okresie międzywojennym, Wrocław 1996, s. 168; J. Kozeński, Rokowania polsko…, s. 257.
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w dziedzinie polskiej polityki zagranicznej ograniczał się do wykonywania dyrektyw,
które Zaleskiemu wydawał marszałek”46.
Pod koniec października 1932 roku Zaleski złożył dymisję, została ona przyjęta
przez Piłsudskiego w dniu 2 listopada 1932 roku. Nowym ministrem spraw zagranicznych mianował Becka47. Zmiana ta wzbudziła w środowisku dyplomatów wiele
rozmaitych spekulacji. Beck w swoich pamiętnikach utrzymywał, że rozstanie Piłsudskiego z Zaleskim odbyło się w atmosferze iście przyjacielskiej48. Girsa, podobnie
jak Stanisław Schmitzek, uważał, że bezpośrednią przyczyną ustąpienia ministra było
opróżnienie podczas jego nieobecności szuﬂad biurka, w którym znajdowała się
prywatna korespondencja Zaleskiego. Czechosłowacki poseł informował swoją
centralę o trudnościach Zaleskiego w polskim MSZ: rosnącym wpływie Becka oraz
utracie kontroli nad kierowanym resortem itd.49
Czechosłowacki dyplomata zupełnie nie akceptował sposobu (nazywał go „brutalnym i całkowicie niezwykłym”) w jaki został odwołany Zaleski. Jednak w jego
przekonaniu zmiana na stanowisku ministra spraw zagranicznych była na dłuższą
metę korzystną dla państwa polskiego50.
U nowego ministra spraw zagranicznych najbardziej raził Girsę brak doświadczenia w dziedzinie polityki zagranicznej oraz całkowita uległość względem Piłsudskiego, która nie pozwalała na żadne, nawet najmniejsze przejawy samodzielności
w podejmowaniu decyzji. Girsa bez ogródek nazywał Becka: „jedynie rzecznikiem
marszałka Piłsudskiego”, który wszelkie kroki podejmował wyłącznie po akceptacji
swojego szefa. Podkreślał również, że Beck nie cieszy się dobrą opinią za granicą,
szczególnie we Francji. Czechosłowacki dyplomata postrzegał polskiego ministra
jako osobę o zbyt wygórowanych ambicjach, dla której najważniejsze było osiągnięcie szybkiego, spektakularnego sukcesu, przysparzającego natychmiastowo zwolenników lub owocującego rozgłosem na forum międzynarodowym. Takie poczynania
nie przynosiły zazwyczaj trwałych i realnych korzyści dla Polski, które można osiągnąć jedynie na drodze systematycznej i ciężkiej pracy politycznej. Nie była to jednak
ulubiona metoda pracy Becka. Za taki spektakularny, szeroko komentowany, aczkol46

AMzv, Politické zprávy, r. 1933, čislo 94, Raport Posła ČSR w Warszawie V. Girsy do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w Pradze z 10.10.1933.
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M. Leczyk, Lata polokareńskie (maj 1926 – listopad 1932), [w:] Historia Dyplomacji…, t. IV, s. 443;
J. Szewczyk-Roland, Diariusz wydarzeń historycznych 1914–1945 ze szczególnym uwzględnieniem losów
Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 1996, s. 424.
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wiek pozbawiony realnej wartości, sukces Girsa uważał na przykład zawarcie
26 stycznia 1934 roku deklaracji o niestosowaniu przemocy z Niemcami51.
Wyżej wymienione zarzuty w raportach czechosłowackiego dyplomaty powtarzają
się wielokrotnie, zazwyczaj przy okazji komentarzy do podejmowanych przez Becka
decyzji. Czasami jednak Girsa potraﬁł wznieść się ponad swoje uprzedzenia i nie
odmawiał Beckowi także pozytywnych przymiotów charakteru: „Beck jest człowiekiem żywiołowym, dziarskim, przejawiającym wiele energii, a są to właśnie te cechy,
których jak dotąd brakowało polskiej polityce zagranicznej. Również on, podobnie
jak jego poprzednik, nie może robić nic innego, jak tylko ślepo wykonywać wolę
marszałka Piłsudskiego, ale trzeba stwierdzić, że wykonanie tej woli przebiega nie
tylko o wiele bardziej energicznie, ale także o wiele bardziej dziarsko i inteligentnie.
Już jako wiceminister przeprowadził w ministerstwie, w dość bezwzględny sposób,
szereg zmian personalnych i wprowadził porządek oraz dyscyplinę, które są naprawdę
wzorowe”52.
Z przedstawianych w raportach Girsy spostrzeżeń i reﬂeksji wyłania się wizja
Polski niepodzielnie rządzonej przez jedną osobę: Marszałka Piłsudskiego, który dla
osiągnięcia swoich celów, nie wahał się przedsięwziąć żadnych środków, nawet tych
najbardziej nieparlamentarnych oraz niedopuszczalnych w krajach demokratycznych. Niewątpliwie poseł dostrzegał sukcesy jakie Piłsudski osiągnął w dziedzinie
wojskowości i administracji państwowej, nawet jeśli nie akceptował metod, którymi
zostały uzyskane. Polskie sfery rządowe złożone były z osób niepozbawionych
pozytywnych przymiotów charakteru, jednak nie wykorzystywały ich na powierzonym im stanowiskach, całkowicie podporządkowując się woli Marszałka. W pewnym
stopniu Piłsudskiemu „uległa” także opozycja, która w Polsce pozbawiona była
realnego znaczenia.
Girsa był doświadczonym dyplomatą, który w inteligentny sposób obserwował
zjawiska zachodzące w Polsce. Nie można go oskarżyć o brak rozeznania w polskich
realiach politycznych, jednak w raportach przesyłanych Benešowi rzadko zdobywał
się na obiektywizm, który powinien być podstawową cechą każdego dyplomaty.
Będąc osobą obdarzoną dużym kredytem zaufania przez czechosłowackiego ministra
spraw zagranicznych, Girsa w znacznym stopniu uczestniczył w kształtowaniu
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poglądów Beneša dotyczących państwa polskiego, co z kolei nie pozostawało bez
wpływu na kierunek jaki obrała praska dyplomacja w stosunku do swojego północnego sąsiada.

SUMMARY
Marshal Piłsudski and Polish Foreign Oﬃce in the eyes of
Czechoslovak legate in Warsaw Václav Girsa

AUTHOR’S MAIN GOAL is a broad outline of a Czechoslovak legate Václav Girsa’s attitude
towards Józef Piłsudski, his co-workers and the system of government that was introduced
after the May 1926. An analysis of Girsa’s diplomatic reports showed the wide range of
extremely negative opinions but it also proved that in some cases a Czechoslovak legate
maintained an objectivity in spite of his prejudices. For example he did not devaluate
Piłsudski’s achievements – Polish army restructuring or the rationalisation of a civil service.
Girsa criticised Piłsudski’s co-workers for the total submission to Piłsudski’s will and their
complete lack of initiative. According to Girsa Piłsudski was responsible for most of decisions
made by Polish Foreign Oﬃce.
A short biography of Girsa (focused mostly on his diplomatic work) can also be found in
the article – in order to show the possible reason of his prejudices.
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POLITYKA ZAGRANICZNA NARODOWEGO RZĄDU
STANLEYA BALDWINA 19351937 W ŚWIETLE
RAPORTÓW AMBASADY POLSKIEJ W LONDYNIE

ARTYKUŁ MA NA CELU przedstawienie polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii
w okresie rządów Stanleya Baldwina z punktu widzenia Ambasady RP w Londynie.
Cezura początkowa rozważań to 7 czerwca 1935 r. – data związana ze zmianą na
fotelu premiera – kiedy to rządzącego od sześciu lat socjalistę Jamesa Ramsaya
MacDonalda zastąpił, wcześniej dwukrotnie już wybierany na to stanowisko, konserwatysta Baldwin1. Cezura końcowa to 25 maja 1937 r. – rezygnacja Baldwina
z zajmowanej funkcji2.
Szefem polskiej placówki w Londynie był w tamtym czasie Edward Raczyński,
który objął swój urząd w listopadzie 1934 r .3 To on w głównej mierze informował
Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie o polityce zagranicznej Albionu.
1
Stanley Baldwin był premierem Wielkiej Brytanii w latach 1923–1924 i 1924–1929; Public Record
Oﬃce (dalej cyt. PRO), Records of the Prime Minister’s Oﬃce (dalej cyt. PREM), 5/197, 5/199; Archiwum Akt Nowych (dalej cyt. AAN), Ambasada RP w Paryżu, sygn. 64, Raport Polityczny (dalej cyt. RP.)
z 18.12.1923, nr 54/23, k. 259; AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 102, raport z dn. 12.11.1924 r., k.
170–177; A. J. P. Taylor, English History 1914–1945, Oxford 1965, s. 643–645; A. Morgan, J. Ramsay
MacDonald, Manchester 1987, s. 149; W. Churchill, Druga wojna światowa, t. 1, k. 1, Gdańsk 1994,
s. 148.
2
Jego miejsce zajął Neville Chamberlain, który utworzył swój gabinet 28 maja 1937 r.; AAN,
Ambasada RP w Berlinie, sygn. 252, k. 160–163; F. McDonough, Neville Chamberlain, appeasement and
the British road to war, Manchester–New York 1998, s. 45; A. Eden, Pamiętniki 1923–1938, t. 1: W obliczu
dyktatorów, Warszawa 1970, s. 341; D. Dutton, Neville Chamberlain, London 2001, s. 199, 361; The Oxford
companion to twentieth – century British Politics, ed. J. Ramsden, Oxford 2005, s. 703; A. Garlicka, Wielka
Brytania a Bałkany 1935–1939, Warszawa 2001, s. 160.
3
Edward Raczyński przybył do stolicy Anglii dokładnie 5 listopada 1934 r., następnego dnia złożył
listy uwierzytelniające królowi Jerzemu V; AAN, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 248, RP. z 10.11.1934,
nr 25/34, k. 173; AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 1216, k. 40, 91–92, 94a–95; E. Raczyński, Od
Narcyza Kulikowskiego do Winstona Churchilla, Londyn 1993, s. 77, 83; idem, Czas wielkich zmian, Paris
1990, s. 54.
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Inni dyplomaci, którzy pomagali mu w wypełnianiu obowiązków, to: radcy legacyjni
I klasy Leon Orłowski i Antoni Jażdżewski, sekretarz I klasy Roman Michałowski
oraz attachés ambasady Paweł Starzeński i Antoni Baliński (od lutego 1937 r. sekretarz II klasy)4.
Wąskie ramy niniejszego artykułu nie pozwolą mi omówić wszystkich istotnych
wydarzeń zachodzących między Anglią a innymi państwami w Europie i świecie.
Polscy dyplomaci akredytowani nad Tamizą pisali swoje raporty z punktu widzenia
spraw istotnych dla losów Drugiej Rzeczypospolitej, dlatego też niektóre zagadnienia
nie znajdą poniżej odpowiedzi.
22 maja 1935 r. Raczyński informował Becka, że na przełomie czerwca i lipca
przewidywana była zmiana gabinetu w Wielkiej Brytanii. Za największą trudność
uznał znalezienie kandydata na nowego kierownika Foreign Oﬃce. Podobno duże
szanse na objęcie tego stanowiska mieli czterej politycy: ówczesny premier MacDonald, Anthony Eden, Samuel Hoare i David Lloyd George. Polski ambasador donosił,
że na gruncie brytyjskim można było mówić w owym czasie o trzech grupach polityków i takiej samej liczbie kierunków przyszłej polityki zagranicznej. Pierwsza grupa,
skupiająca koła wojskowe (Lord Hailsham, 7th Marquis of Londonderry, Bolton
Meredith Eyres Monsell), dążyła do zbliżenia z Francją i Włochami. Politycy ci stawiali
sobie za cel rozbudowę sił zbrojnych, które stanowiłyby gwarancję uniknięcia ewentualnego konﬂiktu na kontynencie. Druga grupa nie zamierzała zawierać nowych
paktów w Europie (stała na straży Locarno). Należeli do niej, z wyjątkiem Nevilla
Chamberlaina, politycy mający związki ze sprawami imperialnymi (James Henry
Thomas, Hoare, Philip Cunliﬀe-Lister). Za wielce niepożądane uważali oni wciąganie
dominiów i kolonii w sprawy europejskie (ewentualną wojnę). Ostatnia grupa (MacDonald, Baldwin, John Allsebrook Simon, Eden), podobnie jak druga, nie patrzyła
łaskawie na nowe układy, duże oczekiwania wiązała zaś z Ligą Narodów5.
Z wymienionej wyżej czwórki fotel kierownika Foreign Oﬃce w nowym gabinecie
Baldwina objął Hoare. Jego nominacja spotkała się z następującą reakcją polskiej
placówki w Londynie; uznano go za polityka proniemieckiego, a tym samym nastawionego niechętnie do ZSRR, przejawiającego upodobanie do umiarkowanego
izolacjonizmu6.
Pierwsze ruchy Downing Street trzeba uznać jednak za antyfrancuskie. Anglicy
niezadowoleni z polityki Francji (porozumienie z ZSRR – 2 maja 1935 r.7), podpisali
18 czerwca tego samego roku z III Rzeszą układ morski, zezwalający ﬂocie niemiec4
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kiej na osiągnięcie 35% tonażu ﬂoty brytyjskiej8. Ponadto Niemcy uzyskały prawo
do budowy okrętów podwodnych9. Ta polityka wywołała niezadowolenie nad
Sekwaną, a stosunki angielsko-francuskie ulegały pogorszeniu. Raczyński, zdając
sobie sprawę, że pokój w Europie był możliwy dzięki współpracy Anglii i Francji,
zasugerował Hoare’owi, aby w przyszłości konsultował niektóre kroki ze swoim
południowym sąsiadem, gdyż dotyczą pośrednio całego kontynentu10.
Według polskiej ambasady polityka Hoare’a w stosunku do Paryża była bardzo
egoistyczna. Francja była mu potrzeba tylko wtedy, kiedy wymagał tego angielski
interes – np. akcja włoska w Afryce. W innych sprawach Foreign Oﬃce nie zamierzało
brać pod uwagę sugestii płynących z Quai d’Orsay, dotyczyło to w szczególności
stosunków angielsko-niemieckich. Polscy dyplomaci zwrócili również uwagę na
sposób rozwiązania sprawy abisyńskiej przez brytyjskie ministerstwo. Pisano, że
w stosunku do Paryża użyto „metody presji, dając do zrozumienia, że jeżeli Francja
chce ratować system kolektywny, i mieć w tej rozgrywce Anglię przy swoim boku,
to musi w sposób wyraźny poprzeć zabiegi angielskie w Rzymie”11.
W kolejnym swoim raporcie Raczyński informował o zagrożeniu interesów brytyjskich na skutek polityki Japonii na Dalekim Wschodzie. Foreign Oﬃce w rozwiązaniu tego problemu szukało porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi, a nie z ZSRR,
co wywołało irytację ambasadora sowieckiego w Londynie Iwana Majskiego. Zdaniem polskiego dyplomaty „Anglia, nie zrażając nadmiernie Moskwy, nie będzie
chciała, tak długo jak długo nie byłaby do tego zmuszona, angażować się wobec tej
ostatniej w jakikolwiek sposób konkretny, uważając, że niedźwiedź rosyjski, jako
specjalnie zagrożony, w każdej chwili jest do dyspozycji. Angażowanie się bowiem
w stosunku do Rosji na jednym odcinku mogłoby być w wysokim stopniu krępujące
na innych odcinkach. Natomiast strona sowiecka w dalszym ciągu gorliwie wprasza
się do towarzystwa”12.
Dnia 11 lipca 1935 r. w Izbie Gmin miało miejsce pierwsze exposé nowo wybranego ministra spraw zagranicznych. Raczyński donosił, że Anglia zamierzała przede
wszystkim odbudować, osłabione ostatnio, dobre relacje z Francją. Tym samym nie
planowała szukać nowych przyjaciół kosztem starych. Minister Hoare zwrócił uwagę
na poprawiające się relacje z ZSRR. Jego wypowiedź, że „stosunki Wielkiej Brytanii
8
H. Batowski, Między dwiema wojnami 1919–1939. Zarys historii dyplomatycznej, Kraków
2001, s. 233.
9
A. Skrzypek, W kręgu koncepcji Międzymorza i taktyki balansowania (maj 1935 – wrzesień 1938),
[w:] Historia dyplomacji polskiej, t. IV: 1918–1939, red. P. Łossowski, Warszawa 1995, s. 497. W. Churchill,
op.cit., s. 151–152; W. E. Dodd, op.cit., s. 219; F. McDonough, op.cit., s. 24.
10
M. Nowak-Kiełbikowa, Polska–Wielka Brytania w dobie zabiegów o zbiorowe bezpieczeństwo
w Europie 1923–1937, Warszawa 1989, s. 463–466.
11
AAN, Ambasada RP w Berlinie, sygn. 249, RP. z 3.07.1935, nr 16/35, k. 213–216.
12
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(z tym krajem – K. K.) od wojny nie były nigdy lepsze”13 mogła sugerować, że polska
ambasada myliła się co do roli jaką ma odegrać ZSRR w polityce zagranicznej
Albionu (raport z 19 czerwca nr 15/35). Niecały miesiąc wystarczył, aby Londyn
zweryﬁkował swoje plany w stosunku do Moskwy. Brytyjczycy zastanawiali się tylko,
jak zaangażować ZSRR bez większych konsekwencji dla ich stosunków z innymi
państwami. W dalszej części swojego wystąpienia Hoare zapowiedział współpracę
z Ligą Narodów oraz ograniczenie zbrojeń14.
Według ambasady rozwój konﬂiktu abisyńskiego spowodował, że stosunki na linii
Londyn–Paryż, zamiast planowanej poprawy, uległy dalszemu pogorszeniu. „Niezadowolenie jest powszechne i obejmuje nawet takie jednostki, które angażowały się
tradycyjnie po stronie Francji”15. Najwięcej głosów krytyki spadło na premiera
i jednocześnie ministra spraw zagranicznych Pierre’a Lavala, któremu wytykano
„dwulicowość i brak wszelkiej energii w obronie zasad, których Francja była niezmordowanym szermierzem w Genewie i poza Genewą od zakończenia wojny
światowej (…) irytacja w stosunku do Francji osiągnęła obecnie stopień nienotowany
od 1919 roku”16. Według Raczyńskiego te komplikacje angielsko-francuskie mogły
wpłynąć na jeszcze bliższe relacje niemiecko-angielskie. Na gruncie brytyjskim coraz
głośniej zaczęto mówić o możliwościach wciągnięcia Berlina w szerszą współpracę
międzynarodową. Oczywiście miało się to odbyć na zasadach akceptowanych nad
Tamizą (ograniczenie sił lotniczych, powrót Niemiec do zreformowanej Ligi Narodów w zamian za możliwość częściowej eksploatacji gospodarczej kolonii innych
państw). W opinii Raczyńskiego rozpoczęła się kolejna gra Brytyjczyków. Jego
zdaniem bliższe relacje z Niemcami mogły spowodować większą uległość Francji
i powstrzymanie zbyt dużych aspiracji Włoch w sporze abisyńskim17.
Na początku grudnia 1935 r. Raczyński informował MSZ o debacie mającej
miejsce w angielskim parlamencie, a dotyczącej spraw zagranicznych. Opozycyjny
labourzysta Hugh John Neale Dalton skrytykował politykę rządu m.in. w kwestii
etiopskiej, Dalekiego Wschodu oraz rozbrojenia. Kierownik Foreign Oﬃce, odpowiadając na postawione zarzuty, oświadczył, że sytuacja na Dalekim Wschodzie była
pod kontrolą (jego wyjaśnienia wywołały śmiech Izby). Mówiąc o problemie rozbrojenia, który rozpatrywany był iunctim z ewentualnym podziałem kolonii i surowców na rzecz Niemiec, powiadomił parlamentarzystów, że w grę wchodził wyłącznie
aspekt ekonomiczny, w żadnym razie polityczny czy terytorialny. Dalej stwierdził,
że polityka mocarstw w sprawie sporu włosko-abisyńskiego powinna być wspólna,
13
14
15
16
17
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a nie spoczywać wyłącznie w rękach Anglii. Dodał jednocześnie, że jego kraj nie
miałby nic przeciwko silnym Włochom. Ambasada RP w Londynie dużo miejsca
poświęciła właśnie temu ostatniemu zagadnieniu. Według Raczyńskiego „z powodu
ukazujących się groźnych chmur na Dalekim Wschodzie, z powodu zbliżającej się
konferencji morskiej, która ma tak wielkie znaczenie dla Wielkiej Brytanii, a także
z powodu nieokreślonego stanowiska Niemiec, które odrzuciły podjęcie w tej chwili
dalszej dyskusji w sprawie ograniczenia zbrojeń lotniczych, w łonie rządu jest tendencja do zlikwidowania sporu włosko-abisyńskiego”18.
Dnia 7 grudnia 1935 r. w Paryżu Hoare zatwierdził z Lavalem tzw. „Pakt Hoare–
–Laval”. Projekt uwzględniał czerwcowe propozycje Edena (większa część Etiopii
miała przypaść Włochom, ale państwo to miało mieć zagwarantowany dostęp do
morza kosztem brytyjskiego Somalilandu). Szczegóły układu do czasu zaakceptowania ich przez Benito Mussoliniego miały klauzulę tajności. Tajemnicy, niestety,
nie udało się utrzymać. Niespodziewanie, po dwóch dniach od spotkania, gazety
francuskie, a za nimi brytyjskie, ogłosiły szczegóły paktu, co spowodowało protesty
opinii publicznej zarówno we Francji jak i w Anglii. Tym samym dni brytyjskiego
ministra spraw zagranicznych były policzone19.
Dymisja miała miejsce 18 grudnia 1935 r. Hoare niezwykle wzruszył się podczas
pożegnalnego wystąpienia – „siadając ocierał sobie łzy, spływające mu po policzkach”20. W kuluarach wskazywano na Edena – dotychczasowego ministra bez teki
do spraw Ligi Narodów, Lorda Halifaxa i Austena Chamberlaina jako przyszłych
kierowników Foreign Oﬃce. Polska ambasada informowała, że najbliżej objęcia tej
funkcji był ten ostatni „(…) wydaje się, iż sekretarzem stanu dla spraw zagranicznych
zostanie cieszący się ogromnym autorytetem w parlamencie Chamberlain”21. Nikłe
szanse dawano Edenowi, który postrzegany był jako człowiek, któremu bliższe były
interesy Ligi Narodów niż Imperium Brytyjskiego22. Niespodziewanie dla ambasady
nowym ministrem spraw zagranicznych został Eden, miało to miejsce 22 grudnia
1935 r 23. Najważniejsze problemy przed jakimi stanął to: konﬂikt abisyński oraz
stosunki z Niemcami i ZSRR.
Raczyński donosił, że Eden nie zamierzał zaogniać stosunków angielsko-włoskich,
licząc, że sankcje zastosowane wobec tego państwa przyniosą spodziewane efekty.
18
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Polski ambasador zawiadamiał, że na gruncie brytyjskim – po cichu – liczono na
upadek Mussoliniego, głównej przeszkody w nawiązaniu porozumienia z Włochami.
Kłóci się to ze znaną powszechnie w historiograﬁi opinią, że klęska Mussoliniego we
Włoszech mogłaby doprowadzić do przejęcia władzy przez socjalistów, co nie byłoby
na rękę Brytyjczykom.
Raczyński uważał, że stosunki z III Rzeszą również nie układały się tak, jak by
sobie tego życzyli angielscy politycy. Rozmowy na linii Eden – Konstantin von
Neurath nie przyniosły spodziewanych rezultatów. Niemiecki minister spraw zagranicznych nie zamierzał rozmawiać na temat ograniczenia zbrojeń do czasu zakończenia konﬂiktu abisyńskiego. Taka postawa Niemiec wpłynęła na zbliżenie Anglii
do ZSRR. Wydaje się, że Londyn chciał pokazać Berlinowi, że to on decyduje o koalicjach na kontynencie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że podczas rozmów Edena
z Maksimem Litwinowem poruszono problemy ewentualnego przekroczenia przez
Niemcy zdemilitaryzowanej strefy Nadrenii oraz postawy Wielkiej Brytanii wobec
zagrożonych – przez III Rzeszę – Czechosłowacji i Austrii. Stronie sowieckiej dano
również nadzieję na realizację negocjowanej od dłuższego czasu pożyczki24.
Odnośnie do spraw polskich to w Ambasadzie RP w Londynie z dużym zadowoleniem skonstatowano zmianę w polityce Edena, który zaczął żywiej interesować się
sprawami kontynentu, również jego wschodnią częścią. Nad Wisłą liczono, że Polska
stać się może czynnikiem determinującym stosunki angielsko-niemieckie. Zastanawiano się również, czy nie mogłaby, w polityce europejskiej Wielkiej Brytanii, zająć
miejsca odsuniętych na boczny tor Włoch25.
Zawoalowana gra dyplomatyczna Anglii w stosunku do III Rzeszy z wykorzystaniem ZSRR nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Niemcy 7 marca 1936 r.,
z pewnymi obawami, ale jednak postanowiły zająć zdemilitaryzowaną strefę Nadrenii. Wielka Brytania nie zareagowała tak stanowczo jak Francja i Belgia. Skłonna
była raczej negocjować z Berlinem propozycje zawarte w wystosowanym przez nich
memorandum. Londyn wywierał wpływ na Paryż, aby sprawy nie zaogniać. Brak
zdecydowanej postawy Anglii był trudny do wytłumaczenia. Na marginesie dodajmy
tylko, że układ sił militarnych w tamtym czasie był zdecydowanie po stronie Wielkiej
Brytanii i Francji. Nad Tamizą przeważały poglądy, że „nie wolno z góry posądzać
Führera o nieszczerość. Jego propozycje na pewno zostały zrobione w dobrej wierze
i zasługują z tego powodu przynajmniej na poważne potraktowanie”26. Krok Hitlera
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o pożyczkę angielską zob. AAN, Delegacja RP przy Lidze Narodów, sygn. 8, k. 138–145.
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26
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usprawiedliwiano również decyzjami podjętymi przez mocarstwa w Wersalu.
Postawa Brytyjczyków określana jest jako „appeasement of justiﬁed grievances”27.
W czerwcu 1936 r. polscy dyplomaci dużo miejsca w swoich raportach poświęcili
powrotowi Hoare’a do gabinetu, w którym objął on fotel pierwszego lorda admiralicji. Hoare odpowiadać miał za obronę Imperium, co oznaczało pośredni wpływ na
politykę zagraniczną28. Anglicy zrozumieli, że aby liczyć się w grze dyplomatycznej,
nie można było polegać wyłącznie na wcześniej wypracowanym prestiżu; raczej
należało go poprzeć odpowiednią militarną siłą, ostatnio dość mocno zaniedbaną29.
Tym zagadnieniem miał zająć się nowo wybrany lord admiralicji, który w stosunkowo krótkim czasie zamierzał zmodernizować ﬂotę i siły powietrzne30. Według
Raczyńskiego pojawienie się tego polityka w gabinecie związane było również
z przewidywanym w najbliższym czasie détente między Londynem i Rzymem.
„Podobno Hoare, przyjął nominację pod warunkiem wycofania ﬂoty wojennej
z Morza Śródziemnego i poprawy stosunków z Włochami”31. Założenia te udało się
zrealizować kosztem Abisynii oraz utratą znaczenia Ligi Narodów.
Wydaje się, że politycy angielscy nie przypuszczali, że ich postawa związana
z kwestiami Nadrenii i Etiopii, odbije się tak negatywnie na wydarzeniach mających
mieć miejsce w Europie w niedalekiej przyszłości.
Tymczasem podbój Abisynii przez Włochy okazał się pomocny w wypracowaniu
porozumienia odnośnie do klauzul wojskowych w projektowanym układzie z Egiptem. Rządowi angielskiemu udało się przekonać stronę egipską, że bez jego pomocy
niepodległość Egiptu była poważnie zagrożona. W 1936 r. Wielka Brytania zagwarantowała systematyczne zmniejszanie kontyngentów wojskowych w niedalekiej
przyszłości, ale wynegocjowała przeniesienie baz z Kairu w pobliże Kanału Sueskiego
(Ismailia), gdzie znajdować się miała ponadto wzmocniona baza lotnicza podobna
do tej, która istniała już w Abukirze. Uzgodniono również utrzymanie bazy morskiej
w Aleksandrii oraz liczby żołnierzy na poziomie 15 tys 32.

27

F. McDonough, op.cit., s. 28.
AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 110, RP. z 13.06.1936, nr 12/36, k. 198–199.
29
Przypomnijmy tylko, że Anglia, dominia, Stany Zjednoczone oraz Francja podpisały 25 marca
1936 r. układ ograniczający zbrojenia morskie. Dużo do życzenia w tym względzie pozostawiała także
prowadzona przez sześć lat polityka premiera MacDonalda; H. Batowski, op.cit., s. 252; AAN, Ambasada
RP w Londynie. Hoover Institution, sygn. 3, raport z dn. 5 VI 1929 r., k. 319; AAN, Ambasada RP
w Berlinie, sygn. 239, raport z 6.06.1929, k. 7–8; ibidem, sygn. 248, RP. z 4.07.1934, nr 16/34, k. 121.
30
AAN, Ambasada RP w Londynie, sygn. 110, R. P. nr 16/36 z dn. 23 VII 1936 r., k. 303–304.
31
Ibidem, RP. z 13.06.1936, nr 12/36, k. 200; por. A. Garlicka, op.cit., s. 34.
32
AAN, MSZ, sygn. 5752, k. 57–59. Inne dane odnośnie do liczby żołnierzy (10 tys.) podaje
A. Bartnicki, Egipt i Sudan w polityce Wielkiej Brytanii 1882–1936, Warszawa 1974, s. 287.
28

Polityka zagraniczna narodowego rządu Stanleya Baldwina (1935–1937)

31

Na przełomie czerwca i lipca pracownicy ambasady polskiej w Londynie dalej
podkreślali życzliwy stosunek Edena do Rzeczypospolitej33. Zauważalny był on np.
podczas wystąpienia kierownika Foreign Oﬃce w Izbie Gmin z 27 lipca 1936 r. Eden
obiecał w nim zwiększenie zainteresowania Anglii sytuacją w całej Europie. Polemizując z wypowiedzią Lloyda George’a, wygłoszoną 18 czerwca, w której były premier
przestrzegał przed ponownym „wplątaniem” Albionu w konﬂikt europejski z powodu
jakiejś „austriackiej sprzeczki” – angielski minister spraw zagranicznych oświadczył,
iż „nie była to tylko jakaś austriacka sprzeczka, która zawikłała nas w wojnę w 1914 r.,
była to sprzeczka austriacka, która przekształciła się w inwazję Belgii. W tym tkwi
problem, przed którym stoimy w obecnej międzynarodowej sytuacji. Faktem jest, że
wzięliśmy na siebie pewne zobowiązania w stosunku do pewnych części Europy,
zobowiązania, które gotowi jesteśmy wypełnić”34.
Podobnie, co również zostało zauważone przez Ambasadę RP w Londynie, wypowiadała się większość posłów liberalnych oraz labourzystowskich. I tak np. Archibald
Henry Macdonald Sinclair i Geoﬀrey Le Mesurier Mander stwierdzili, że bezpieczeństwo Europy Wschodniej było równoznaczne z bezpieczeństwem jej części
zachodniej35. Natomiast Philip Noel-Baker oświadczył, że „politycznie i geograﬁcznie świat nie da się podzielić na grupy. Istnieje niebezpieczeństwo, że pakt zapewniając pokój na zachodzie, pozwoli na wojnę na wschodzie”. Miał nadzieję, „że idąc
po właściwej linii, rząd przekona się, iż z Francją, Rosją, Małą Ententą i Polską,
Europa skonsoliduje się w jeden wielki sojusz dla utrzymania pokoju”36.
Polscy dyplomaci zdawali sobie sprawę, że do tych wypowiedzi trzeba było podchodzić bez okazywania zbytniego „hurraoptymizmu” – „byłoby nieostrożnym
z powyższych kilku wypowiedzi wyciągać zbyt daleko idące wnioski (…)”37. Dodajmy,
że mowa angielskiego ministra spraw zagranicznych zaaprobowana została przez
trzystu trzynastu parlamentarzystów, natomiast stu trzydziestu ośmiu było przeciw38.
Jażdżewski w swoim raporcie do Becka pisał, że trzeba rozróżnić wzrost zainteresowania kierownika Foreign Oﬃce oraz kilkudziesięciu posłów i opinii publicznej
losami całej Europy od konkretnych zobowiązań, czy ewentualnej pomocy w razie
wybuchu konﬂiktu we wschodniej części kontynentu. Natomiast sam przebieg
dyskusji w parlamencie świadczył według polskiego dyplomaty o zmianie nastawie-
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nia, przynajmniej części Anglików, do spraw związanych z najbardziej interesującym
polską dyplomację regionem.
Wymiana poglądów w Izbie Gmin dała sposobność polskiej ambasadzie do
przedstawienia dwóch (wyżej była mowa o trzech) wpływowych grup, które w niedalekiej przyszłości mogły oddziaływać na brytyjską politykę zagraniczną. Pierwsza,
do której należeli m.in. Philip Kerr (Lord Lothian), Arnold Wilson i Lord Rothermere
(właściwie Harold Harmsworth), myślała o współpracy z Niemcami, postulowała
oddanie Niemcom kolonii39 oraz propagowała izolacjonizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Druga na czele z Austenem Chamberlainem, Winstonem
Churchillem, Arthurem Jamesem Salterem i Ralphem Normanem Angellem była
zdania, że wrogiem Anglii były Niemcy i sprzeciwiała się jakimkolwiek ustępstwom
na rzecz tego państwa. Grupa ta zamierzała w swojej polityce wykorzystać pozycję
ZSRR40. Polskim dyplomatom, rzecz jasna, bliższe były poglądy tych ostatnich.
Między wrześniem a listopadem 1936 r. dyplomaci akredytowani nad Tamizą dużo
miejsca w swoich raportach poświęcili sprawom związanym z sytuacją w Hiszpanii
oraz stosunkom Wielkiej Brytanii z Włochami, Niemcami, ZSRR, Japonią i Polską.
Pierwszy problem ze względu na to, że swój ﬁnał znalazł dopiero w 1939 r., nie
zostanie szerzej omówiony na łamach niniejszego artykułu. Zaznaczmy tylko, że
Ambasada RP w Londynie informowała MSZ o pracach Międzynarodowego Komitetu Nieinterwencji w wojnie domowej w Hiszpanii, który miał swą siedzibę w Londynie. W raportach omawiano relacje między najbardziej zainteresowanymi stronami, postanowienia odnośnie do Hiszpanii, ale przede wszystkim podkreślano silną
chęć utrzymania przez Wielką Brytanię neutralności w konﬂikcie mającym miejsce
na Półwyspie Iberyjskim41. „Rząd angielski stoi niezmiennie przy idei nie-interwencji. Taktyka obrana przez przedstawiciela rządu w Komitecie polega więc na utrzymywaniu ﬁkcji, iż układ jest wykonywany, że wypadki naruszania sygnalizowane
przez niektóre państwa są dostatecznie wyjaśnione przez państwo oskarżane
(…)”42.
Od czasu powrotu Hoare’a do gabinetu zauważono poprawę stosunków na linii
Londyn – Rzym. Dobre relacje nie wynikały z jakiś konkretnych ustaleń, może
39
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z wyjątkiem zadowalających obie strony rokowań handlowych, ale raczej z polityki
gestów strony brytyjskiej szukającej przyjaznego modus vivendi z Włochami. Według
Raczyńskiego, Hoare zdawał sobie doskonale sprawę z braków, jakie posiadała ﬂota
brytyjska w akwenie śródziemnomorskim, a ostatnie wypadki w Hiszpanii mogły
doprowadzić do niebezpiecznych z punktu widzenia Anglii zmian w tej części
Europy43. Dyplomaci polscy informowali MSZ, że mające niedługo dojść do skutku
„(angielsko-włoskie – K. K.) porozumienie polegałoby na wymianie listów, określających interesy morskie, wojskowe, powietrzne i kolonialne obu mocarstw na Morzu
Śródziemnym, względnie w strefach sąsiadujących z tym morzem. Oba rządy zobowiązałyby się poszanować wzajemnie interesy i w razie powstania jakichkolwiek
trudności, rozpatrzyć je w drodze konsultacji”44.
Stosunki angielsko-niemieckie od dłuższego czasu znajdowały się w próżni.
Londyn nie zamykał drzwi przed Berlinem, ale stawiał określone warunki. Brytyjscy
politycy żądali zabezpieczenia linii Renu, powstrzymania napastliwej polityki,
przestrzegania przez Niemcy traktatów, ale przede wszystkim liczenia się z głosem
Albionu45. Obie strony przewidywały w najbliższym czasie rozmowy, ale ich brak
i spowodowane tym poczucie zagrożenia Anglików wpływały na dalszą poprawę
stosunków z Moskwą. „Rząd nie kieruje się w swych stosunkach z Rosją żadnymi
względami ideologicznymi. Stosunki te opierają się przede wszystkim na ściśle
realnym podejściu do każdego zagadnienia, tak charakterystycznym dla polityki
brytyjskiej. To poczucie realności wymaga w chwili obecnej zbliżenia z Rosją na
całym szeregu odcinków. Poczucie niebezpieczeństwa niemieckiego wywołane
zbrojeniami niemieckimi, wydaje się i bliższe i konkretniejsze, od hipotetycznego
niebezpieczeństwa polityki kominternu (…)”46.
Potwierdzeniem tych słów była chwilowa zmiana nastawienia Anglii do paktu
francusko-radzieckiego z 2 maja 1935 r. Anglicy nadal obawiali się wciągnięcia ich
państwa w ewentualną wojnę niemiecko-radziecką, ale zaczęli dostrzegać również
dobre strony płynące z tego porozumienia. Ponadto 30 lipca 1936 r. podpisali negocjowany już od dłuższego czasu układ, w którym udzielili ZSRR kredytu na kwotę
10 milionów funtów szterlingów47. Stosunki angielsko-sowieckie uległy pogorszeniu
pod wpływem postawy Moskwy wobec wypadków w Hiszpanii. Wielkiej Brytanii
nie podobała się polityka zaogniania przez ZSRR stosunków w Europie i głoszone
przez nią hasła „wojny religijnej”48.
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Oczekiwana pozytywna zmiana stosunków angielsko-niemieckich, związana
z przybyciem do Londynu nowego ambasadora niemieckiego – Joachima von Ribbentropa, nie doczekała się realizacji. Polscy dyplomaci stwierdzili nawet, że relacje
między dwoma państwami od pojawienia się tego polityka nad Tamizą uległy dalszemu pogorszeniu. Eden, odpowiadając na pojawiające się żądania niemieckie,
zapowiedział, że nie pozwoli, aby spełnienie ich odbyło się kosztem państw trzecich49.
Ponadto Anglicy mieli wiele uwag do podpisanego 25 listopada 1936 r. przez Niemcy
i Japonię tzw. paktu antykominternowskiego50. „Wiadomość o porozumieniu, jakie
nastąpiło między Japonią a Niemcami na podstawie tak niemiłej dla Wielkiej Brytanii wspólnej ideologii – praktycznie zaś biorąc – ułatwienie Niemcom w pewnej
mierze ekonomicznej penetracji w zmonopolizowanym dotychczas Mandżukuo –
wywołała szereg zastrzeżeń”51.
Według Ambasady RP w Londynie pakt zawarty między Berlinem a Tokio odbił
się również ujemnie na stosunkach angielsko-japońskich. Uważano, że Kraj Kwitnącej Wiśni na porozumieniu raczej stracił, niż cokolwiek zyskał. Przewidywano
pogorszenie relacji Japonii z Moskwą, ograniczenie przez Tokio pola manewru
w polityce światowej oraz utratę szans na rapprochement z Londynem52.
W listopadzie 1936 r. miała miejsce wizyta Becka w Londynie, dobrze znana
w polskiej historiograﬁi i niewymagająca tutaj szerszego omówienia53. Przypomnijmy
tylko, że rozmowy dotyczyły sytuacji w Hiszpanii i Wolnym Mieście Gdańsku,
reformy Ligi Narodów, wzajemnych relacji ekonomicznych oraz przygotowywanego
od dłuższego czasu na gruncie brytyjskim paktu tzw. nowego Locarno. Ta ostatnia
sprawa związana była z zajęciem przez Niemcy strefy Nadrenii (7 marca 1936 r 54.)
i wypowiedzeniem przez Hitlera paktu reńskiego, co nie doprowadziło zgodnie z art.
43 i 44 traktatu wersalskiego do przewidzianych reperkusji. Anglia z powodu zmienionej sytuacji w Europie postanowiła rozpocząć z Niemcami rozmowy na temat
nowego paktu. Strona polska nie była mu zasadniczo przeciwna (przynajmniej nie
49
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okazywała tego na zewnątrz), postulowała tylko, aby nie był on sprzeczny z jej
układami bilateralnymi. Podczas rozmów Beckowi udało się odnieść sukces. Nad
Tamizą przekonał swoich brytyjskich kolegów, że Polska nie jest „hamulcowym” na
kontynencie (na szczęście projekt paktu multilateralnego nie wszedł w życie); na
zewnątrz dał do zrozumienia, że relacje polsko-brytyjskie wpisały się na trwałe
w element polityki europejskiej.
Pod koniec 1936 r. Raczyński donosił, że porozumienie na linii Londyn – Rzym
było bliskie podpisania. Podczas rokowań za najważniejszą sprawę uznano, że
„interesy włoskie i angielskie na Morzu Śródziemnym nie są sobie przeciwstawne,
lecz wzajemnie się dopełniają. Takie stwierdzenie miałoby wywołać efekt przede
wszystkim psychologiczny”55. Polscy dyplomaci podkreślali, że zbliżenie między
dwoma państwami dotyczyło jedynie kwestii śródziemnomorskiej, na co szczególnie
zwracała uwagę Wielka Brytania, nie wolno go było łączyć ze sprawami Abisynii. To
odpowiadało stronie włoskiej. Dino Grandi miał powiedzieć wręcz, że „najzdolniejszym dyplomatą jest ten, który potraﬁ od rządu angielskiego wydrzeć takie ustępstwa,
do którego przyznania rząd ten jest przygotowany”56.
Rozwój sytuacji wewnętrznej w Anglii w tamtym czasie – sprawa morganatycznego
małżeństwa króla Edwarda VIII z Wallis Warﬁeld Simpson i związana z tym abdykacja króla57 oraz przewidywana zmiana na stanowisku premiera58, spowodował, że
polscy dyplomaci w swoich raportach znacznie mniej miejsca poświęcali zagadnieniom związanym z brytyjską polityką zagraniczną. Główne problemy, poruszane
w pierwszych miesiącach 1937 r., dotyczyły kwestii dozbrojenia dyskutowanej także
na konferencji imperialnej oraz projektu nowej konstytucji irlandzkiej.
Raczyński informował, że zwiększenie potencjału militarnego przez Brytyjczyków
dotyczyło głównie ﬂoty i sił powietrznych. „Dozbrojenie angielskie, w myśl tutejszych
oczekiwań, posiadać ma wymowę wobec wszystkich kontrahentów Wielkiej Brytanii, europejskich i pozaeuropejskich”59. Sprawa ta, poszerzona o kwestię obronności
i wspólnej polityki zagranicznej, była przedmiotem majowej konferencji imperialnej.
Polscy dyplomaci zawiadamiali o dużych rozbieżnościach i różnicy zdań członków
Commonwealthu. Delegaci dominiów zaniepokojeni byli przede wszystkim sytuacją
w akwenie śródziemnomorskim i Etiopii oraz pogarszaniem się stosunków angielsko-włoskich, te ponownie popsuły się na skutek incydentu związanego z zaproszeniem przedstawiciela Abisynii na uroczystości związane z koronacją króla
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Jerzego VI60. Dalej Kanada i Australia nie rozumiały zaangażowania Edena w sprawy
Europy Środkowo-Wschodniej, które doprowadzić mogły Wielką Brytanię do wojny.
Wśród delegatów dominiów przeważało myślenie imperialne i trzymanie się z dala
od problemów kontynentu, stąd np. postulowana przez nich propozycja paktu państw
Oceanu Spokojnego. Dominia zamierzały również, do czego na szczęście dla Wielkiej
Brytanii nie doszło, utworzyć stałe przedstawicielstwo dominiów w Londynie, które
wypracowywałoby i ustalałoby wspólną politykę zagraniczną Imperium. „Foreign
Oﬃce było przeciwne tworzeniu jakiegoś stałego organu, który mógłby stanowić
obciążenie jego pracy, zwłaszcza wobec możliwości tendencji dominiów do wywierania wpływu na bieg polityki, bez brania na siebie odpowiedzialności” – pisał
Raczyński61.
Istotne zmiany następowały również w stosunkach Wielkiej Brytanii z najbliżej
jej granic położonym dominium – Wolnym Państwem Irlandzkim. Jeszcze pod
koniec 1936 r. polscy dyplomaci informowali o dwóch ustawach uchwalonych przez
Dáil, izbę niższą parlamentu irlandzkiego: Constitution Act Amendment No. 27
i Executive Authority Act. Pierwsza z nich dotyczyła osoby króla oraz reprezentującego go generalnego gubernatora. Poprawka znosiła urząd generalnego gubernatora
i przenosiła na przewodniczącego parlamentu oraz radę ministrów całą odpowiedzialność za sytuację wewnętrzną w kraju. W życiu codziennym proklamowała
suwerenność wewnętrzną Wolnego Państwa62. Druga poprawka uznawała króla
brytyjskiego za władzę zwierzchnią w zakresie niektórych spraw polityki zagranicznej Commonwealthu (umowy międzynarodowe, nominacje przedstawicieli dyplomatycznych w placówkach zagranicznych etc.)63.
Jeszcze dalej w swym separatyzmie od Korony poszedł projekt konstytucji z dnia
1 maja 1937 r., na mocy którego Wolne Państwo otrzymało nową nazwę Éire. Głową
państwa zostać miał prezydent, wybierany w wyborach bezpośrednich co 7 lat, który
był także najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Prezydentowi, który odpowiadać miał przed sejmem, przysługiwało prawo mianowania premiera. Specjalną
pozycję przyznano wyznaniu rzymskokatolickiemu. Pierwszym językiem urzędowym
zostać miał irlandzki, drugim zaś angielski. Postulowano neutralność Irlandii wobec
konﬂiktów zbrojnych64.
Między 11 a 19 maja 1937 r. Ambasada RP w Londynie zorganizowała kolejną
wizytę Becka w Londynie, która związana była z uroczystościami koronacyjnymi
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króla Jerzego VI. Polski minister spraw zagranicznych, wiedząc o mającej nastąpić
w ciągu dwóch tygodni zmianie gabinetu w Wielkiej Brytanii, spotkał się z przewidzianym na stanowisko premiera Nevillem Chamberlainem oraz kierownikiem
Foreign Oﬃce Edenem65. Chociaż dyplomaci akredytowani w Londynie informowali,
że Chamberlain nie powinien drastycznie zmieniać polityki zagranicznej swego
poprzednika66, to Beck nie był zachwycony wynikami rozmów. Jego zdaniem pretendent do fotela premiera wyraźnie dystansował się od układu multilateralnego na
rzecz bliższego porozumienia z Niemcami i Włochami, uważając Japonię za największe niebezpieczeństwo dla Albionu67. To zdecydowanie nie odpowiadało polskim
interesom i mogło okazać się niebezpieczne dla Europy.
Podsumowując, trzeba przyznać, że polscy dyplomaci w Londynie mieli duże
rozeznanie i wyczucie w sprawach brytyjskiej polityki zagranicznej. W ich raportach
widać dynamikę procesów zachodzących w stosunkach Anglii z jej partnerami
europejskimi i pozaeuropejskimi. Żywo reagowali na zmiany zachodzące nad Tamizą.
Mieli nadzieję, że Anglia wspólnie z Francją będą stały na straży pokoju na kontynencie. Niestety, opisywane lata to czas wielu zmian na arenie międzynarodowej.
Polityka Włoch i Niemiec stawała się coraz bardziej ekspansywna. Francja, widząc
zagrożenia, szukała porozumienia na wschodzie – m.in. z ZSRR, Czechosłowacją,
Polską – układ w Rambouillet68. Wielka Brytania nie aprobowała tej polityki. Jej
koncepcje szły raczej w kierunku ustępstw prowadzonych na rzecz Włoch i Niemiec.
Te z kolei, coraz bardziej ośmielane, wspólnie z Japonią zwiększały swoje żądania,
co w konsekwencji doprowadziło do wybuchu II wojny światowej.

SUMMARY
Stanley Baldwin’s foreign policy in the light of reports of Polish post
in London in the years 1935–1937

THE AIM OF the article is to present British foreign policy in Baldwin’s term of oﬃce (7 June
1935–25 May 1937) in the light of Polish diplomatic sources. The article describes EnglishItalian relations with regard to Abyssinian problem as well as English-German correlation
in which we can observe London concessions for the beneﬁt of Berlin and variable EnglishSoviet relations. The article provides an account of British foreign policy to Poland and her
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attitude towards Poland’s important matters. Moreover there are information about English
relationship with: Japan, Egypt and her dominions, especially with Irish Free State.
British foreign policy in Baldwin’s term of oﬃce was typiﬁed by larger and larger concessions to Italy and Germany. These two countries, encouraged by English yielding attitude,
alongside with Japan, started to expand their claims what resulted in an outbreak of World
War II.
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„PRZYGOTOWANIE POKOJU”.
ZADANIA POLSKICH PLACÓWEK
DYPLOMATYCZNYCH W ZAKRESIE TEMATYKI
TRAKTATU POKOJOWEGO Z NIEMCAMI

ZWYCIĘSTWO NAD NIEMCAMI w 1945 r. wiązało się z koniecznością poszukiwania
nowych rozwiązań, które miały kształtować europejską rzeczywistość powojenną.
Wielkie mocarstwa: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki arbitralnie podjęły decyzje w sprawie przyszłości Niemiec. Polska, jako jeden ze zwycięzców drugiej wojny światowej, nie chciała jednak zrezygnować ze współdecydowania o kwestiach niemieckich.
W latach 1942–1945 działało Ministerstwo Prac Kongresowych1 polskiego rządu
na wychodźstwie, które przygotowywało stanowisko w sprawie Niemiec do ewentualnego przyszłego traktatu pokojowego z Niemcami2. Zadanie to po wojnie władze
w Polsce przekazały nowo powstałej instytucji jaką było Biuro Prac Kongresowych3,
działające od 2 maja 1945 r. do 15 marca 1948 r oku4. Jego aktywność nie ograniczała
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4
Wraz z tworzeniem się powojennej rzeczywistości Polski Ludowej umacniała się w kręgach politycznych negacja dorobku polskich władz na wychodźstwie. A przecież w kilku kwestiach, jak chociażby
w przypadku granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej środowisko londyńskie jak i przedstawiciele nowej
władzy niewiele się różnili. Interesującym jednak jest fakt, że mimo rozbieżności w poglądach na
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się jedynie do opracowywania polskich postulatów do traktatu pokojowego z Niemcami5. Duża część pracy sprowadzała się do wyposażenia polityków i dyplomatów
w profesjonalnie przygotowaną argumentację polskich postulatów i żądań w sprawie
Niemiec, które prezentowali później na arenie międzynarodowej. W tym celu, na
polecenie MSZ, BPK jak i powołany 1 listopada 1946 r. referat „Przygotowanie
pokoju” w Wydziale Środkowoeuropejskim włączyły do współpracy polskie placówki
dyplomatyczne. Głównym ich zadaniem było pozyskiwanie materiałów informacyjnych na temat stanowisk poszczególnych krajów w sprawie Niemiec. Pomysłodawcą
akcji był zatrudniony w resorcie spraw zagranicznych od listopada 1946 r. były
pracownik Instytutu Zachodniego w Poznaniu Włodzimierz Głowacki. Od tego
czasu można było zaobserwować konkretne działania podejmowane w tym kierunku
przez MSZ6. Konieczność przyspieszenia prac spowodowana była także zbliżającą
się konferencją zastępców ministrów spraw zagranicznych w Londynie w styczniu
i lutym 1947 roku 7.
Celem pracy jest więc przedstawienie działalności polskich placówek dyplomatycznych w kwestii gromadzenia i dostarczania do kraju materiałów dotyczących
stanowisk poszczególnych państw, na temat szeroko pojętych kwestii niemieckich
po drugiej wojnie światowej.
Już na początku swej pracy w ministerstwie Głowacki rozpisał szczegółowy plan
działań: „Prace Wydziału związane ze sprawami przygotowania materiałów dla prac
delegacji polskiej na konferencję pokojową z Niemcami odnoszą się przede wszystkim do zorganizowania stałego spływu materiałów informacyjnych, posiadających

większość spraw, istniała zaskakująca i niezaplanowana przez władze komunistyczne ciągłość polskich
starań w zakresie spraw niemieckich. Biuro Prac Kongresowych, bardzo intensywnie korzystało z dorobku Ministerstwa Prac Kongresowych. Wzorowanie się na tej instytucji widoczne było w wielu elementach, poczynając od nieprzypadkowo podobnie brzmiącej nazwy, poprzez merytoryczny dorobek,
skończywszy na pracownikach MPK, którzy po powrocie do kraju, rozpoczęli współpracę z nową
władzą.
5
Por.: B. Pasierb, Polskie prace przygotowawcze do Traktatu Pokojowego z Niemcami 1916–1948.
Instytucje – ludzie – problemy, Wrocław 1996; W. Borodziej, Polski projekt układu pokojowego z Niemcami, [w:] Historia i współczesność, Warszawa 1987, s. 287–298; W. Jarząbek, Polska wobec problemu
podpisania traktatu pokojowego z Niemcami po II wojnie światowej. Prace przygotowawcze w latach
1945–1962, [w:] Zakończenie II wojny światowej. Polityka i dyplomacja międzynarodowa 1945–2005,
red. M. Nurek, Gdańsk 2006, s. 147–163.
6
B. Pasierb, op.cit., s. 245.
7
Por.: K. Kącka, Stanowisko Polski w sprawie Niemiec na konferencji zastępców ministrów spraw
zagranicznych w Londynie. Styczeń–luty 1947 roku, [w:] Nad Bałtykiem. W kręgu polityki, gospodarki,
problemów narodowościowych i społecznych w XIX i XX wieku. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Mieczysławowi Wojciechowskiemu, red. Z. Karpus, J. Kłaczkow, M. Wołos, Toruń 2005,
s. 589–602.
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jednak charakter źródłowy i dokumentarny”8. Zapowiadał w nim przesłanie do
wszystkich polskich placówek dyplomatycznych zarządzenia i instrukcji ministerstwa
polecających zbieranie oraz przekazywanie do kraju informacji dotyczących kwestii
przygotowania pokoju z Niemcami. Akcję gromadzenia materiałów na terenie
Niemiec nadzorować miała Polska Misja Wojskowa w Berlinie9. Wiązało się to ze
szczególną i stałą obserwacją wszystkich dziedzin życia, zwłaszcza politycznego
i społecznego. Otrzymane źródła miały być następnie opracowywane zgodnie
z potrzebami przez specjalnie utworzoną w tym celu komórkę fachowców w Poznaniu oraz przez ekspertów ministerstwa i samego wydziału10. Według autora planu,
wszystkie placówki dyplomatyczne miały być stale powiadamiane o ewentualnych
zmianach w polskim stanowisku (w tym celu za konieczne uznał rozpoczęcie wydawania biuletynu informacyjnego). Ponadto miały one otrzymywać tzw. „materiał
propagandowy” – książki i publikacje wydawane przez niemcoznawcze placówki
naukowe. Aby można było złożyć zamówienia na opracowania najważniejszych
problemów Głowacki apelował do Komitetu Politycznego MSZ o ustalenie ostatecznych tez pokojowych. Miały być one podstawą przygotowania konkretnej argumentacji następujących zagadnień: „Polskich roszczeń terytorialnych na lewym brzegu
Odry; zapewnienia wolności Morza Bałtyckiego i to przez: określenie stosunku
naszego do sprawy kontroli wyspy Rugii i Kanału Kilońskiego; możliwości porozumienia o wzajemnym poparciu stanowisk przez Polskę i Francję; możliwości porozumienia o wzajemnym poparciu stanowisk przez Polskę i Czechosłowację; terminu
i warunków okupacji Niemiec; ustroju politycznego i gospodarczego Niemiec oraz
kontroli nad Niemcami; sposobu zawarcia traktatu pokojowego z Niemcami; odszkodowań wojennych i rozliczeń międzypaństwowych z tytułu pretensji polskich do
Niemiec i pretensji wzajemnych”11. W odpowiedzi na tę sugestię Komisja Polityczna
MSZ próbowała formułować, choć dosyć ogólnie, wytyczne dla BPK oraz polskie
8

AMSZ, BPK, sygn. 18/49/759, W. Głowacki, Plan pracy Wydziału Środkowoeuropejskiego, Referatu „Przygotowanie pokoju” MSZ z dnia 12.11.1946 r.
9
Por: L. Gondek, Polskie misje wojskowe 1945–1949. Polityczno-prawne, ekonomiczne i wojskowe
problemy likwidacji skutków wojny na obszarze okupowanych Niemiec, Warszawa 1981.
10
Opracowanie miało polegać na tworzeniu kartotek informacji, które dodatkowo dzielonoby na
zwykłe i zastrzeżone – tylko dla powołanych osób. Każdy z materiałów miałby swoją kartę zawierającą:
dane dotyczące treści, propozycje wykorzystania, sygnaturę archiwalną i rzeczową. Dodatkowo powstałaby centralna kartoteka informacyjna w celu usprawnienia wyszukiwania konkretnych dokumentów lub informacji. Byłaby ona przeznaczona jedynie: „dla potrzeb komitetu politycznego przygotowującego zagadnienia pokojowe; dla opracowania problemów specjalnych na zamówienie Ministerstwa
przez ekspertów; dla opracowań dokonywanych przez ekspertów Komitetu dla Propagandy Zagranicznych Ziem Odzyskanych; w miarę potrzeby dla osób opracowujących na zamówienie Ministerstwa
pewne problemy w celach propagandowych”.
11
AMSZ, BPK, sygn. 18/49/759, W. Głowacki, Plan pracy Wydziału Środkowoeuropejskiego, Referatu „Przygotowanie pokoju” MSZ z dnia 12.11.1946 r.
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tezy do traktatu pokojowego. Za ich podstawę uznano postanowienia układów
poczdamskich12.
15 listopada 1946 r. minister spraw zagranicznych Zygmunt Modzelewski wydał
zarządzenie do wszystkich szefów polskich placówek zagranicznych. Polecił on
służbie zagranicznej, w czasie trwania konferencji pokojowej, jak i w okresie poprzedzającym go: „nastawienie swych prac w kierunku jak najbardziej intensywnego
i uporczywego oddziaływania na zagraniczne czynniki rządowe i opinię światową,
celem pozyskania życzliwego poparcia dla stanowiska Polski oraz w kierunku dostarczania Rządowi jak najbardziej ścisłych i wyczerpujących informacji o tych zagadnieniach”13. W polskich placówkach dyplomatycznych zarządzono zorganizowanie
specjalnej służby informacyjnej, której celem było zbieranie danych związanych
z konferencją pokojową oraz kwestią niemiecką, przydatne polskiej delegacji pokojowej. Dodatkowo w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Paryżu mieli zostać
powołani specjalni urzędnicy, których zadaniem była kontrola tych prac i wysyłka
materiałów do kraju. Polskie postulaty pokojowe, zwłaszcza kwestia zachodnich ziem
odzyskanych miały zostać objęte szeroką propagandą poprzez rozpowszechnianie
wydawnictw i materiałów przygotowanych w kraju. Dokładne raporty polecono
wysyłać w dziesięciodniowych odstępach. Miały one zawierać: stosunek danego
państwa do problemu traktatu pokoju z Niemcami oraz polskich postulatów w tej
kwestii, a także ścisłą relację z dokonań na tym polu polskiej służby dyplomatycznej.
Pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie instrukcji ponosić mieli szefowie
placówek zagranicznych. Sposób ich wywiązania się z tego zadania miał stanowić
podstawę oceny ich wartości jako przedstawicieli Polski poza granicami kraju14.
Dodatkowo 16 listopada 1946 r. MSZ wydało instrukcję „o wykonaniu zarządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 15 listopada 1946 r.”, w której przedstawiono szczegółowy plan działania dla polskich placówek dyplomatycznych
w pracach przygotowawczych do konferencji pokojowej. Określony został sposób
organizacji służby informacyjnej oraz zagadnienia, którymi szczególnie zainteresowane było polskie MSZ15. Ponadto instrukcja określała, iż zbieranie materiałów
12

Ibidem, sygn. 18/1/4, Ogólne wytyczne prac Biura Prac Kongresowych (bez daty).
Ibidem, sygn. 18/49/763, Zarządzenie ministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego do
wszystkich szefów polskich placówek zagranicznych z dnia 15.11.1946 r.
14
Ibidem.
15
Były to: problem roszczeń terytorialnych wobec Niemiec państwa akredytującego; polityka tego
państwa w stosunku do Niemiec: zasady i warunki zawarcia pokoju, stosunki gospodarcze, polityczne,
społeczne, kulturalne, ewentualna możliwość rozwoju tych stosunków w przyszłości, podejście do
wrogiej argumentacji wobec polskiego stanowiska; nastroje opinii publicznej, poszczególnych grup
społecznych oraz partii politycznych; opinia rządu i społeczeństwa do polskiego stanowiska wobec
problemu Niemiec a także ich stosunek do wrogiej argumentacji wobec postawy polskiej dyplomacji
w następujących kwestiach: przebieg granicy polsko-niemieckiej, wysiedlenie Niemców z ziem polskich,
13
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powinno być oparte na szczegółowym przeglądzie publikowanych w danym państwie
akredytującym materiałów prasowych, książkowych, radiowych, ﬁlmowych, wystaw
itp. Dobrym źródłem informacji były również rozmowy i wywiady z politykami,
członkami rządu, przedstawicielami kultury i gospodarki, wojskowymi oraz z „osobami przeciętnymi, reprezentującymi przekrój nastrojów społeczeństwa”. Instrukcja
nakazywała także przesyłanie relacji z wszystkich wydarzeń: politycznych, społecznych, kulturalnych, gospodarczych, które ukazywały rzeczywisty stosunek do
zagadnień niemieckich, stosunków polsko-niemieckich oraz przyszłego traktatu
pokojowego16. Zgodnie z instrukcją najbardziej pożądane przez resort były materiały
oryginalne w postaci: wycinków prasowych, broszur, książek, katalogów, ulotek,
wydawnictw naukowych i statystycznych, fotograﬁi, aﬁszy ﬁlmowych i wystawowych.
Ministerstwo akceptowało również: kopie, fotokopie, relacje pisemne z wyraźnym
zaznaczeniem źródła pochodzenia dokumentu oraz sposobu jego pozyskania. Polskie
MSZ zainteresowane też było relacjami z wywiadów a nawet prywatnych rozmów,
dotyczących kwestii pokoju z Niemcami. Miały one zawierać: „określenie czasu
i miejsca rozmowy, charakterystykę ogólną rozmówcy, uwzględniającą jego pozycję
społeczną, nastawienie i sympatie polityczne, i indywidualne cechy charakteru,
dokładną treść rozmowy, informację co do możliwości ewentualnego opublikowania
względnie powołania się oﬁcjalnego na treść rozmowy”17. Przesyłka z materiałami
miała odbywać się zawsze raz w tygodniu, jak najszybszą drogą, jako list tajny pod
hasłem: „przygotowanie pokoju”. Jednym z najważniejszych punktów instrukcji było
omówienie bezpośrednich sposobów oddziaływania na władzę i opinię publiczną
danego państwa18. Szefom poszczególnych placówek polecono przesyłanie raportów
politycznych (co dziesięć dni), które miały zawierać omówienie: stosunku kraju –
zagospodarowanie ziem odzyskanych, funkcjonowanie Niemiec bez polskich ziem odzyskanych, demilitaryzacja gospodarcza Niemiec, denazyﬁkacja, jedność polityczna i gospodarcza Niemiec, przyszły
sposób organizacji państwowości niemieckiej.
16
AMSZ, BPK, sygn. 18/49/763, Instrukcja wykonawcza ministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego do wszystkich szefów polskich placówek zagranicznych z dnia 16.11.1946 r. o wykonaniu
zarządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 15.11.1946 r.
17
Ibidem.
18
Szefowie placówek dyplomatycznych mieli za zadanie dopilnowanie, by podległy im personel
oraz inni urzędnicy i przedstawiciele polscy, we wszelkiego rodzaju kontaktach, zarówno służbowych
jak i prywatnych, popierali i podkreślali słuszność polskiego stanowiska wobec Niemiec oraz polskich
tez pokojowych zwłaszcza w perspektywie zapewnienia światowego bezpieczeństwa i pokoju oraz
naprawy niemieckich win. W instrukcji stwierdzono, iż „oddziaływanie przedstawicieli i urzędników
polskich winno oprzeć się o dokładne zapoznanie się z tezami i argumentacją polską, posługiwać się
dostosowanymi do warunków miejscowych argumentami rzeczowymi, winno być taktowne, uwzględniające stanowisko rozmówców i konieczność prowadzenia dalszych rozmów w przyszłości. W żadnym
razie sposób oddziaływania nie może ulegać wpływom czynników uczuciowych, ani doprowadzić do
zaostrzenia stosunków”.
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gospodarza placówki – do problematyki traktatu pokoju z Niemcami, polskich tez
traktatowych, wrogich polskiemu stanowisku wystąpień oraz dokonań propagandowych. W instrukcji dodatkowo podkreślono osobistą odpowiedzialność szefów
placówek za poprawne wykonanie powierzonego im zadania19.
MSZ dosyć regularnie wywiązywało się z ustalonego obowiązku dostarczania
placówkom dyplomatycznym materiałów ukazujących polskie stanowisko wobec
spraw niemieckich a także kwestii przyszłego traktatu pokojowego. Wydawany był
także „Poufny Biuletyn Informacyjny”, który Wydział Środkowoeuropejski przekazywał szefom poszczególnych ambasad20. Biuletyn zawierał wiele informacji od spraw
dotyczących bezpośrednio Niemiec, jak: „Akcje podziemnych organizacji niemieckich”, „Niemiecka emigracja w Szwecji”; poprzez opinie innych państw na temat
Niemiec: „Stosunek Szwecji do Niemiec”, „Stosunek opinii Włoskiej do Niemiec”, po
polskie tezy do traktatu pokojowego: „Stanowisko Polski wobec Niemiec”, „Niektóre
argumenty polskie dla opinii brytyjskiej w odniesieniu do Ziem Odzyskanych”21.
1 września 1947 r. BPK wydało „Instrukcję uzupełniającą instrukcję wykonawczą
o wykonaniu zarządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 15 marca 1946 r.”
Był to moment już dosyć trudny dla BPK. Po konferencji Rady Ministrów Spraw
Zagranicznych w Moskwie okazało się, że mocarstwa nie były już zainteresowane
polską opinią na temat Niemiec a władza w kraju pozostawała pod coraz większym
wpływem radzieckim. Moskwa rościła sobie także prawa do reprezentowania Polski
za granicą. Ponadto przyszłość Niemiec była już wówczas dosyć łatwa do przewidzenia a podział kraju na dwa państwa niemal przesądzony. Mimo to BPK nie zawieszało
swojej pracy i jeszcze we wspomnianej instrukcji zmieniło zasady dostarczania przez
polskie placówki dyplomatyczne materiałów informacyjnych. Biuro stwierdziło
w niej, że instrukcja z listopada 1946 r. była wykonywana „indywidualnie i niejednolicie” co w znacznym stopniu utrudniało korzystanie z nadsyłanych informacji.
Ponadto zmiany uznano za konieczne z powodu: „faktu wejścia rokowań nad traktatem z Niemcami w nowe stadium wykonawcze i związanej z tym konieczności
uzupełnień wytycznych Rządu Polskiego, oraz konieczności zmian zachodzących

19

AMSZ, BPK, sygn. 18/49/763, Instrukcja wykonawcza ministra spraw zagranicznych Z. Modzelewskiego do wszystkich szefów polskich placówek zagranicznych z dnia 16.11.1946 r. o wykonaniu
zarządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 15.11.1946 r.
20
Każdy z numerów zawierał następującą uwagę: „Materiał zawarty w biuletynie służyć ma informowaniu przedstawicieli polskich o stanowisku polskim w sprawach związanych z Niemcami. Z wyjątkiem ustępów wyraźnie zastrzeżonych treść jego może być rozpowszechniana, lecz tylko w formie
przeredagowanej”.
21
AMSZ, BPK, sygn. 18/49/763, „Poufny Biuletyn Informacyjny”, nr 1 i n.
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w nastawieniu22 i tematach prac Biura Prac Kongresowych”23. Instrukcja BPK zakładała także, że placówki dyplomatyczne powinny przesyłać do kraju materiał już
opracowany i odpowiednio posegregowany a dokumenty oryginalne powinny
dodatkowo zostać przetłumaczone. Ponadto ambasady miały także rozszerzyć akcje
propagandowe, które wcześniej należało skonsultować z centralą i co cztery-sześć
tygodni przesyłać do kraju raporty z własnych dokonań. BPK zobowiązywało się
natomiast, że w czterotygodniowych odstępach będzie dostarczać informacje dotyczące opracowywanych przez nie zagadnień, analizę sytuacji politycznej w sprawie
Niemiec oraz zaktualizowane dane statystyczne24. Miało to na celu wyeliminowanie
korzystania przez ambasady z innych źródeł, co powodowało powstawanie sprzeczności we wspólnym stanowisku25.
Prawdopodobnie jednak instrukcja nie była wykonywana przez placówki zbyt
sumiennie, ponieważ już w styczniu 1948 r. dyrektor BPK Manfred Lachs wydał
kolejne „Wytyczne Biura Prac Kongresowych dla placówek RP za granicą”: „Z uwagi
na fakt, że nie wszystkie placówki stosują się do zarządzenia w sprawie regularnego
nadsyłania sprawozdań ze swej działalności, związanej z problemem niemieckim.
Biuro Prac Kongresowych ponawia swą prośbę o specjalne przestrzegania tego
rozporządzenia”26.
Trudno dzisiaj jednoznacznie stwierdzić na ile realizowane były ministerialne
zarządzenia, wytyczne i instrukcje. W Archiwum MSZ zarchiwizowanych jest kilkadziesiąt teczek dotyczących akcji ambasad „Przygotowanie pokoju”. Materiały
nadchodziły z wszystkich niemal stolic europejskich, Stanów Zjednoczonych, Meksyku, Izraela, Egiptu itd. Trudno na ich podstawie mówić o regularności dostarczania informacji czy jednolitym sposobie opracowywania. Różnorodnie też przedsta22
Najprawdopodobniej owe „zmiany w nastawieniu” miały polegać jedynie na dostosowaniu
polskich tez i koncepcji traktatowych do polityki radzieckiej wobec Niemiec. Tym bardziej, że Polska
kilka miesięcy wcześniej na wyraźne żądanie ZSRR odrzuciła propozycję przyjęcia planu Marshalla
w ten sposób niejako zgadzając się na ingerencję radziecką w jej wewnętrzne sprawy.
23
AMSZ, BPK, sygn. 18/49/760, Instrukcja uzupełniająca instrukcję wykonawczą o wykonaniu
zarządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych z dnia 15.11.1946 r., podpisana przez ministra S. Leszczyckiego dnia 1.09.1947 r.
24
Ibidem.
25
Oznaczało to, że centrala w Polsce chciała kontrolować działalność placówek dyplomatycznych,
by zapobiec powstawaniu ewentualnych różnic w poglądach polskich i radzieckich. Do instrukcji dołączone były opracowania, które zawierały uzgodnione wytyczne władz polskich na zagadnienia niemieckie: „Stanowisko Rządu w stosunku do zagadnień gospodarczych i politycznych Niemiec” (tajne);
„Aktualna argumentacja w sprawie granicy na Odrze i Nysie” a także opracowanie dotyczące niemieckiego rewizjonizmu i notatkę omawiającą możliwości obalenia tez niemieckich, opartych na Karcie
Atlantyckiej.
26
AMSZ, BPK, sygn. 18/49/763, Wytyczne Biura Prac Kongresowych dla placówek RP za granicą,
styczeń 1948 r., podpisane przez dyrektora Biura Prac Kongresowych M. Lachsa.
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wiał się przesyłany materiał. Zawierał on raporty polityczne, społeczne, gospodarcze,
wojskowe, sprawozdania ze spotkań polskich dyplomatów z przedstawicielami
innych państw, wycinki z gazet lub przepisane i przetłumaczone artykuły prasowe,
dokumentację propagandową. I w tym przypadku trudno mówić o jakiejś przemyślanej segregacji materiału czy jego klasyﬁkacji. Dzięki dosyć szczegółowym instrukcjom i zarządzeniom resortu placówki dyplomatyczne nie miały problemów
z odpowiednią interpretacją poleceń ministerstwa. Inną sprawą było ich zastosowanie w życiu. Na przykład ambasador RP w Brnie Jerzy Putrament skarżył się na zbyt
małe fundusze przeznaczone na przeprowadzenie akcji „Przygotowanie pokoju”,
która z pewnością pochłonie o wiele większe sumy z budżetu placówki, niż przewidziano w centrali27. W przypadku ambasady w Moskwie sytuacja wyglądała nieco
inaczej. Ze względu na specyﬁkę placówki nie wszystkie postulaty polskiego MSZ
były możliwe do realizacji. Ówczesnym ambasadorem polskim w Moskwie był
Marian Naszkowski. Dyplomata lewicowy, darzony sporym zaufaniem w kraju.
W swoich wspomnieniach dyplomatycznych podkreślał, iż posiadał szerokie znajomości i kontakty w radzieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz innych
instytucjach rządowych, co próbowali wykorzystać przedstawiciele Zachodu:
„Zarówno Brozio28, jak i Sohlman29, jak zresztą i niektórzy inni ambasadorowie
zachodni – zorientowali się szybko, że posiadam dobre, ożywione stosunki z MID-em, że mam ponadto za sobą doświadczenia paryskie, znajomość języków. Ilekroć
więc chcieli wysondować stanowisko krajów socjalistycznych w tej czy innej kwestii
– biegli na wizytę do mnie. Ja nie uchylałem się bynajmniej od tych kontaktów.
„Sprzedawałem”, co uważałem za stosowne, bacząc by nie przekazywać czegoś, co
byłoby w niezgodzie z naszym interesem narodowym bądź obozu socjalistycznego
jako całości. Za to miałem dobre rozeznanie w nastrojach i ocenach dyplomatów
zachodnich, które przecież w dużej mierze odzwierciedlały poglądy ich rządów.
Mogłem więc informować o nich swoją Centralę”30. Do dziś zachowało się kilka
raportów Naszkowskiego informujących o rozmowach z ambasadorem Sohlmanem.
W większości z nich polski dyplomata opisuje podjęte przez Szweda próby zbadania
jego opinii na rozmaite kwestie: „oczywiście Sohlman usiłował wysondować, czy
posiadam jakiekolwiek informacje w tym kierunku”31. Mimo dobrych kontaktów
27

Ibidem, Poselstwo w Brnie, sygn. 19/53/3, Raport Ambasady RP w Brnie, dotyczący instrukcji
w sprawie przygotowań do konferencji pokojowej z Niemcami z dnia 19.11.1946 r. (sic!) do ministerstwa
Spraw Zagranicznych z dnia 3.12.1946 r.
28
Ambasador Włoch w ZSRR.
29
Ambasador Szwecji w ZSRR.
30
M. Naszkowski, Paryż–Moskwa. Wspomnienia dyplomaty (1945–1950), Warszawa 1986, s. 202.
31
AMSZ, Ambasada RP w Moskwie 1944–1947, sygn. 27/13/204, Notatka służbowa z rozmowy
ambasadora Naszkowskiego z ambasadorem Szwecji Sohlmanem odbytej w Ambasadzie RP.
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w Moskwie ambasador informował resort o swoich trudnościach w realizacji ministerialnych instrukcji. Jego raporty ukazywały także jednoznaczne nastawienie ZSRR
do polskiej polityki w kwestii Niemiec. Naszkowski komunikował, że nie jest możliwe
prowadzenie żadnych akcji propagandowych. Prasa radziecka odmawiała bowiem
publikacji jakichkolwiek informacji na temat stanowiska Polski w sprawie traktatu
pokojowego z Niemcami a zwłaszcza problematyki Ziem Odzyskanych. Argumentacja takiego postępowania, jak można przypuszczać, inspirowana przez radzieckie
władze, oparta była o założenie, że sprawy te są już od dawna ustalone i nie podlegają
dyskusji32. Ustalenie to oznaczało z pewnością przyjęcie przez Polskę stanowiska
radzieckiego w tej sprawie.
Kwestia wyznaczania w poszczególnych placówkach dyplomatycznych przedstawicieli, którzy zajmować się mieli bezpośrednio przekazywaniem do Polski materiałów informacyjnych także nie przysparzała wielkich trudności. 3 grudnia 1946 r.
ambasador RP w Szwajcarii informował resort o mianowaniu na to stanowisko
Wiktora Malika – zastępcę attaché wojskowego ambasady. Uważał on, że sprawowana
funkcja nie zajmuje mu „całego czasu”, więc będzie mógł przyjąć na siebie nowe
obowiązki. Ponadto sprawy, którymi się dotąd zajmował w dużym stopniu pokrywały
się z nowymi zadaniami33. Zmiana na tym stanowisku nastąpiła jednak już w marcu
1947 r. Urzędnikiem odpowiedzialnym za przesyłanie materiałów informacyjnych
na temat spraw niemieckich został Bolesław Frühling. Spowodowane to było kłopotami zdrowotnymi Malika oraz koniecznością częstych wyjazdów służbowych34.
Materiały przesyłane przez placówki dyplomatyczne do kraju najczęściej przekazywane były w formie raportów politycznych. Zawierały one rozmaite informacje
i poruszały różne zagadnienia. Jednym z podstawowych była kwestia stosunku
poszczególnych państw do granicy polsko-niemieckiej. Większość z nich zawierała
wzmianki na temat prowadzonych przez polskie placówki akcji propagandowych.
Ambasada w Ankarze informowała w kwietniu 1947 r. polski MSZ o zorganizowaniu
26 lutego 1947 r. w Stambule konferencji prasowej w sprawie Ziem Odzyskanych.
Konieczność tej inicjatywy wynikała z bardzo nieprzychylnego stosunku Turcji do
nowej polskiej granicy zachodniej. Ambasada bardzo ambitnie podeszła do tego
zadania. Wydała broszurę w języku tureckim i francuskim pt. Dlaczego powinny być
utrzymane polskie zachodnie granice – życiowy węzeł bezpieczeństwa europejskiego?
32

AMSZ, BPK, sygn. 18/49/763, List Ambasadora RP w Moskwie Mariana Naszkowskiego do
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Biura Prac Kongresowych z dnia 18.10.1947 r.
33
Ibidem, Poselstwo w Brnie, sygn. 19/3/53, Raport Ambasady RP w Brnie, dotyczący instrukcji
w sprawie przygotowań do konferencji pokojowej z Niemcami z dnia 19.11.1946 r. (sic!) do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych z dnia 3.12.1946 r.
34
Ibidem, sygn. 19/3/53, List attaché Poselstwa w Brnie Andrzeja Minkowskiego do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych z dnia 8.03.1947 r.
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Dodatkowo z Polskiego Biura Informacji w Paryżu zostało sprowadzone opracowanie pt. Granice zachodnie Polski przesłanką pokoju i dobrobytu europejskiego, które
miało stanowić uzupełnienie wydanej przez ambasadę broszury. By zapobiec kłopotliwym i prowokacyjnym pytaniom placówka zdecydowała się na przygotowanie
specjalnej deklaracji dla prasy, w której przedstawiono polskie osiągnięcia na ziemiach odzyskanych. Wybór takiej formy okazał się „bardzo szczęśliwy”, ponieważ
„dzięki temu od razu wytworzyła się na konferencji połączonej z przyjęciem, atmosfera bardzo serdeczna, która przyczyniła się do przyjaznej wymiany zdań i poglądów”35.
W interesujący sposób kwestię stosunku Irańczyków do granicy na Odrze i Nysie
Łużyckiej przedstawił polski charge d’aﬀaires polskiego poselstwa w Teheranie.
Stwierdził on, że w Iranie istnieje duża sympatia do Polaków, zwłaszcza ze względu
na cierpienia wojenne jakie spotkały naród w czasie wojny (40 tys. polskich uchodźców z ZSRR przybyło do Iranu w czasie II wojny światowej). Do polskiej granicy
zachodniej Irańczycy podchodzili raczej z rezerwą. Wzmocnienie Polski oznaczało
przecież wzmocnienie ZSRR, co było największą obawą Irańczyków36.
Ambitnie do zagadnienia popularyzowania nowej polskiej granicy zachodniej
podeszło poselstwo RP w Meksyku, na którego czele stał Jan Drohojowski. Placówka
już od początku 1946 r., jeszcze zanim otrzymała polecenie resortu, propagowała
decyzje poczdamskie. Drohojowski w czasie swojego objazdu po krajach Ameryki
Południowej rozdał w polskich instytucjach broszurę pt. Potrzeby Narodu Polskiego,
którą wcześniej przygotowano i przetłumaczono na język hiszpański i portugalski.
2 maja 1946 r. do polskich przedstawicieli w Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos
Aires i La Paz, przesłał pismo37, w którym polecał by: „W akcji prasowej (…) zwrócić
baczną uwagę na ewentualność prób podważania decyzji powziętych w Poczdamie
co do granicy polsko-niemieckiej”38.
Interesujący wątek w sprawie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej pojawił się
w raportach Konsulatu Generalnego Polski w Tel-Avivie. W raporcie stwierdzono,
że zarówno społeczność żydowska jak i arabska zajęta jest własnymi sprawami
35

Ibidem, BPK, sygn. 18/50/765, Raport Ambasady RP w Ankarze do Dyrektora Departamentu
Prasy i Informacji MSZ z dnia 12.04.1947 r.
36
Ibidem, sygn. 18/51/791, Raport Ambasady RP w Teheranie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia 17.02.1947 r.
37
W Ameryce Łacińskiej nie było wówczas jeszcze oﬁcjalnych polskich przedstawicielstw, dlatego
wszelkie materiały informacyjno-propagandowe, jakie udało się zdobyć poselstwu w Meksyku, przesyłano do polskich instytucji, znajdujących się na kontynencie oraz do akredytowanych w Meksyku
ambasad poszczególnych państw Ameryki Południowej. Por. J. Drohojowski, Wspomnienia dyplomatyczne, Kraków 1969.
38
AMSZ, BPK, sygn. 18/51/786, Raport Poselstwa RP w Meksyku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia 15.02.1947 r.
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wewnętrznymi i nie interesują ich kwestie granic Polski ani sprawy niemieckie. Różni
je jedynie stosunek do Niemców: „Żydzi ich nienawidzą, Arabowie darzą sympatią”.
Ciekawie prezentowały się także opinie na temat granic uchodźców z Polski w Palestynie. Pochodzili oni zazwyczaj z terenów, które po wojnie włączone zostały do
ZSRR. Jak twierdził autor raportu środowisko to podzielone było na dwie grupy.
Pierwszą stanowiła grupa Zabużan, którzy uważali, że lepiej dla Polski byłoby odzyskać ziemie na wschodzie, że tereny zachodnie Polsce się nie należą a Niemcy nigdy
ich nie oddadzą. Druga grupa to młodzież, która coraz bardziej przekonywała się do
trwałości i ostateczności tych granic i cieszyła się z przyłączenia Szczecina oraz
likwidacji Prus Wschodnich. Autor stwierdził na koniec jednoznacznie: „W świetle
powyższych faktów wydaje się niemożliwością nawiązanie choćby dorywczej i nieoﬁcjalnej współpracy z polską reakcją emigracyjną39 w Palestynie w dziele obrony
stanowiska polskiego wobec Niemiec i Ziem Odzyskanych”40.
Podobnie sytuacja wyglądała w Egipcie. Poseł RP w Kairze Zygmunt Kuligowski
przedstawił swoją opinię na temat trzech znanych mu państw: Egiptu oraz Syrii
i Etiopii, które odwiedził. We wszystkich tych krajach poziom wiedzy na temat
polskiej granicy zachodniej uznał za niewielki. Podkreślił jednocześnie spore sympatie Egipcjan w stosunku do Niemiec. Kuligowski uważał także, że ze względu na
niechęć tamtejszej Polonii do rządu polskiego nie uda jej się włączyć do akcji propagandowej na rzecz nowych granic41.
W Szwecji natomiast w ogóle nie poruszano kwestii polskiej granicy zachodniej.
Chcąc zachować neutralność wobec rysującego się po wojnie konﬂiktu Wschód–
–Zachód rząd szwedzki nie poruszał oﬁcjalnie tej kwestii, która przecież stanowiła
jeden z elementów braku porozumienia między mocarstwami. Zajęcie jakiegoś stanowiska w sprawie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej mogłoby przynieść Szwecji
spore straty. Oznaczałoby to albo naruszenie dobrych stosunków z Polską, na których
jej zależało, albo też konﬂikt z zaprzyjaźnioną niemiecką socjaldemokracją42.
W Rumunii natomiast, jak donosił polski charge d’aﬀaires Stefan Wengierow, nie
istniały rozbudzone nastroje antyniemieckie. Poza tym kraj ten – były sojusznik
Niemiec – pochłonięty był wówczas problemami wewnętrznymi. Polska ambasada

39
Autor raportu nazywa polską emigrację reakcyjną ze względu na jej sympatie i związki z rządem
polskim na wychodźstwie w Londynie.
40
AMSZ, BPK, sygn. 18/51/779, Raport Konsulatu Generalnego Polski w Tel-Avivie do Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia
10.04.1947 r.
41
Ibidem, sygn. 18/51/781, Raport Poselstwa RP w Kairze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia 21.03.1947 r.
42
Ibidem, sygn. 18/51/790, Raport Poselstwa RP w Sztokholmie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia 21.12.1946 r.
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w Bukareszcie jednak podjęła się zorganizowania kilku akcji propagandowych.
Pierwszą inicjatywą było zaktywizowanie biernej politycznie Polonii w Rumuni,
przedstawiając jej polską argumentację graniczną podczas spotkań i odczytów oraz
wydawanie specjalnego biuletynu. Zorganizowano także Komitet Daniny Narodowej,
którego jednym z zadań było propagowanie idei ziem zachodnich43.
Z ciekawszych polskich inicjatyw ambasad w celu propagowania nowej granicy
zachodniej wymienić można jeszcze plany poselstwa RP w Pradze (trudno stwierdzić
czy zrealizowane) zorganizowania w Czechosłowacji wystawy na temat ziem odzyskanych oraz chęć wykorzystania praskich targów wiosennych do przedstawienia
polskich osiągnięć na tych terenach44. Poselstwo RP w Budapeszcie informowało
natomiast o udanej akcji prasowej w węgierskich gazetach, dołączając kilkanaście
przykładów publikacji na temat granic45. Poselstwo RP w Kopenhadze planowało
wydanie specjalnego biuletynu po duńsku, dotyczącego nowej polskiej granicy
zachodniej. Wykorzystano także obecność profesora UJ Eugeniusza Grabarczyka,
który przekonywał środowisko duńskie oraz Polonię do polskich postulatów granicznych. Opinia Duńczyków w tej kwestii była dwojaka. Z powodów politycznych
popierali ją, ponieważ w ten sposób Niemcy mogłyby zostać osłabione, jednak ze
względów gospodarczych obawiano się wzrostu polskich możliwości i konkurencyjności polskich towarów na przykład na rynku brytyjskim46. Pomysł przygotowania
broszury w języku ﬁńskim wykorzystano również w poselstwie RP w Helsinkach.
W pięciu tysiącach egzemplarzy wydrukowano opracowanie pt. Granice zachodnie
Polski przesłanką pokoju i dobrobytu Europy i przesłano wszystkim ważnym instytucjom47.
Niewiele miejsca w raportach politycznych zajmowało zagadnienie przyszłego
traktatu pokojowego z Niemcami. Polskie placówki dyplomatyczne miały zbierać
informacje dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, wszelkie wzmianki na temat propozycji traktatowych danego kraju, a po drugie, notatki na temat stosunku tego państwa
do polskich tez w sprawie Niemiec. Postulat ten nie był jednak realizowany sumien43

Ibidem, sygn. 18/51/776, Raport Ambasady RP w Bukareszcie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia 22.01.1947 r.
44
Ibidem, sygn. 18/51/787, Raport Poselstwa RP w Pradze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia 4.12.1946 r.
45
Ibidem, sygn. 18/50/775, Raport specjalny Poselstwa RP w Budapeszcie do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych z dnia 6.05.1948 r.
46
Ibidem, sygn. 18/51/782, Raport Poselstwa RP w Kopenhadze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia 28.11.1946 r.;
ibidem, sygn. 18/51/780, Raport Poselstwa RP w Kopenhadze do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia 16.01.1947 r.
47
Ibidem, sygn. 18/51/778, Raport Poselstwa RP w Helsinkach do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia 7.01.1947 r.
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nie. W większości krajów bowiem ze względu na to, że sprawa traktatu z Niemcami
leżała głównie w gestii mocarstw, rządy nie zajmowały własnego stanowiska w tej
sprawie. W kwestii polskich tez traktatowych zazwyczaj ograniczano się do komentowania postulatów granicznych o czym już była mowa wcześniej. Zdarzały się
również takie raporty, jak w przypadku Misji Politycznej RP w Wiedniu, która
zmuszona była informować o braku jakichkolwiek informacji na ten temat. W grudniu 1946 r. przedstawiciele polskiej Misji Politycznej stwierdzili brak wypowiedzi
w sprawie ewentualnych warunków pokoju z Niemcami. Podkreślano również, że
nikt nie wspominał także na temat przyszłych ewentualnych stosunków austriacko-niemieckich. Trudno się temu dziwić skoro wszystkie kontakty zagraniczne wówczas
uzależnione były od władz okupacyjnych Austrii. Austriacka opinia publiczna stała
jednak na stanowisku, że chce utrzymywać stosunki z Niemcami na zasadach dobrosąsiedzkich jak zresztą z wszystkimi innymi krajami. Misja nie odnotowała także
żadnych wrogich oświadczeń oﬁcjalnych wobec Polski i polskiej argumentacji
traktatowej. Autor raportu twierdził, że środowiska komunistyczne są przychylne
Polsce, z kolei „Czynniki ludowe (prawicowe) i socjalistyczne są albo obojętne albo
nieprzychylne dla Polski ze względów ideologicznych, gdyż uważają, że Polska jest
zbyt radykalno-lewicowa i pod wpływem sowieckim. Wypowiedzi są jednak raczej
przypadkowe i powściągliwe”48.
Poglądy na temat traktatu pokojowego z Niemcami ciekawie kształtowały się
również w Iranie. Irańczycy, zgodnie z opinią przedstawicieli poselstwa, zdawali
sobie sprawę z tego, że nie mają żadnego wpływu na warunki pokoju z Niemcami.
Gdyby jednak mogli się wypowiedzieć z pewnością opowiedzieliby się za Niemcami.
Rząd irański wystąpił jednak z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w konferencji pokojowej. Zgłosił także pretensje wobec Niemiec na około 1 miliard 250
milionów dolarów amerykańskich. W sumie tej zawierały się głównie straty poniesione przez władze oraz kupców irańskich na skutek niedotrzymania przez Niemcy
umów oraz długi za korzystanie z dróg kołowych, kolejowych i portów w czasie
wojny dla tranzytu rozmaitych towarów przez Irak do ZSRR, a także za koszty jakie
poniosło to państwo w czasie stacjonowania na jego terenie wojsk radzieckich
i brytyjskich49.
W kwestii przyszłego traktatu pokojowego z Niemcami szeroko wypowiadały się
rozmaite środowiska w Jugosławii. Rząd pozostawał na stanowisku, iż Jugosławia,
podobnie jak Czechosłowacja oraz Polska, chce włączyć się w prace traktatowe
48

Ibidem, sygn. 18/53/795, Raport Misji Politycznej RP w Wiedniu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia 19.12.1946 r.
49
Ibidem, sygn. 18/51/791, Raport Ambasady RP w Teheranie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia 17.02.1947 r.
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i uczestniczyć w pokojowych konferencjach. Jak donosił ambasador Jan Wende:
„linia postępowania Jugosławii będzie jak najściślej skoordynowana i wzorowana na
koncepcji radzieckiej. W tym kontekście trudno mówić o jakichś specjalnych (poza
odszkodowaniem) tezach jugosłowiańskich. Stan ten warunkuje zarówno brak
bezpośrednich (granicznych i innych) zagadnień jugosłowiańsko-niemieckich oraz
dotychczasowa ścisła synchronizacja polityki zagranicznej Jugosławii z polityką
Związku Radzieckiego”50. Ambasador podkreślał, że Polska otrzyma pełne wsparcie
Jugosławii w kwestii tez traktatowych.
Szczególnie interesującą częścią raportów polskich placówek dyplomatycznych
była zawarta w nich opinia na temat stosunku krajów akredytujących do sytuacji
w Niemczech oraz przyszłych kontaktów. W przypadku Szwecji zagadnienie to
szczegółowo omówił przedstawiciel poselstwa RP w Sztokholmie poseł Adam
Ostrowski. Przypomniał on o tym, że Szwecja przed i w czasie wojny prowadziła
dosyć rozwinięte kontakty gospodarcze z Niemcami, a przy tym wobec światowego
konﬂiktu zachowała neutralność. Po wojnie również chciała pozostać neutralna,
oznaczało to nieprezentowanie swojego stanowiska w kwestii Niemiec. W sytuacji
tak wielkich rozbieżności między mocarstwami w tym zakresie jakiekolwiek zaangażowanie oznaczałyby nieporozumienie z którąś ze stron. Nie było jednak tajemnicą
dla nikogo, że socjaldemokratyczny rząd Szwecji utrzymywał dosyć przyjazne stosunki z socjaldemokracją niemiecką. Jednym z przejawów sympatii było przesyłanie
niemieckiej partii materiałów potrzebnych do zorganizowania biur: aparatów telefonicznych, maszyn do pisania, papieru, przyborów. Rząd pozwalał także na prowadzenie dosyć szerokiej akcji charytatywnej dla Niemiec. Na pomoc władza przeznaczyła spore fundusze, dodatkowo ludność niemiecka otrzymywała od Szwedów
paczki z żywnością i rzeczami pierwszej potrzeby. Poseł Ostrowski podkreślił również
dużą sympatię jaką cieszyli się Niemcy na szwedzkim dworze królewskim51. Stanowisko króla określił on jako „życzliwe”52.
Interesującą część dokumentacji informacyjnej polskich ambasad i konsulatów
stanowiły sprawozdania ze spotkań polskich dyplomatów z czołowymi osobisto-
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Ibidem, sygn. 18/50/766, Raport Ambasady RP w Belgradzie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia 6.12.1946 r.
51
Następca tronu, głównie przez małżeństwo z angielską księżniczką, był raczej nastawiony probrytyjsko, został nawet nazwany przez autora raportu „angloﬁlem”. Ostrowski podkreślił, że jest on
osobą bardzo cenioną w polityce. Wnuka króla natomiast przedstawił jako „germanoﬁla”, co dodatkowo
wzmacniało małżeństwo z księżniczką niemiecką, której ojciec był generałem SS. Poseł dodał jednak,
że: „na szczęście nie posiada on żadnego wpływu na politykę i jest przedmiotem powszechnej niechęci
społeczeństwa z powodu swego niemoralnego życia”.
52
AMSZ, BPK, sygn. 18/51/790, Raport Poselstwa RP w Sztokholmie do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wydziału Środkowoeuropejskiego w ramach akcji „Przygotowanie pokoju” z dnia
17.02.1947 r.
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ściami kraju – gospodarza53. W Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych
w Warszawie zarchiwizowanych jest kilkaset opisów spotkań. Stanowią one część
raportów politycznych lub odrębny materiał informacyjny przesyłany do centrali
w kraju. Spośród wszystkich tych sprawozdań największy i najciekawszy zbiór stanowią notatki z rozmów, przeprowadzonych przez J. Wildera z Londynu. Dyplomata
bardzo skrupulatnie wywiązywał się z polecenia resortu i informował ministerstwo
o wszystkich swoich spotkaniach z najważniejszymi osobistościami Wielkiej Brytanii. Był to materiał o tyle cenny, że Wilder faktycznie docierał do czołowych polityków i dyplomatów, ludzi nauki, cenionych ekonomistów, przedstawicieli mediów.
Dzięki temu ministerstwo posiadało przegląd opinii reprezentantów rozmaitych
dziedzin na sprawy niemieckie czy polskie tezy traktatowe, zwłaszcza dotyczące
granic oraz Ziem Odzyskanych54. Z rozmów Wildera wynikało, że próbował on
poznać opinię osób, z którymi się spotykał na interesujące go tematy ale także
przekonywał do poparcia polskich postulatów czy oﬁcjalnego wypowiedzenia się
w jakiejś sprawie. Oprócz sprawozdań z rozmów Wilder wysyłał do kraju notatki
zawierające wszystkie wypowiedzi czołowych osobistości Wielkiej Brytanii na tematy
niemieckie i polskie, ukazujące się w prasie, sprawozdaniach z posiedzeń Izby Gmin,
zjazdów partyjnych itp 55.
Ważnym elementem wszystkich raportów były również dołączane do nich wycinki
prasowe. Autorzy sprawozdań musieli dotrzeć do jak największej ilości wzmianek
w zakresie interesującym ministerstwo. By zadbać o względny obiektywizm materiału, sięgali oni poza czołową prasę danego kraju także do gazet mniejszych, prowincjonalnych, reprezentujących różne opcje polityczne. Wśród nich znajdowały się
wycinki prasowe z takich czołowych gazet angielskojęzycznych, jak: New York Times,
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Niemalże wszystkie raporty polskich placówek zamieszczają wzmianki na temat nowych
znajomości, spotkań prywatnych i oficjalnych, wywiady, charakterystyki postaci. Były one bardzo
różne. Niektóre z nich sporządzano w formie krótkich notatek, zawierających jedynie dane na
temat daty i miejsca spotkania z konkretną osobą, tematu rozmowy oraz ewentualnie komentarz
autora dotyczący jego opinii na temat rozmówcy. Inne z kolei miały formę kilkustronicowych
elaboratów opisujących niemal minutę po minucie przebieg spotkania uwzględniając w nich opisy
gestów, spojrzeń czy wyrazu twarzy osoby, z którą dyskutowano.
54
Spośród jego rozmówców można wymienić: A. Fishera głównego rzeczoznawcę spraw
międzynarodowej polityki gospodarczej z Chatham House, F. Severy’a eksperta Foreign Office
w sprawach polskich, F. B. Bourdillena oraz S. P. Barcharda przedstawicieli Research Department
Foreign Office, R. Borela sekretarza generalnego Międzynarodowego Komitetu dla Badań Spraw
Europejskich, a także posła socjalistycznego J. S. Macka czy reprezentanta konserwatystów w Izbie
Gmin M. A. Lindsay’a.
55
AMSZ, BPK, sygn. 18/51/785, Wypowiedzi, opinie, wywiady działaczy politycznych różnych
państw, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii z lat 1946–1948.
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The Times, Daily Mirror, Manchester Guardian, Daily Expres; ale i szwedzkich:
Stockholms-Tidningent, Swenska Dagbladet; duńskich: Fremtiden czy tureckich:
Aksam i Ulus.
Szczególnie cenne dla polskiego resortu spraw zagranicznych były raporty Polskiej Misji Wojskowej przy Radzie Kontroli w Niemczech. Pozwalało to na poznanie panujących tam nastrojów w związku ze zbliżającymi się konferencjami
w sprawie Niemiec. Zgodnie z instrukcją MSZ, 20 listopada 1946 r. gen. J. Prawin56
szef POW wydał specjalne zarządzenie wyjaśniające specyﬁkę akcji zbierania
opracowań niemcoznawczych na terenie okupowanych Niemiec. Podkreślił, że
powołane do jej realizacji osoby powinny skupić się głównie na gromadzeniu
materiałów, których nie można zdobyć w Berlinie, bo są dostępne tylko w danej
streﬁe. Uznał również, że poszczególne osoby nie powinny wychodzić poza swoje
kompetencje i nie przesyłać informacji niedotyczących własnego obszaru. Szczególną uwagę mieli oni poświęcić terenom, które prawdopodobnie zostaną odłączone
od Niemiec: Zagłębie Saary i Zagłębie Ruhry. Za bardzo istotne szef PMW uznał
wszelkie wzmianki na temat tarć między władzami okupacyjnymi: amerykańskimi
i brytyjskimi. Polecił ponadto szefom PMW i PMR we wszystkich strefach wyznaczenie referentów, którzy byliby odpowiedzialni za dokładne i terminowe zebranie
i dostarczenie odpowiednich materiałów. W tym celu nakazał wyznaczyć dodatkowe
środki ﬁnansowe oraz zapewnić konieczną pomoc wszystkich pracowników. Prawin
zobligował szefów poszczególnych misji do wysyłania mu codziennie pocztą wojskową w dwóch pełnych egzemplarzach wszystkich wychodzących w streﬁe dzienników i czasopism łącznie z prasą obozową oraz publikacje oﬁcjalne i nieoﬁcjalne
dotyczące spraw niemieckich. Co dziesięć dni należało dostarczać mu pozostałe
materiały informacyjne: sprawozdania z rozmów, raporty specjalne, wywiady,
referaty itp. Na koniec stwierdził, że wszyscy szefowie misji za terminowe i sumienne
wykonywanie tej instrukcji są przed nim osobiście odpowiedzialni57. Zgodnie
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E. Osmańczyk tak wspominał generała: „nie był nigdy przedtem dyplomatą. Z wykształcenia
ekonomista, miał za sobą praktykę pracy biurowej, dalej praktykę działacza komunistycznego w robocie
nielegalnej, (…) do zawodu dyplomaty miał te tylko dane, że znał znakomicie dwa obce języki – niemiecki i rosyjski, a zdobyta na uniwersytecie dyscyplina naukowa ułatwiała szybkie i krytyczne
wchłanianie nowej trudnej wiedzy o powojennych Niemczech. (…) umiał dyskretnie, ale wyraźnie
podkreślać suwerenność naszego kraju. Wydaje mi się, że po prostu nie umiał rozmawiać inaczej jak
z pozycji równości, pozbawiony jakichkolwiek kompleksów wobec Wschodu czy Zachodu, a także –
rzecz warta podkreślenia – wobec Niemców”, J. Prawin, Jakub Prawin (Wspomnienia), Warszawa 1959,
s. 101–102.
57
AMSZ, BPK, sygn. 18/50/767, Tajna instrukcja szefa PMW gen. J. Prawina do szefów Polskich
Misji Wojskowych i Repatriacyjnych z dnia 20.11.1946 r.
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z poleceniem Prawina wyznaczone zostały osoby58 do opracowania wyznaczonych
zagadnień niemieckich59.
Raporty PMW przygotowywane były bardzo sumiennie. Zawierały zazwyczaj
szczegółowe opisy wszystkich spraw wykonanych oraz plany misji na przyszłość.
Ponadto, mimo zastrzeżeń szefa, przygotowywano również specjalne opracowania
niektórych tematów. Jednym z nich był referat na temat roli Kościoła w Niemczech
ukazujący sytuację Kościoła katolickiego w Niemczech powojennych oraz „świadomego dążenia Kościoła do odegrania kierowniczej roli politycznej”60. Spośród
dokonań polskich misji, przedstawianych w raportach wyróżnić można: nawiązywanie kontaktów z władzami okupacyjnymi poszczególnych stref w celu zdobywania
niepublikowanych materiałów, pozyskiwanie do współpracy Niemców, którzy
opracowywali szczegółowe zagadnienia niemieckie, współpracę z dziennikarzami,
zdobycie cennego wydawnictwa „Statistical Handbook of Germany”61.
Pierwsze lata powojennej działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych wskazują, że wysiłki związane z przygotowaniem traktatu pokoju z Niemcami, stanowiły
dosyć istotny element i w pewnym stopniu zdeterminowały prace resortu. Jednym
z przejawów tej aktywności było zaangażowanie w realizację tego zadania polskich
placówek dyplomatycznych. Ambasady i poselstwa w ramach akcji „Przygotowanie
pokoju” realizowały wydane im przez resort polecenia dosyć skrupulatnie. Ilość
zachowanych materiałów sugeruje, że ministerstwo także było sumienne w egzekwowaniu powierzonych im zadań. Największą trudność stanowi jednak ocena akcji. Na
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Na terenie strefy amerykańskiej szef Polskiej Misji Wojskowej płk Tadeusz Podwysocki mianował
na stanowisko referenta strefy mjr. Jana Klemczka. Współpracować z nim mieli urzędnik Misji Karol
Maks oraz ppor. Zygmunt Day. Podwysocki podzielił terytorium strefy na trzy okręgi: Bawarii, Badenii-Wirtembergii oraz Hesji. Opracowanie zagadnień każdego z nich powierzył swoim podwładnym.
W streﬁe brytyjskiej, jej szef mjr Marian Gondowicz, referentem mianował kpt. Kazimierza Janowskiego.
Jego pomocnikami zostali: ppor. Bolesław Rejewski i ppor. Franciszek Gomułka. W streﬁe francuskiej
nadzorowaniem zbierania materiałów zajmował się szef Misji na obszarze strefy ppłk Zalewski. Na
terenie strefy radzieckiej szef polskiej Misji Repatriacyjnej w Lipsku kpt. Ignacy Zeligierski wyznaczył
na referenta oﬁcera łącznikowego Misji ppor. Emila Kmietowicza. W celu zbierania materiałów w prowincjach powołano także do Drezna Katarzynę Bujak, do Weimaru Stanisława Hanke oraz do „specjalnych poruczeń” Waleriana Bednarskiego. W PMW w Berlinie mjr Stanisław Gebert powołał do
współpracy zastępcę szefa PMR w Berlinie mjr. Władysława Sokulskiego oraz kierownika działu rejestracyjnego wydziału konsularnego PMW w Berlinie kpt. Mieczysława Ziemskiego.
59
AMSZ, BPK, sygn. 18/50/767, Raport służbowy Polskiej Misji Wojskowej przy Radzie Kontroli
w Niemczech z dnia 4.12.1946 r.
60
Ibidem, sygn. 18/50/767, Raport mjr. Stanisława Geberta z załączonym referatem: Rola Kościoła
w Niemczech z dnia 24.01.1947 r.
61
Ibidem, sygn. 18/50/767, Raport służbowy Polskiej Misji Wojskowej przy Radzie Kontroli
w Niemczech z dnia 4.12.1946 r.
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ile jej realizacja była rzeczywistym działaniem a ile w niej było propagandowych
haseł, które wpisywały się idealnie w prowadzoną przez resort politykę. Niewątpliwie
wyniki akcji widoczne były jednak w działalności polskiej dyplomacji po zakończeniu wojny. Za sukces uznać można udział polskiej delegacji na londyńskiej konferencji zastępców ministrów spraw zagranicznych w styczniu i lutym 1947 r. Tylko
raz udało się Polakom ukazać znaczny dorobek kraju w zakresie problemów niemieckich. Dobre przygotowanie polskiej delegacji świadczyć też może o dużym
zaangażowaniu Polski w sprawy międzynarodowe oraz o sprawnym działaniu takich
instytucji jak chociażby BPK. Wart zauważenia jest również fakt, iż polska delegacja
po raz ostatni wyraziła wówczas praktycznie niezależne poglądy.

SUMMARY
„Preparation of Peace”. Tasks of Polish diplomatic posts in regard to
peace treaty with Germany

VICTORY OVER GERMANY in 1945 was connected with the necessity of ﬁnding solutions
that would form a new European reality. The United States, Great Britain and the Soviet
Union made an arbitrarily decision on German future, although Poland did not want to give
up deciding German matters. Polish standpoint on German problem was prepared by Bureau
of Congress Works (Biuro Prac Kongresowych) that worked between 1945 and 1948. In order
to prepare that standpoint properly Bureau along with Preparation of Peace department
proposed Foreign Oﬃce to attach diplomatic posts to the project. Their main task was to
collect information about particular countries’ opinions on a German matter.
Embassies and diplomatic posts did their best to ﬁll in the will of Foreign Oﬃce. The
number of materials suggests that the Ministry was also very scrupulous. The main problem
is the evaluation of the action. Were was the border between real operation and slogans
connected with the policy of the Ministry. Results of the action were undoubtedly visible in
the activity of Polish diplomacy after the Second World War. One of the success was the
participation of Polish delegacy in the foreign undersecretary’s conference in January and
February 1947. Only once Poland had an eﬀect in German problem and that was the last time
when Polish delegacy had an independent opinion.
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PROCES EWOLUCJI SYSTEMU PARTYJNEGO
W TURCJI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

DEMOKRACJA TURECKA JAKO „KONTEKSTUALNY”
EKSPERYMENT  OTOCZENIE SYSTEMU PARTYJNEGO

W TURCJI MAMY DO czynienia z tzw. instytucjonalną (proceduralną) demokracją,
czego wyrazem są chociażby periodycznie przeprowadzane elekcje i wielopartyjny
mechanizm rywalizacji. Wychodząc pozainstytucjonalny sposób patrzenia na porządek demokratyczny, wielu badaczy skłania się do określenia Turcji mianem „demokracji nieliberalnej” (illiberal democracy), wskazując na słabość społeczeństwa
obywatelskiego czy brak respektu dla praw obywatelskich i politycznych1. Trudno
byłoby przyjąć założenie o konsolidacji jej porządku demokratycznego, zważywszy
chociażby tradycyjny charakter dominującej tam kultury politycznej, stawiającej
wyżej szacunek dla władzy niż partycypację obywateli czy ich prawo do działania
poza kontrolą państwa. Stworzenie w Turcji w 1923 r. Republiki nie oznaczało de
facto rozpoczęcia procesu demokratyzacji, a okres 1923–1950 (pierwsze rywalizacyjne wybory i uznanie legalnej opozycji) charakteryzował autorytarny styl prowadzenia polityki, co miało zapewnić odgórną „westernizację” systemu politycznego,
bez udziału społeczeństwa. Jeżeli jednak przyjmiemy, iż zwłaszcza po II wojnie
światowej presja w kierunku demokratyzacji stała się czymś oczywistym, to kształtująca się wówczas demokracja została narzucona odgórnie przez elity na pasywne
społeczeństwo2. Zasadniczym celem Republiki i jej twórcy Mustafy Kemala Atatürka
1
Zob. np. F. Zakaria, The rise of illiberal democracy, „Foreign Aﬀairs” 1997, vol. 76, s. 23–43;
D. Y. Mousseau, Democracy, human rights and the market development in Turkey: are they related?,
„Government and Opposition” 2006, vol. 41, nr 2, s. 301, 307.
2
P. Kubicek, The earthquake, civil society, and political change in Turkey: assessment and comparison
with Eastern Europe, „Political Studies” 2002, vol. 50, s. 762.
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stało się stworzenie silnego państwa, za pomocą którego można byłoby dokonać
modernizacji społeczeństwa, co w tym akurat przypadku oznaczało odgórne narzucanie instytucji, procedur i wartości, charakterystycznych dla Europy. Chcąc sprostać
wyzwaniom nadchodzącym z Zachodu, postanowiono rozpocząć proces adaptacji
państwa i społeczeństwa do modelu zachodniego, a z czasem ta narzucona (przez
siły wewnętrzne) „westernizacja” stała się formą konstruowania nowej tożsamości
narodowej, opartej nie na cywilizacji islamu (jak to było w okresie Imperium Ottomańskiego), ale raczej na przesłankach kulturowo-etnicznych3. W ten sposób
kemalism, jako oﬁcjalna ideologia autorytarnego w swej istocie państwa, stał się
podstawą kształtowania demokratycznego porządku. Dzięki więc kemalizmowi,
posługującemu się niejednokrotnie instrumentami kojarzonymi z reżimami autorytarnymi, demokracja stała się jedyną dopuszczalną formą instytucjonalizacji polityki,
ale – jak wspomina Metin Heper – zasady tej gry wcale nie przypominały zasad
liberalnej demokracji4. W tym kontekście najczęściej pojawia się argument dotyczący
roli wojska, które postrzegało swoją misję w kategorii „kuratora demokracji i jedności” czy też „gwaranta tradycji Atatürka”, a więc wpisywało się w rolę ostatecznego
arbitra. Efektem były „klasyczne” przewroty wojskowe (w latach 1960, 1971 i 1980),
czy też stosowanie mniej radykalnych form nacisku na partie i polityków (np.
w 1997 r. miał miejsce tzw. „postmodernistyczny” zamach stanu5).
Proces kształtowania partii politycznych i systemu partyjnego w Turcji następował
więc w bardzo specyﬁcznym narodowym kontekście, który narzucił podmiotom
polityki określone ograniczenia. Należy przede wszystkim pamiętać o charakterystycznych dla tego państwa uwarunkowaniach społecznych i politycznych, które
determinowały styl rywalizacji politycznej i wpływały na proces instytucjonalizacji
systemu partyjnego. Po pierwsze chodzi o wspomnianą już rolę wojska w polityce.
Można oczywiście zgodzić się z sugestią, iż doświadczenia związane z interwencją
wojska w obszarze polityki świadczą o tym, iż nie dążyło ono do przejęcia i utrzymania władzy przez dłuższy okres. Chodziło raczej o przywrócenie porządku
w państwie, opartego oczywiście na założeniach ideologii kemalizmu. Nie mieliśmy
więc do czynienia z próbami usprawiedliwiania przedłużania przez reżim wojskowy
swych rządów, co mogłoby świadczyć o traktowaniu ich jako alternatywy dla demokratycznej władzy. Ottomańska tradycja ścisłego powiązania wojska z państwem,
3

I. D. Dagi, Transformation of islamic political identity in Turkey: rethinking the West and westernization, „Turkish Studies” 2005, vol. 6, nr 1, s. 22.
4
M. Heper, The consolidation of democracy versus democratization in Turkey, [w:] Political Parties
in Turkey, red. B. Rubin, M. Heper, London 2002, s. 142.
5
Premier Necmetin Erbakan został zmuszony do złożenia dymisji, a w styczniu 1998 r. Sąd Konstytucyjny zakazał działalności jego partii, Partii Dobrobytu /Refah Partisi – RP/, powołując się na
argument propagowania islamskiego fundamentalizmu i dążenia do obalenia świeckiego porządku.
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przetrwała w okresie Republiki, a rola sił zbrojnych stała się wyjątkowa, jeżeli chodzi
o proces modernizacji społeczeństwa. Okazało się, iż wojsko uzyskało status „obrońcy
Republiki”, ale „…również kuratora sekularyzmu i … zasad Kemalizmu”6. Poczynając od 1960 r. odgrywa ono w Turcji wyjątkowo eksponowaną rolę. Jak już sugerowałem, ewolucji podlegają jednak relacje między państwem a wojskiem. Jeżeli
interwencja w 1960 r. nosiła cechy klasycznego „zamachu pułkowników”, to po 1997
r. widoczna jest wyraźna niechęć wojskowych do przejmowania władzy, i raczej
próbują oddziaływać na politykę poprzez mniej radykalne formy, mające uzasadnienie w ustawodawstwie państwa7. Jednak dość częste zamachy stanu czy stosowanie
form presji na polityków, powodowały zrywanie ciągłości procesu instytucjonalizacji systemu partyjnego i przeto, uniemożliwiały ujawnienie się oddolnej presji społecznej, jako determinanty jego rozwoju. Oznaczało to, iż partie polityczne nie były
w stanie stworzyć bardziej stabilnych powiązań z określonymi segmentami elektoratu,
a wyborca podejmując decyzję niejednokrotnie kierował się bardziej koniunkturalnymi (w tym również oportunistycznymi) przesłankami. W konsekwencji w ramach
elektoratu pojawiła się spora grupa tzw. „płynnych wyborców”, pozbawiona szansy
stworzenia stabilnych form identyﬁkacji partyjnej. Dotyczyło to zwłaszcza bardziej
konserwatywnych segmentów elektoratu, a więc w sposób szczególnie destrukcyjny
wpływało na partie prawicowe8. Można to zobrazować, odwołując się chociażby do
zmiany chwiejności wyborczej (volatility). Oto w latach 1950–1999 średnia wartość
tego indeksu wyniosła 18%, a od wyborów w 1983 r. – 21,5%. Oznacza to, iż prawie
co piąty wyborca decydował się na przeniesienie swojego głosu na inną partię9.
Po drugie, demokracja w Turcji rozwijała się w sytuacji istnienia otwartego konﬂiktu między elitą państwa, która stawiała się w roli opiekuna i gwaranta interesów
narodowych (np. oﬁcerowie i biurokraci), a elitą polityczną, reprezentującą interesy
grup społeczno-ekonomicznych, kreowaną poprzez dość regularnie przeprowadzane
elekcje. Ta pierwsza, wyposażona w ideologiczne zasady kemalizmu, próbowała
formułować politykę w oparciu o te zasady, kreując interes publiczny (poza podziałami). Ta druga, starała się reprezentować interesy poszczególnych segmentów
społeczeństwa, jawiła się, więc jako obrońca interesów partykularnych. Kemalizm,
interpretowany jako „zamknięta” ideologia, stał się orężem elity państwowej, a ostateczne rozstrzygnięcia w tym konﬂikcie znalazły się w rękach wojska. Wystarczy
6
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spojrzeć na populizm jako jeden z ﬁlarów kemalizmu. Zgodnie z tym założeniem,
społeczeństwo tureckie miało charakteryzować się „organiczną jednością”, a więc nie
było w nim miejsca na podziały klasowe, czy też innego rodzaju różnice czy „pęknięcia”. W konsekwencji, państwo „przyzwyczaiło się” wrogo traktować niezależne
grupy czy organizacje, w tym również i partie, zwłaszcza te, które przysparzały
zamkniętej elicie sporo problemów (np. partie proislamskie czy lewicowe). Partie
polityczne, zwłaszcza do lat 70. XX wieku istniały w obszarze konﬂiktów wewnątrz
elity państwowej i dlatego nie były w stanie „otworzyć” systemu politycznego na
impulsy płynące od społeczeństwa. Jeżeli ujawniły się tego typu tendencje (np. po
wyborach w 1950 r.), to okazywało się, iż powiązania partii ze społeczeństwem były
oparte na przywilejach nadawanych przez państwo. Ersin Kalaycioğlu sugeruje, iż
społeczny odbiór demokracji opierał się na przekonaniu, iż pozwala ona na większy
dostęp do zasobów państwa poprzez partie polityczne10. Oznacza to, iż powiązania
demokracji z wielopartyjną polityką (rywalizacyjny styl polityki), co obserwujemy
w Turcji w zasadzie od wyborów w 1950 r. (zob. dalej na ten temat), ujawniały się
poprzez relacje „patron-klient”. Metin Heper zwraca uwagę, iż jedną z implikacji
konﬂiktu między elitą państwa a elitą polityczną było pojawienie się w tureckim
systemie politycznym patronażu (politycznego) i klientelizmu11. Partie polityczne,
zwłaszcza z chwilą ukształtowania się w Turcji demokracji elektoralnej, wcale nie
były zainteresowane w tworzeniu trwalszych powiązań z grupami społecznymi.
Skłaniały się raczej do stosowania populistycznego apelu wyborczego, poprzez
tworzenie lokalnych czy regionalnych sieci powiązań klientelistycznych, umożliwiających proces wymiany zasobów (głosy w zamian za usługi, korzyści czy świadczenia,
płynące z budżetu państwa). Tak czyniła rządząca w latach 50. XX wieku Partia
Demokratyczna (Demokrat Parti – DP) czy jej sukcesorka Partia Sprawiedliwości
(Adalet Partisi – AP), w dwóch kolejnych dekadach. Można nawet zaryzykować
stwierdzenie, iż ustabilizowane partie polityczne funkcjonowały wówczas przede
wszystkim jako klientelistyczne sieci, wykorzystujące np. tradycyjne formy tożsamości grupowej czy religijne wspólnoty (tarikats). Proces demokratyzacji w latach 50.
XX wieku zmienił nieco tradycyjny charakter relacji „patron–klient”, jako że państwo
stało się aktywnym jego uczestnikiem, utrzymując bezpośrednie kontakty z tzw.
peryferiami, poprzez partie polityczne.
Po trzecie, analizując przypadek Turcji nie można nie odnieść się do islamu,
a zwłaszcza procesu jego polityzacji, co stało się zwłaszcza widoczne poczynając od
lat 70. XX wieku. Wątek ten ściśle wiąże się z dwoma poprzednimi, a więc elityzacją
10
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życia politycznego w Turcji i rolą państwa (elity państwa) w procesie modernizacji.
Dominującą ideą kemalizmu i Republikańskiej Turcji stało się przekonanie, iż procesy
modernizacji systemu politycznego muszą opierać się na wzorcach zachodnich
(wspomniana już „westernizacja”). W tej sytuacji – jak pisze Pinar Tank – „…islam
stał się antytezą postępu (…) modernizacja implikuje całkowite zerwanie z ottomańską i muzułmańską przeszłością”12. Islam musiał więc stracić w nowych warunkach
tradycyjnie uprzywilejowany status w sferze polityki. Przywódcom Republiki chodziło
również o zniszczenie kultu Imperium Ottomańskiego, którego legitymacja opierała
się właśnie na islamie, deﬁniującym „jądro” tożsamości narodowej. Kemaliści posunęli
się nawet tak daleko, iż skonstruowali koncepcję nowej tożsamości narodowej, odwołującej się do przedislamskich korzeni etnicznych. W ten sposób sekularyzacja
w „wydaniu” tureckim wcale nie oznaczała separacji Kościoła od państwa, co raczej
doprowadziła do powstania „semi-sekularnego” państwa, w którym to drugie poddało
ścisłej kontroli wszelkiego rodzaju przejawy „społecznie” przecież aktywnego islamu
(zdecydowana większość Turków, to Muzułmanie)13. Sekularyzm stał się istotnym
elementem konstrukcji podziału socjopolitycznego centrum-peryferie. Elity państwowe tworzące centrum zaczęły traktować idee sekularyzmu i antyislamskiego
nastawienia jako podstawową przesłankę, pozwalającą kontrolować proces selekcji
nowej elity14. Proces radykalnej sekularyzacji znalazł poparcie wśród części społeczeństwa, zwłaszcza wśród lepiej wykształconych mieszkańców miast zachodniej
części Anatolii, jednak efektem podporządkowania religii państwu i usunięcia islamu
ze sfery publicznej stał się proces jego polityzacji i coraz wyraźniejszego ujawniania
w systemie politycznym rywalizacji między zwolennikami świeckiego porządku
a islamistami o kontrolę nad państwem. Początkowo, grupy proislamskie były częścią
ruchu społeczno-politycznego, określanego mianem peryferii (zwłaszcza lata 50. i 60.
XX wieku). Koalicja tworząca tę alternatywę wobec dominującego centrum walczyła
o uznanie swojego prawa do działania w sferze polityki (umożliwiła to demokracja
elektoralna i stworzenie wielopartyjnej rywalizacji). Trzeba pamiętać, iż sekularyzacja
narzucona z góry (elita państwa) wywołała efekt w postaci alienowania społeczeństwa
od państwa. Proces „uspołecznienia” państwa, bez wątpienia noszący cechu demokratyzacji, rozpoczął się, choć grupy islamskie wciąż opierały się na partiach centroprawicowych (Partii Demokratycznej i Partii Sprawiedliwości) jako instrumentach
umożliwiających partycypację w sferze polityki. Dopiero w latach 70. XX wieku
zaczęły pojawiać się partie proislamskie, które początkowo oferowały wyraźnie anty12
P. Tank, Political Islam in Turkey: a state of controlled secularity, „Turkish Studies” 2005, vol. 6,
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reżimową alternatywę (do drugiej połowy lat 90. XX wieku), aczkolwiek poprzez
udział w gabinetach koalicyjnych (np. w latach 1973–1980) starały się udowodnić
swoją wiarygodność jako podmiotu przetargów politycznych. Ta wiarygodność została
jednak zakwestionowana, gdy wojsko zdecydowało się na „pośrednią” interwencję
w 1997 r. (m.in. delegalizacja islamskiej Partii Dobrobytu). XXI wiek otworzył nową
kartę jeżeli chodzi o relacje państwo–islam. Oto powstała w 2001r. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (Adalet ve Kalkinma Partii – AKP), ugrupowanie określane mianem
liberalno-konserwatywnego, choć wywodzące się z tradycji proislamskiej. AKP
zwyciężyła w wyborach w latach 2002 i 2007 , uzyskując absolutną większość mandatów w parlamencie i tworząc jednopartyjne gabinety. Wydaje się, iż pewien cykl
został zamknięty. AKP to w zasadzie ugrupowanie centroprawicowe, a jego liderzy
wyraźnie nawiązują do tradycji DP (lat 50. XX wieku), AP (lata 60. i 70. XX wieku)
i Partii Ojczyźnianej (Anavatan Partisi – ANAP) (w latach 1983–1995), a więc głównych partii reprezentujących blok centroprawicowy. Partie wyraźnie proislamskie
zostały zmarginalizowane wyborczo.

FAZY ROZWOJU SYSTEMU PARTYJNEGO

PIERWSZY OKRES REPUBLIKI, lata 1923–1945, charakteryzował się rządami jednej
partii politycznej, Republikańskiej Partii Ludowej (Cumhuriyet Halk Partisi – CHP),
stworzonej w 1923 r. przez Kemala Atatürka. Rewolucja 1923 roku, której instrumentem stała się CHP, była w zasadzie „rewolucją kulturalną”, a jej zasadniczym
celem stała się transformacja wartości, charakterystycznych dla starego Imperium,
w duchu charakterystycznym dla cywilizacji Zachodniej. W okresie istnienia systemu
jednopartyjnego, CHP była gwarantem powodzenia republikańskich reform, podtrzymując jednocześnie autorytarny charakter ówczesnego reżimu. Scenariusz był
więc dość prosty – przeprowadzenie radykalnych reform w społeczeństwie (modernizacja w duchu zachodnim), przy użyciu tradycyjnych instrumentów politycznych,
sięgających niejednokrotnie korzeniami do tradycji Imperium Ottomańskiego (np.
Rewolucja została przeprowadzona przez elity biurokratyczne i nieprzewidywano
udziału w niej mas społecznych).

Okres 1945–1960

PO II WOJNIE światowej ujawniła się wyraźna presja w kierunku zmiany charakteru
systemu partyjnego, w kierunku mechanizmu rywalizacji wielopartyjnej. Badacze
tureccy nie są w zasadzie zgodni, co do przyczyn tej dość nagłej zmiany. Metin Heper
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wskazuje, iż zasadniczy impuls w połowie lat 40. XX wieku w kierunku zmiany
systemu partyjnego nadszedł z centrum, a nie z peryferii. Proces ten został rozpoczęty przez prezydenta Ismet Inönü15. Można jednak przypuszczać, iż został do tego
„zmuszony”, zważywszy jego niechęć do demokracji i pluralizmu. Wskazuje się
również na frakcyjne napięcia i konﬂikty w CHP, które stały się zwłaszcza widoczne
po 1943 r. Partia Demokratyczna, która przejęła władzę od CHP w wyborach
w 1950 r., została przecież stworzona przez 4 wybitnych polityków CHP. Warto
jednak zwrócić uwagę na „społeczną” interpretację przyczyn, opartą na założeniu,
iż „…polityczne i ekonomiczne niezadowolenie różnych grup społecznych osiągnęło
swoje apogeum, zwłaszcza w czasie II wojny światowej, zmuszając turecką elitę
polityczną do wprowadzenia zmian w systemie politycznym w kierunku wielopartyjnego reżimu, który w ich przekonaniu był bardziej wygodny w kierowaniu
masami”16. Pierwsze rywalizacyjne wybory zostały przeprowadzone w 1945 r. i choć
zakończyły się jeszcze zwycięstwem CHP, to nowo powstała DP okazała się być
relewantną opozycją parlamentarną. W ten sposób w polityce Turcji pojawiła się
legalna opozycja. Kolejne wybory w 1950 r. oznaczały alternację władzy i zdobycie
przez DP absolutnej większości w parlamencie. Pojawił się system wielopartyjny
z dominacją dwóch dużych ugrupowań, które dały początek dwóm tradycjom
programowego i organizacyjnego rozwoju w polityce Turcji – skądinąd uniwersalnej
tradycji polityki centrowej, jednak o centroprawicowej (konserwatywnej) oraz
centrolewicowej orientacji (wyraźne zaznaczenie tej tendencji nastąpiło dopiero
w połowie lat 60. XX wieku).
Dominującym typem podziału socjopolitycznego w latach 50. XX wieku (jednopartyjne rządy DP i jej zwycięstwa w dwóch kolejnych elekcjach), ale również
w pierwszej połowie lat 60. XX wieku okazał się wspomniany już konﬂikt centrum–peryferie. DP, poprzez sieć powiązań klientelistycznych, tworzyła wrażenie
reprezentanta interesów peryferii, heterogenicznego bloku wyborców usytuowanego,
zgodnie z logiką kemalizmu poza oﬁcjalnym obszarem polityki. Partia starała się
poprzez struktury „patron–klient” przyciągnąć wyborców, głównie chłopów i rolników, oraz rzemieślników, i w efekcie objęła te grupy patronażem państwa. Centrum
z kolei reprezentowała CHP, starając się kontynuować kemalistyczną tradycję odgórnej modernizacji. Stworzyła ona własną sieć powiązań klientelistycznych jako
instrument pozwalający kontrolować przynajmniej część obszaru rywalizacji wyborczej. Jak już wspomniałem, w podział ten wpisał się konﬂikt na tle religijnym,
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a reprezentantem grup proislamskich („ludowy” islam) stała się konserwatywna
i centrowa DP.
System partyjny w latach 50. XX wieku nosił znamiona wielopartyjnego, ale na
pewno nie na poziomie parlamentarnym. W istocie, zwłaszcza do 1957 r., mieliśmy
do czynienia z dominacją jednej partii politycznej (DP), o czym świadczą kalkulacje
indeksu efektywnej liczby partii – po wyborach w 1950 r. jego wartość wyniosła 1,4,
a w 1954–1,2. Dopiero w elekcji w 1957 r. ujawniła się logika rywalizacji dwupartyjnej (wartość indeksu 1,8)17. System partyjny można więc określić jako de facto
dwupartyjny, ale z wyraźną dominacją jednej partii, zwłaszcza na poziomie parlamentarnym. Jak podkreśla Sabri Sayari, polaryzacja między rządem a opozycją nie
przybrała charakteru konﬂiktu ideologicznego między lewicą a prawicą, skoro obie
partie plasowały się raczej w centrum przestrzeni rywalizacji18. Konﬂikt wynikał
raczej z różnic istniejących między partiami, co do praktycznych metod instytucjonalizacji porządku demokratycznego i fakt ten w pewien sposób wyjaśnia dominację
podziału centrum–peryferie, stanowiącego „schedę” po okresie Imperium i Republiki
(1923–1945). Należy również zwrócić uwagę na aspekt instytucjonalny systemu
politycznego, który wpłynął dodatkowo na dwupartyjną koncentrację systemu
partyjnego (uprzywilejowując partię największą). Oto w interesującej nas dekadzie
obowiązywał system wyborczy większości zwykłej, w okręgach wielomandatowych,
który preferował dwie najsilniejsze partie polityczne, a w zasadzie tę największą.
Dodatkowo, tego rodzaju mechanizm wyborczy osłabiał tendencje rozłamowe
w partiach i „blokował” zjawisko fragmentaryzacji systemu partyjnego. O koncentracji systemu partyjnego świadczy to, iż obie duże partie zdobywały łącznie w wyborach w latach 50. XX wieku średnio ponad 90% głosów i kontrolowały 98% mandatów. Zwycięska DP w każdej z trzech elekcji zdobywała absolutną większość miejsc
w parlamencie i tworzyła „czysto” jednopartyjne gabinety. Tego rodzaju schemat
rywalizacji musiał, więc charakteryzować się niskim poziomem chwiejności wyborczej (volatility), której średnia wartość w tym okresie wyniosła 7,8.

17

Wartości indeksów prezentowanych w artykule zostały skalkulowane w oparciu o wyniki wyborów
zamieszczone w Aneksie.
18
S. Sayari, The changing party system, [w:] Politics, Parties, and Elections in Turkey, red. S. Sayari,
Y. Esmer, London 2002, s. 12.
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Okres 1961–1980

W 1960 R. NASTĄPIŁO pierwsze zerwanie ciągłości systemu partyjnego i obserwowaliśmy bezpośrednią interwencję wojska. Efektem zamachu stanu była delegalizacja jedynie DP. Jeżeli do tego dodamy liberalizację porządku konstytucyjnego (nowa
Konstytucja z 1961 r. gwarantowała m.in. wolność ekspresji politycznej i swobodę
działania politycznych organizacji) oraz wprowadzenie proporcjonalnego systemu
wyborczego, oczywistym stanie się otwarcie procesów fragmentaryzacji i polaryzacji systemu partyjnego. W ten sposób zaczęła się kolejna faza w rozwoju systemu
partyjnego, obejmująca dekady lat 60. i 70. XX wieku.
W latach 1961–1965 obserwowaliśmy próby instytucjonalizacji rywalizacji politycznej, a zasadniczym celem istniejących partii stało się przechwycenie elektoratu
zakazanej DP. Przed wyborami w 1965 r. udało się to uczynić AP, która pod przywództwem Süleymana Demirela zwyciężyła w wyborach zarówno w 1965 r., jak
i 1969 r. Powrócono w ten sposób do schematu rywalizacji sprzed zamachu stanu
i AP, zdobywając absolutną większość w parlamencie, rządziła sama w latach
1965–1971. W 1971 r. nastąpiła kolejna interwencja wojska i premier Demirel został
zmuszony do dymisji.
W latach 1961–1980 dominowały, podobnie jak wcześniej, dwie partie polityczne
– AP (konserwatywna spadkobierczyni tradycji DP) oraz CHP, przy czym ta pierwsza kontrolowała przestrzeń wyborczą i parlamentarną w drugiej połowie lat 60. XX
wieku, zaś CHP odnosiła sukcesy w latach 70. XX wieku. Dwupartyjność analizowanego okresu różniła się jednak od tej z lat 50. Po pierwsze, obie duże partie
polityczne kontrolowały średnio (w 5 elekcjach) 73% głosów i 81% mandatów.
Oznaczało to pojawienie się szeregu mniejszych ugrupowań, które dzięki proporcjonalnej formule wyborczej wprowadzały swych reprezentantów do parlamentu.
W okresie tym liczba partii w parlamencie wahała się od 4 (1961) do 8 (1969), a więc
proces fragmentaryzacji został wyraźnie zaznaczony. Poza obu dużymi partiami były
to ugrupowania małe, których zdobycze wyborcze nie przekraczały poziomu 14%
głosów (poziom poparcia wyborczego dla Republikańskiej Chłopsko-Narodowej
Partii /Cumhuriyetçi Koylü Millet Partii – CKMP/ w wyborach w 1961 r.). W elekcjach od 1965 r. partie te zdobywały już znacznie mniejszy odsetek głosów. Średnia
efektywna liczba partii w parlamencie wyniosła 2,8 co jednak świadczy o sporym
poziomie koncentracji systemu partyjnego (wahania od 2,4 w 1965 r. do 3,4 w 1973
r.). Po drugie w okresie tym została zerwana tradycja tworzenia jednopartyjnych
gabinetów większościowych. Jedynie AP zdołała po wyborach w latach 1965 i 1969
sformować tego rodzaju gabinety (okres 1965–1971). W latach 1961–1965 oraz
1974–1978 zostały sformowane gabinety koalicyjne, a w 1979 r. pojawił się gabinet
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mniejszościowy (AP)19. Po trzecie, od połowy lat 60. XX wieku obserwujemy znaczny
wzrost ideologicznej polaryzacji systemu partyjnego. Centrowy styl formułowania
polityki zostaje zastąpiony „odśrodkową” rywalizacją ideologiczną, opartą na funkcjonalnym wymiarze lewica–prawica. Pojawia się szereg nowych partii politycznych
na dalekiej lewicy i prawicy, co powoduje nie tylko zaostrzenie rywalizacji, ale znacznie „rozciąga” ideologiczne spektrum systemu partyjnego. Na dalekiej lewicy pojawia
się pierwsza w Turcji otwarcie socjalistyczna (marksistowska) partia – Turecka Partia
Pracy (Türkiye Işçi Partii – TIP). Po prawej stronie spektrum z kolei znaczny poziom
relewancji osiągają: ultranacjonalistyczne ugrupowanie Partia Narodowej Akcji
(Milliyetçi Hareket Partisi – MHP) oraz partie proislamskie, Partia Narodowego
Porządku (Milli Nizam Partisi – MNP) powołana do życia w styczniu 1970 r. (zdelegalizowana w maju 1971 r.) oraz jej sukcesorka, Partia Ocalenia Narodowego (Milli
Salamet Partisi – MSP), stworzona w październiku 1972 r., obie zostały powołane
przez Necmettina Erbakana. Za sprawą tych 3 ugrupowań20, a zwłaszcza dwóch
ostatnich, islam wkroczył w dyskurs polityczny i został zarysowany nowy podział
socjopolityczny, oparty na konﬂikcie między ugrupowaniami proświeckimi (kontynuacja idei sekularyzmu) a proislamskimi (z tym jednak, iż coraz częściej w retoryce
politycznej pojawia się idea państwa wyznaniowego). Po czwarte, proces polaryzacji
ujawnił się również w centrum systemu partyjnego. Centrowy styl rywalizacji dominujący w Turcji przynajmniej do połowy lat 60. XX wieku, ustąpił miejsca konfrontacji ideologicznej między dwoma dużymi ugrupowaniami. CHP przesunęła się
wyraźnie w kierunku lewicowym, oferując tożsamość socjalno-demokratyczną, co
wyraźnie wskazywało potencjalne segmenty elektoratu, traktowane jako odbiorcy
nowego programu (robotnicy i chłopi). Tak samo uczyniła AP, prezentując dość
skrajną tożsamość centroprawicową. Konﬂikt ideologiczny między obu partiami
wykluczył możliwość stworzenia wspólnie koalicji gabinetowej, która byłaby w stanie
przeciwdziałać rosnącej w końcu lat 70. XX wieku fali politycznej przemocy i terroryzmu. Analizując pozycje obu partii w przestrzeni ideologicznej lewica–prawica,
19

W latach 1961–1965 powstały cztery koalicje kierowane przez CHP, z tym, iż pierwszą stworzyły
CHP i AP, a w latach 1974–1978 większość stworzonych gabinetów koalicyjnych opierała się na współpracy partii prawicowych, z dominującą pozycją AP; zob. np. M. Y. Geyikdaği, Political Parties in Turkey.
The Role of Islam, New York 1984, s. 87–115; F. Tachau, An overview of electoral behavior: toward protest
or consolidation of democracy, [w:] Politics, Parties…, op.cit., s. 34–36.
20
Należy pamiętać, iż MHP, skądinąd partia narodowa kreująca nowy podział socjopolityczny
między nacjonalizmem tureckim a mniejszością kurdyjską (lata 90. XX wieku), chętnie odwoływała się
do wartości islamskich jako wyznacznika tożsamości narodowej, jednak popierała tradycję utrzymania
państwa świeckiego. Niektórzy badacze zastanawiali się nawet, czy w ten sposób nie narodził się nowy
rodzaj ruchu społeczno-politycznego, określanego mianem „kemalistyczno-islamskiego” (np. S. Tepe,
A Kemalist-Islamist movement? The Nationalist Action Party, „Turkish Studies” 2000, vol. 1, nr 2,
s. 59–72).
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zauważamy, iż na początku lat 70. XX wieku centrowo usytuowana AP wyraźnie
przesuwa się na prawo spektrum politycznego, plasując się w pobliżu ultraprawicowej
MSP, dystansując, i to znacznie, MHP. Od 1969 r. obserwujemy podobną ucieczkę
CHP, tylko na lewo, a skrajną pozycję osiąga w 1977 r. W tym okresie obie partie
plasowały się praktycznie na najbardziej skrajnych pozycjach przestrzeni rywalizacji.
W późniejszych okresach rozwoju systemu partyjnego nie obserwowaliśmy już tak
ekstremalnych ruchów w wykonaniu partii centrolewicowych i centroprawicowych21.
Po piąte, w okresie tym wzrosła i to znacznie chwiejność wyborcza. Średni jej poziom
osiągnął wartość blisko 20,0, a w przypadku elekcji w latach 1965 i 1973 możemy
mówić o wystąpieniu zjawiska radykalnego przesunięcia poparcia wyborczego (realignment), które, jak się okazało później, stało się prawidłowością w przestrzeni
wyborczej.

Okres 1983–2002

W 1980 R. WOJSKO dokonało kolejnego zamachu stanu, znacznie bardziej radykalnego niż dwa poprzednie. Reżim wojskowy istniał do 1983 r. a zasadniczym jego
celem była próba radykalnego przekształcenia przestrzeni rywalizacji politycznej
w Turcji. Wojskowym „marzył” się powrót do systemu dwupartyjnego, opartego na
centrowo zorientowanych ugrupowaniach i wykluczającego partie ekstremalne
i dlatego organ zdominowany przez wojskowych – Rada Bezpieczeństwa Narodowego – wprowadził wyjątkowo radykalne rozwiązania. Zakazano działalności
wszystkich partii politycznych aktywnych przed 1980 r. Wprowadzono instrumenty
mające służyć marginalizacji politycznej małych i ekstremistycznych ugrupowań
(np. 10-procentowa klauzula zaporowa). Do pierwszych wyborów (1983) wojskowi
dopuścili tylko 3 partie polityczne: centroprawicową Partię Narodowej Demokracji
(Milliyetçi Demokrasi Partisi – MDP), popieraną przez wojskowych; centrolewicową
Partię Populistyczną (Halkci Parti – HP), która była kontynuacją CHP oraz Partię
Ojczyźnianą (ANAP), centroprawicowe ugrupowanie o umiarkowanie konserwatywnym obliczu. Wynik wyborów zaskoczył zwłaszcza wojskowych, gdyż sukces
odniosła ANAP, kierowana przez Turguta Özala, która sformowała pierwszy od
1969 r. jednopartyjny gabinet większościowy. Kolejne wybory w 1997 r. potwierdziły
dominację ANAP. Lata 80. XX wieku charakteryzują się więc stworzeniem dość
stabilnego systemu partyjnego, z dominacją centrowego ugrupowania o liberalno-konserwatywnym obliczu programowym. Do wyborów w 1991 r. wskaźnik
efektywnej liczby partii parlamentarnych wyniósł średnio 2,3 (trzy ugrupowania
21

A. Çarkoģlu, The Turkish party system…, op.cit., s. 554–557.
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obecne w parlamencie), zaś dwa największe ugrupowania kontrolowały średnio 84,5%
miejsc w parlamencie. Przestrzeń rywalizacji okazała się dość „statyczna”, a ANAP
ulokował się blisko centrum, tylko minimalnie odsuwając się na prawo po elekcji
w 1987 r., zaś HP zajęła pozycję umiarkowanie lewicową. Proces silnej fragmentaryzacji i polaryzacji systemu partyjnego ujawnił się przed wyborami w 1991 r.
W latach 90. XX wieku pojawiło się kilka zjawisk, które świadczyły o ekstremalnej
polaryzacji systemu partyjnego. Po pierwsze, czynnikiem odpowiedzialnym za ten
proces stał się podział w ramach centrolewicy i centroprawicy. Każdy z ideologicznych
bloków był reprezentowany przez dwa ugrupowania polityczne. Centroprawicę reprezentowała ANAP oraz Partia Prawdziwej Drogi (Doğru Yol Partisi – DYP), stworzona
w 1983 r. i nawiązująca do tradycji AP. DYP do 1991 r. oferowała wyraźnie prawicową
tożsamość programową i znajdowała się w przestrzeni rywalizacji znacznie dalej na
prawo niż ANAP. Jednak w okresie 1991–1995 DYP przesunęła się w kierunku centrum
systemu, zaś ANAP stała się ugrupowaniem zdecydowanie bardziej prawicowym,
usytuowanym w pobliżu proislamskiej i ultraprawicowej RP. Blok centrolewicowy
również reprezentowały dwie partie polityczne – stworzona w 1985 r. Socjaldemokratyczna Partia Populistyczna (Sosyal Demokrat Halkçi Parti – SHP), która od 1995 r.
występuje pod tradycyjną nazwą CHP22, oraz Demokratyczna Partia Lewicy (Demokratik Sol Parti – DSP), powołana do życia w 1985 r. przez Bülenta Ecevita. Inaczej niż
w latach 70. XX wieku, zasadnicza linia podziału nie przebiegała między obu blokami
ideologiczno-programowymi, ale między partiami w ramach tych bloków. CHP
(wcześniej SHP) oferowała wyraźniejszą lewicową tożsamość, zaś DSP oscylowała
bliżej centrum, prezentując bardziej pro-nacjonalistyczne nastawienie.
Po drugie, obserwowaliśmy odpływ elektoratu od partii centrowych. Jeżeli
w wyborach w 1987 r. obie partie centroprawicowe zgromadziły łącznie około ponad
55% głosów, to w 1995 r. już tylko ponad 38%, a w 1999 r. – blisko 26%. Partie
centrolewicowe utrzymywały w tym okresie poparcie wyborcze na poziomie około
30% i ich straty są bardziej umiarkowane niż centroprawicowych, choć w 1995 r.
zanotowały rekordowo niskie poparcia (25,4%)23. Jeżeli więc jeszcze w wyborach
w 1991 r. partie reprezentujące oba bloki były popierane łącznie przez ponad 83%
wyborców, to w 1995 r. spadło ono do poziomu 64%, a w 1999 r. – 56,6%. Głosy
wyborców przechodziły głównie na partie ultraprawicowe – proislamskie (RP i jej
sukcesorkę, stworzoną w 1998 r. – Partia Cnoty /Fazilet Partisi – FP/) i nacjonalistyczne (głównie MHP). W wyborach w 1987 r. partie te zdobyły łącznie poparcie
22

SHP powstała w 1985 r. w wyniku „wchłonięcia” m.in. HP. W 1992 r. pojawiła się na scenie politycznej CHP. W 1995 r. nastąpiło połączenie obu ugrupowań (SHP i CHP), które zaczęły stosować
tradycyjną nazwę.
23
Zob. B. Akgün, Aspects of party system…, op.cit., s. 82.
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10% elektoratu, w wyborach w 1995 r. – już blisko 30%, zaś w 1999 r. – ponad 33%.
Możliwość współpracy między tymi ugrupowaniami nie wchodziła jednak w rachubę,
gdyż reprezentowały one przeciwne bieguny w konﬂikcie ideologicznym między
partiami proislamskimi a partiami popierającymi świecki porządek. RP odniosła
spektakularny sukcesy w elekcji w 1995 r., zdobywając 21,3% głosów (pierwsza siła
w parlamencie), co pozwoliło jej kierować gabinetem koalicyjnym w latach 1996–
1997. MHP z kolei swój największy sukces odniosła w elekcji w 1999 r. (18,2% głosów
i druga siła w parlamencie), i weszła w skład koalicji gabinetowej z DSP i ANAP.
Po trzecie, w latach 90. XX wieku obserwowaliśmy znów wysoki poziom polaryzacji systemu partyjnego. Nie chodziło jednak tym razem o ideologiczny konﬂikt
lewica–prawica (o funkcjonalnym charakterze). Ujawniły ponownie swoją siłę dwa
podziały socjopolityczne, będące – jak już wcześniej nadmieniłem – zmodernizowaną wersją tradycyjnego konﬂiktu centrum–peryferie. Ali Çarkoğlu i Melvin Hinich
wskazują na dominujący konﬂikt między proislamskimi organizacjami i partiami
(tradycja kojarzona z peryferiami) a sekularnym centrum oraz konﬂikt o charakterze
nacjonalistycznym (turecki nacjonalizm versus kurdyjska tożsamość)24. Ten pierwszy
podział socjopolityczny trochę przypomina klasyczny „europejski” konﬂikt ideologiczny lewica–prawica, wykorzystując jednak tradycyjny konﬂikt centrum–peryferie.
Przywołani autorzy wskazują, iż „Miast starcia między masami robotniczymi i burżuazją o podłożu ekonomicznym obserwujemy walkę między modernistycznie
nastawioną centrystyczną elitą, a konserwatywnymi, parochialnym siłami peryferii.
Jest to być może turecka wersja konwencjonalnego zachodniego układu lewicaprawica”25. Ten drugi konﬂikt został wykreowany głównie przez nacjonalistyczną
MHP, która wykorzystała fakt aresztowania Abdullaha Öcalana, lidera separatystycznej Kurdyjskiej Partii Pracy (Partiya Karkaren Kürdistan – PKK).
Obserwując ewolucję głównych linii konﬂiktu w przestrzeni systemu partyjnego
można zauważyć coś w rodzaju „alokacji i realokacji” podziałów socjopolitycznych.
Oto lata 80. XX wieku sugerowały, iż mamy do czynienia z konsolidacją rywalizacji
w oparciu o funkcjonalny konﬂikt lewica–prawica, co miało być jeszcze jednym
dowodem „westernizacji” systemu politycznego. Jednak już w połowie lat 90. XX
wieku zaobserwowano dominację konﬂiktu o charakterze wyznaniowym (stosunek
do islamu i czynnik religijności) i powrócono do interpretacji opartej na konﬂikcie
centrum–peryferie. Ersin Kalaycioğlu stwierdził, iż dominuje podział socjopolityczny
centrum-peryferie, definiowany przez zmienną religijności26. Jak podkreśla
24
A. Çarkoğlu, M. Hinich, A spatial analysis of turkish party preferences, „Electoral Studies”, 2006,
vol. 25, s. 369 i n.
25
Ibidem, s. 384.
26
E. Kalaycioğlu, Elections and party preferences In Turkey: changes and continuities un the 1990s.,
„Comparative Political Studies” 1994, vol. 27, nr 3, s. 402 i n.
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A. J. Secor, w wyborach w latach 1995 i 1999 zauważono występowanie podziału
socjopolitycznego centrum–peryferie, zwłaszcza jeżeli chodzi o geograﬁę wyborczą,
z pewnymi jednak zastrzeżeniami27. Partia islamska dominowała z reguły w centralnej i wschodniej części Turcji, na terenach wiejskich kojarzonych tradycyjnie
z peryferiami, zaś ugrupowania centrolewicowe i centroprawicowe wiodły prym
w prowincjach bardziej rozwiniętych zachodniej Turcji. Jednak ugrupowanie islamskie odniosło również duże sukcesy np. w Ankarze i Istambule, co może oznaczać,
iż tradycyjny podział centrum–peryferie podlega erozji w wyniku np. migracji ze
wsi do miasta czy przesuwania orientacji grupowych (klasowej). Ali Çarkoğlu,
analizując jednak wzorce zachowań wyborczych, dochodzi do wniosku, iż pojawił
się wyraźny układ zróżnicowania geograﬁcznego, w którym wszystkie prowincje
poza zachodnimi regionami Turcji popierały ugrupowania antysystemowe (w tym
proislamskie i MHP)28. Świadczyłoby to zatem o trwałości podziału socjopolitycznego centrum–peryferie. Wątpliwości jednak pozostają, zwłaszcza obserwując
zachowania elektoratu w obu elekcjach w XXI wieku (2002 i 2007).
W latach 90. XX wieku zarejestrowano bardzo wysoki poziom indeksu efektywnej
liczby partii politycznych – średnia jego wartość wyniosła 4,3. Kolejnym wyznacznikiem dekoncentracji systemu partyjnego był spadek zdobyczy parlamentarnych
dwóch największych partii politycznych. W wyborach w 1991 r. kontrolowały one
65% miejsc w parlamencie, a w 1999 r. – tylko 48%. Od wyborów w 1991 r. (do
2002 r.) regułą stały się przeto gabinety koalicyjne, zaskakujące niekiedy swoim
składem (np. koalicja stworzona po wyborach w 1999 r. przez lewicową DSP, ultranacjonalistyczną MHP oraz centroprawicową ANAP). Średni poziom chwiejności
wyborczej w tym okresie wyniósł 20,0.

Transformacja systemu partyjnego – wybory w 2002 r.

ELEKCJA W 2002 R. musi być traktowana jako wyraźna oznaka radykalnej przebudowy systemu partyjnego. Symptomy nadchodzącego „tsunami” były jednak
widoczne już wcześniej. Po delegalizacji RP w 1997 r. jej sukcesorka Partia Cnoty
(FP) nie potraﬁła powtórzyć sukcesu swej poprzedniczki w elekcji w 1999 r. (zdobył
ponad 15% głosów). Ważniejsze okazało się jednak co innego. Oto w FP doszło do
konﬂiktu między dwoma frakcjami – tradycjonalistami, popierającymi fundamen27

A. J. Secor, Ideologies in crisis: political cleavages and electoral politics in Turkey In the 1990s,
„Political Geography” 2001, vol. 20, s. 545, 546.
28
A. Çarkoğlu, The geography of Turkey’s 1999 elections, „Turkish Studies” 2000, vol. 1, nr 1, s. 96
i n.
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talistyczną formę politycznego islamu oraz reformatorami, których celem było
stworzenie raczej centroprawicowego ugrupowania. Po delegalizacji FP w 2001 r.,
obie grupy przywódców stworzyły odrębne partie polityczne. Powstała proislamska
Partia Szczęścia (Saadet Partisi – SP), nawiązująca do tradycji ukształtowanej jeszcze
w latach 70. XX wieku przez proislamskie ugrupowania MNP i MSP, oraz Partia
Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP). Ta druga odniosła wielki sukces wyborczy w elekcji w 2002 r., zdobywając 34,3% głosów i 363 mandaty w parlamencie. W wyborach
w 2007 r. sukces ten powtórzyła, uzyskując aż 46,6% głosów, choć mniej mandatów
(341). Pozwoliło to ugrupowaniu na sformowanie jednopartyjnych gabinetów
większościowych. Należy chyba przyjąć, iż AKP, choć ma korzenie proislamskie,
próbuje stworzyć silną konserwatywno-liberalną formację polityczną, która byłaby
w stanie „wchłonąć” tradycyjny elektorat centroprawicowy. Ostatnie dwie elekcje
wyraźnie zresztą wskazały, iż obserwujemy marginalizację tradycyjnych partii centroprawicowych. Zarówno DYP, jak i ANAP nie zdobyły reprezentacji w parlamencie. W wyborach w 2002 r. otrzymały łącznie poparcie tylko około 15% wyborców.
W kolejnych wyborach ANAP nie wystartowała. W 2007 r. DYP przybrała nową
nazwę, Partii Demokratycznej (Demokrat Partii) i już pod nową nazwą uzyskała
poparcie ponad 5% elektoratu. Znacznie lepiej radzą sobie partie centrolewicowe,
a zwłaszcza CHP. Może to świadczyć o tym, iż w Turcji – przynajmniej od lat 60. XX
wieku – istnieje dość stabilny elektorat lewicowy (na poziomie około 30% do końca
lat 90. XX wieku, a współcześnie – 20%), który AKP raczej nie ma szans wchłonąć.
Po wyborach w 2002 r. jedyną obok AKP partią w parlamencie była CHP, która
zdobyła ponad 19% głosów (178 mandatów). W kolejnych wyborach, CHP i DSP
zawarły przymierze wyborcze, które poparło blisko 21% elektoratu. W wyłonionym
po wyborach w 2007 r. parlamencie zasiadają reprezentanci nie tylko AKP i CHP
(jak to było wcześniej), ale również MHP (14,3% głosów i 70 mandatów), DSP
(13 mandatów) i prokurdyjskiej Partii Demokratycznego Społeczeństwa (Demokratik Toplum Partisi – DTP) (22 mandaty).
Można więc odnieść wrażenie, iż charakter dwóch zasadniczych czynników,
wpływających tradycyjnie na format i mechanizm systemu partyjnego w Turcji
(czynnik wojskowy oraz polityczny islam), podlega dość istotnym przeobrażeniom,
zwłaszcza od 1997r. Analiza tych przeobrażeń wydaje się więc konieczna, skoro
chcemy zgłębić fenomen AKP w polityce Turcji. Jednak powinno to być przedmiotem odrębnych już rozważań, poświęconych np. islamowi politycznemu i proislamskim partiom czy miejscu wojska w systemie politycznym Turcji.
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ANEKS29:

Tabela 1. Procent głosów i mandatów zdobytych przez partie polityczne
w wyborach parlamentarnych (lata 50. XX wieku)
Partia

1950

1954

CHP

39,9 (69)

34,8 (30)

40,6 (173)

DP

53,3 (401)

56,6 (490)

47,3 (419)

MP

3,0 (1)

HP

–

1957

–
0,6 (5)

–
3,8 (4)

Nazwy partii: CHP – Republikańska Partia Ludowa; DP – Partia Demokratyczna; MP (Millet Partisi)
– Partia Narodowa, stworzona w 1948 r. przez grupę dysydentów z DP; HP (Hürriyet Partisi) – Partia
Wolności, stworzona w 1955 r., połączyła się z CHP w 1958 r.

Tabela 2. Procent głosów i mandatów zdobytych przez partie polityczne
w wyborach parlamentarnych (lata 60. i 70. XX wieku)
Partia

1961

1965

1969

1973

1977

CHP

36,7 (172)

28,7 (134)

27,4 (143)

33,3 (185)

41,4 (213)

AP

34,8 (158)

52,9 (240)

45,5 (256)

29,8 (149)

36,9 (189)

6,3 (31)

3,2 (6)

MP
CKM
MHP
YTP

–
14,0 (54)
–
13,7 (65)

MSP

–

TIP

–

DkP

–

2,2 (11)
–
3,7 (19)
–
3,0 (14)
–

–
3,0 (1)
2,2 (6)
–
2,7 (2)
–

–
–
3,4 (3)
–
11,8 (48)
–
11,9 (45)

–
–
6,4 (16)
–
8,6 (24)
–
1,9 (1)

Nazwy partii: AP – Partia Sprawiedliwości; CKMP – Republikańska Chłopsko-Narodowa Partia; MHP
– Partia Narodowej Akcji; YTP (Yeni Tütkiyie Partisi) – Partia Nowej Turcji, partia centroprawicowa
stworzona w 1961 r., która uczestniczyła w szeregu gabinetach koalicyjnych w latach 1961–1965; MSP
– Partia Ocalenia Narodowego (proislamska); TIP – Turecka Partia Pracy; DkP (Demokratik Parti) –
Partia Demokratyczna, centroprawicowe ugrupowanie, wydzieliło się w 1970 r. z AP.

29
Zestawienie została przygotowane w oparciu o dane zawarte w: B. Akgün, Aspects of party system…, op.cit., s. 66, 67; S. Sayari, Y. Esmer (reds), Politics, Parties, and Elections in Turkey, London 2002,
Appendix B; G. Bacik, The parliamentary election in Turkey, November 2002, „Electoral Studies”, 2004,
vol. 23, s. 821–845; oraz informacje ze stron internetowych wikipedia.org/wiki/Turkish general
election.
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Tabela 3. Procent głosów i mandatów zdobytych przez partie polityczne
w wyborach parlamentarnych (lata 80. i 90. XX wieku)
Partia

1983

1987

1991

1995

1999

HP/SHP/CHP

30,5 (117)

24,8 (99)

21,7 (84)

10,7 (50)

8,6 (0)

ANAP

45,1 (211)

36,3 (292)

24,0 (115)

19,7 (132)

13,2 (88)

MDP

23,3 (72)

–

–

–

–

MHP

–

2,9 (0)

–

8,2 (0)

18,2 (129)

DSP

–

8,5 (0)

10,8 (7)

14,7 (75)

22,1 (136)

DYP

–

19,1 (59)

27,0 (178)

19,2 (135)

12,5 (85)

RP/FP

–

7,2 (0)

16,9 (62)

21,3 (158)

15,1 (111)

HADEP

–

4,2 (0)

4,8 (0)

–

–

Nazwy partii: HP – Partia Populistyczna; SHP – Socjaldemokratyczna Partia Populistyczna; ANAP –
Partia Ojczyźniana; MDP – Partia Narodowo Demokratyczna; DSP – Demokratyczna Partia Lewicy;
DYP – Partia Prawdziwej Drogi; RP – Partia Dobrobytu (proislamska); FP – Partia Cnoty (proislamska);
HADEP (Halkin Demokrasi Partisi) – Partia Ludowej Demokracji (prokurdyjska), zdelegalizowana po
wyborach w 1999 r.

Tabela 4. Procent głosów i mandatów zdobytych przez partie polityczne
w wyborach parlamentarnych w latach 2002 i 2007
Partia

2002

2007

AKP

34,3 (363)

46,8 (341)

CHP

19,4 (178)

20,9 (112)

DYP/DP

9,6 (0)

5,4 (0)

MHP

8,3 (0)

14,3 (70)

GP

7,3 (0)

3,0 (0)

DEHAP/DTP

6,2 (0)

5,2% (22)

ANAP

5,1 (0)

SP

2,5 (0)

DSP

1,2 (0)

–
2,3 (0)
(13)*

Nazwy partii: AKP – Partia Sprawiedliwości i Rozwoju; GP (Genc Parti) – Partia Młodych, ugrupowanie
o prawicowym obliczu programowym, stworzone w 2002 r. przez Cema Uzana; DEHAP (Demokratik
Halk Partisi) – Demokratyczna Partia Ludowa (prokurdyjska), powołana do życia po delegalizacji
HADEP; SP – Partia Szczęścia (proislamska); DP (Demokrat Parti) – Partia Demokratyczna, taką nazwę
przybrała w 2007 r. DYP; DTP (Demokratik Toplum Partisi) – Partia Demokratycznego Społeczeństwa
(prokurdyjska), stworzona w 2005 r. z połączenia DEHAP i Ruchu Demokratycznego Społeczeństwa.
* DSP startowała w wyborach w 2007 r. w ramach sojuszu wyborczego z CHP i otrzymała
13 mandatów
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SUMMARY

ONCE MAKING RESEARCH on the Turkish Political system, there are many doubts concerning its nature. While some scholars as Schumpeter claim that the institutional prerequisites,
amongst which periodical elections can be outlined as one of the most signiﬁcant, are sufﬁcient in placing Turkey next to developed, western democracies, others refute this approach,
claiming that the respect of civil rights, or the existence of a mature civil society, are more
important issues and after the assessment with respect of them, the authoritarian features of
Turkey seem to be paramount. While the issues in regime classiﬁcation are dubious, certain
matters remain obvious. First of all, modern Turkey had been founded on the Ideology of
Kemalism, which enforced a transformation „from above” rather than one deriving from the
society. Secondly, the Islamic and militaristic traditions, the result of a long, historical process
are strongly rooted in the mentality of both the elites and the ordinary citizens place Turkey
in a context considerably diﬀerent from that of most of the European states. Both of the above
mentioned factors turn out to be serious impediments in the quest for eﬀective democratization. In addition another feature of Kemilism – westernization, namely the prompt adaptation
of western institutions and procedures, also doesn’t seem provisional for the development of
a genuine democratic regime, as certain practices and procedures are completely alien and
to a large extend contrary to Turkish traditions and culture.
The Turkish political reality and the nature of the political system can be understood only
in reference to the earlier mentioned problems, as the most important political cleavages
were a natural consequence of the wider cultural and historical context. The most important
division between the center, represented by the groups adhering to secularism and Kemalism,
namely the state elites and the military, and the periphery, devoted to the strongly rooted
Islamist ideology, seem to be the most signiﬁcant platforms of political competition and exist
in Turkey ever since the reforms of Atatürk gave birth to the Turkish nation. In addition it is
also noteworthy to mention, that the clash between the center and periphery also couples
with the geographical and social stratiﬁcations in which the parties defending the ideology
of Kemalism, for example The Republican Party (CHP) and the populist Party (SHP) represent mostly the cities and richer regions of Turkey, while the urban, poorer regions are represented by rightist parties as The democratic Party (DP), Motherland Party (ANAP), the
True Path Party (DYP), or the previously ruling Justice and Development Party (AKP).
Another important factor which has to be explained is the fact, that on both sides, mostly
after the ﬁrst military intervention in 1960, there is a signiﬁcant amount of anti-system
parties, from which the extreme rightist parties seem to be more vocal than those from the
opposite part of the political stratum. The phenomenon of political Islam is an issue which
is most concerning, as the AKP, which is the leading party in Turkey since 2002, is strongly
representing the ideology of Islam. As long as the more moderate AKP remains continues
ruling, the Turkish process of democratization doesn’t seem to be threatened. However, due
to the fact, that the rightist electorate’s support is not yet stabilized, the menace of extremist
Islamists gaining power seems to be an option.
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PARTYJNE UWARUNKOWANIA FORMOWANIA
KOALICJI GABINETOWYCH W REPUBLICE
SŁOWACKIEJ PO 1992 ROKU

WSTĘP

PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA JEST analiza partyjnych uwarunkowań formowania koalicji gabinetowych na Słowacji. Tło rozważań stanowią rezultaty poszczególnych elekcji, wyznaczające wraz z parlamentarno-gabinetowym reżimem ramy
kooperacji na poziomie rządowym. Ujęcie to pozwoli ustalić wpływ czynników,
takich jak format i mechanizm systemu partyjnego na powstanie wzorców tworzenia
oraz rodzajów koalicji.

PROCES FORMOWANIA GABINETU  UWARUNKOWANIA
INSTYTUCJONALNE

PO AKSAMITNEJ REWOLUCJI i rozpadzie Czechosłowacji, Słowacy utrzymali reżim
parlamentarno-gabinetowy. Władza rządu pochodzi od parlamentu, który w każdej
chwili może cofnąć swoją przychylność, uchwalając votum nieufności, co jest równoznaczne z dymisją gabinetu. W praktyce, to układ partii politycznych w parlamencie decyduje o składzie, funkcjonowaniu i stabilności rządu, a także o wzajemnych
stosunkach pomiędzy legislatywą a egzekutywą1. Prezydent – choć formalnie wybór

1

Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław
1997, s. 277 i n.; T. Palovský, Postavení Národní Rady Slovenské Republiky v politickém systému Slovenska,
„Středoevropské politické studie” 2003, ročník V, Číslo ,1 http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=15,
odczyt z dn. 28.03.2008.
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formateura2 pozostawiony jest wyłącznie jego decyzji – musi uwzględnić kompozycję partyjną Rady Narodowej i ustalenia partii politycznych3. Powyższe uwarunkowania instytucjonalne pełnią istotną funkcję, wyznaczając aktorom politycznym
ramy rywalizacji, jednak w samym procesie formowania gabinetów większe znaczenie mają format i mechanizm systemu partyjnego oraz decyzje i działania podejmowane przez poszczególne partie polityczne. W dalszej część pracy, opierając się na
analizie składu kolejnych parlamentów (przedstawionych w tabeli 1) i proﬁlu programowym poszczególnych ugrupowań słowackich, postaram się wskazać podstawowe wzorce przetargów, partie inicjujące, dopełniające czy izolowane oraz rodzaje
powstających koalicji.
Tabela 1. Ilość mandatów uzyskanych przez partie polityczne
1992

1994

1998

2002

2006

36

15

HZDS

74

61

43

SDL

29

18

23

KDH

18

17

16(42*)

15

14

42*

28

31

25

50

SDKU
Smer
SNS

15

9

SMK

14

17

15

15

12(42*)

DU
SOP

KSS

20
20

20

13

ANO
ZRS

14

15
13
11

* – wynik koalicji wyborczej SDK.
Źródło: http://www.statistics.sk/struk/volby.htm odczyt z dn. 10.03.2008.

2

„Formateur to osoba odpowiedzialna za kierowanie negocjacjami zmierzającymi do sformowania
gabinetu i jednocześnie postrzegana jako prawdopodobny premier”, zob. W. Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wrocław 2004, s. 29.
3
K. Skotnicki, Republika Czeska, [w:] W. Brodziński, D. Górecki, K. Skotnicki, T. Szymczak,
Wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą a wykonawczą (Białoruś, Czechy, Litwa, Rumunia,
Słowacja, Węgry), Łódź 1996, s. 148–153.
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WYBORY 1992

WYBORY Z 1992 ROKU, przeprowadzone jeszcze w ramach wyborów czechosłowackich, zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem Ruchu na Rzecz Demokratycznej Słowacji (HZDS), którego przywódcą był jeden z byłych liderów Społeczeństwa Przeciw Przemocy (VPN), V. Mečiar. Partia ta zdobyła aż 74 mandaty (49%)
w 150-osobowej Radzie Narodowej. Do parlamentu dostały się także postkomunistyczna, przechodząca proces przekształceń w socjaldemokrację Partia Lewicy
Demokratycznej (SDL – 29 miejsc), Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (KDH
– 18), Słowacka Partia Narodowa (SNS – 15) oraz koalicja partii reprezentujących
mniejszość węgierską (14).
Wobec rozbicia parlamentarnego HZDS miał znaczną swobodę w procesie przetargów koalicyjnych, zaś polaryzacja pomiędzy pozostałymi ugrupowaniami uniemożliwiała zbudowanie porozumienia bez jego udziału. Kwestią najbardziej dzielącą
Słowaków w tamtym okresie był stosunek do niepodległości, której to przeciwna
była mniejszość węgierska oraz SDL i część KDH, a za którą optowały SNS oraz
HZDS4. V. Mečiar, stosujący instrumentalnie antyczeską retorykę i kreujący swój
wizerunek ojca państwa słowackiego, zdecydował się na kooperację z radykalną,
nacjonalistyczną Słowacką Partią Narodową.
Powstała koalicja początkowo nie miała formalnego umocowania, lecz opierała
się na zaoferowaniu stanowiska ministra gospodarki przewodniczącemu SNS,
L. Černákowi5. Miała ona charakter minimalnie zwycięskiej i wysoką zbieżność
programową (kwestia niepodległości i etatyzm gospodarczy). Przez cały czas HZDS
odgrywał w niej dominującą rolę (przeszło 80% stanowisk ministerialnych)6. Po
prawie dwóch latach rządów, 14 marca 1994 roku, doszło do obalenia mniejszościowego już wtedy rządu i powołania w jego miejsce tymczasowego gabinetu J. Moravčika. Miało to na celu odsunięcie V. Mečiara od władzy. Jednocześnie zapowiedziano
przeprowadzenie przyspieszonych wyborów parlamentarnych.

4

Zob. P. S. Hilde, Slovak Nationalism and the Break-up of Czechoslovakia, „Europe-Asia Studies”
1999, vol. 51, no. 4, s. 647–663; J. Lidak, M. Migalski, Słowacja, [w:] Systemy partyjne państw Europy
Środkowej i Wschodniej, red. M. Migalski, Sosnowiec 2005, s. 37–38; W. Miller, P. Heywood, S. White,
Political Values Underlying Partisan Cleveages in Former Communist Countries, „Electoral Studies” 1998,
vol. 17, no. 2, s. 200, 210.
5
M. Konečný, K. Zetocha, Slovenská národní strana: druhá šance, „Středoevropské politické studie”
2005, ročník VII, Číslo 2–3, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=235, odczyt z dn. 28.03.2008.
6
R. Herbut, Systemy partyjne krajów Europy Centralnej i Wschodniej, [w:] Demokracje Europy
Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1998,
s. 164.
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Nowo powstały rząd popierało 5 małych partii, co gwarantowało mu ok. 46%
głosów w rozproszonym i sfragmentaryzowanym parlamencie. Zaplecze polityczne
premiera J. Moravčika stanowiły Alternatywa Politycznego Realizmu (APR) i Alternatywa Demokratyczna (AD), frakcje rozłamowe z HZDS. Dodatkowo poparły go
DNS (konserwatywni secesjoniści z SNS) oraz KDH a także SDL7. Najwięcej ministerstw (5) otrzymali postkomuniści (kosztem poparcia liberalnego programu)8, zaś
chadecy oraz mniejsze partie, które wkrótce zjednoczyły się w Demokratyczną Unię
Słowacji (DU), miały po 4 ministrów. Gabinet cieszył się także zewnętrznym, parlamentarnym poparciem koalicji partii węgierskich9.

WYBORY 1994

WYBORY W 1994 ROKU zdominowały kwestie stosunku do okresu rządów
V. Mečiara i stylu sprawowania przez niego funkcji premiera. Do tego dochodził
problem najistotniejszy dla wszystkich społeczeństw postkomunistycznych – ocena
kierunku przemian po 1989 roku, czyli kwestia prywatyzacji, integracji ze strukturami zachodnimi, funkcjonowania demokracji. Dodatkowo, w Słowacji, państwie
niejednolitym etnicznie, istotnym problemem dzielącym społeczeństwo był stosunek
do mniejszości narodowych – konkretnie Węgrów oraz Romów10. HZDS zdobył
61 głosów w Radzie Narodowej, zaś wszystkie pozostałe ugrupowania, poza Koalicją
Partii Węgierskich (SMK), zmniejszyły swój stan posiadania – żadne nie miało
więcej niż 20 posłów.
Potencjalne możliwości współpracy gabinetowej wyznaczał podział na partie
„standardowe” o orientacji proeuropejskiej oraz „niestandardowe”, populistyczne
i stosujące konfrontacyjny styl polityki podmioty polityczne11. Wobec wyraźnej
niechęci (programowej i personalnej) do ugrupowań popierających poprzedni rząd
(a więc DU, SDL, SMK, KDH), HZDS był niejako skazany na ponowną kooperację
z SNS oraz nową partią w parlamencie – radykalnie lewicowym Stowarzyszeniem
Robotników Słowacji (ZRS). Doszło wprawdzie do rozpoczęcia negocjacji forma-

7

Ibidem, s. 164–165.
V. Handl, V. Leska, Between Emulation and Adjustment: External Inﬂuences on Programmatic
Change in the Slovak SDL, „Journal of Communist and Transision Politics” 2005, vol. 21, no. 1, s. 105.
9
B. Szajkowski, Political Parties of the World, London 2004, s. 528.
10
A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich,
Wrocław 2004, s. 156.
11
Autorem tej koncepcji jest G. Mesežnikov. Zob. L. Kopeček, System partyjny Słowacji, [w:] Partie
i systemy partyjne Europy Środkowej, red. A. Antoszewski, P. Fiala, R. Herbut, J. Sroka, Wrocław 2003,
s. 204–205.
8
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teura12 z KDH oraz SDL, jednak zakończyły się one niepowodzeniem. V. Mečiar
jednocześnie prowadził rozmowy z SNS i ZRS, który to układ także gwarantował
gabinetowi stabilną większość (83 miejsca w RN) i który ostatecznie powstał w grudniu 1994 roku13.
Zdecydowaną dominację w rządzie uzyskał HZDS, który obsadził 10 ministerstw,
podczas gdy koalicjanci otrzymali po dwie teki. Podkreślić należy wysoką zbieżność
programową partii popierających rząd V. Mečiara. Były to ugrupowania stanowczo
sprzeciwiające się kierunkowi przemian obranemu po 1989 roku, w sferze gospodarczej promujące etatyzm i krytykujące prywatyzację.

WYBORY 1998

FUNDAMENTALNĄ OSIĄ PODZIAŁÓW w społeczeństwie i polityce słowackiej
w latach 90., był stosunek do norm współczesnych demokracji parlamentarnych,
zasad rządów prawa i demokratycznej kultury politycznej14. Rząd V. Mečiara stosował konfrontacyjny styl polityki, wykorzystując w apelu wyborczym (w różnych
proporcjach) populizm i nacjonalizm. Przeciwnikom politycznym odbierano prawo
współudziału i współdecydowania o sprawach publicznych i wykorzystywano
przeciwko nim służby specjalne. Konﬂikt, mający w gruncie rzeczy naturę sporu
o charakter reżimu politycznego, został przez politologów określony mianem sporu
meciaryzm – antymeciaryzm15.
W odpowiedzi na politykę rządu partie centroprawicowe (KDH, DS, DU) utworzyły w 1996 roku tzw. Błękitną Koalicję. Rok później dołączyli do nich działacze
mniejszych partii lewicowych: SDSS i zielonych (SZ). Nowo powstała koalicja
(przekształcona przed wyborami w partię polityczną ze względu na niekorzystną,
dyskryminującą koalicje, ordynację wyborczą) otrzymała nazwę Słowackiej Koalicji
Demokratycznej (SDK). Od samego początku była traktowana jako ugrupowanie
tymczasowe i odpowiedź na dominację V. Mečiara w polityce słowackiej.

12

Fakt, iż prezydent M. Kováč wyznaczył kandydatem na premiera V. Meciara, swojego politycznego
przeciwnika, potwierdza przytoczoną wyżej tezę o dominacji układu parlamentarnego w procesie
kreacji rządu.
13
T. Haughton, HZDS: The Ideology, Organization and Support Base of Slovakia’s Most Successful
Party, „Europe-Asia Studies” 2001, vol. 53, no. 5, s. 764.
14
G. Wightman, Slovakia Ten Years After the Collapse of Communist Rule, [w:] Development and
Democratic Change in Post-Communist Europe, red. P. G. Lewis, London–Portland 2001, s. 129–138.
15
V. Hloušek, L. Kopeček, Konﬂiktní linie v současné české a slovenské politice: mezi stabilitou
a změnou. Working Paper č. 10, Brno 2005, http://www.iips.cz/upload/working%20papers/hlousekkopecek.pdf, odczyt z dn. 28.03.2008, s. 17–18.
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Elekcje ponownie wygrał HZDS, którego stan posiadania stopniał jednak do
43 mandatów. SDK udało się uzyskać status równorzędny – 42 miejsca w Radzie
Narodowej, zaś jej potencjalnymi koalicjantami stały się: SMK (przekształciła się
w 1998 roku w jedną partię polityczną), SDL oraz Partia Porozumienia Obywatelskiego (SOP), nowy podmiot w parlamencie, którego przywódcą był bardzo
popularny polityk R. Schuster. Jeszcze przed wyborami ugrupowania te zapowiedziały, iż utworzą wspólnie koalicję pod wodzą M. Dzurindy16. Sam formateur został
zaakceptowany na stanowisko premiera jako osoba budząca najmniej kontrowersji
wśród poszczególnych partii. Był on wiceprzewodniczącym KDH i jednocześnie
przewodził liberalnej i promodernizacyjnej frakcji, co zbliżało go w poglądach do
DU i DS17.
Powyborcze przetargi koalicyjne miały szczególny charakter. Ich uczestników
łączył przede wszystkim negatywny stosunek do poprzedniego gabinetu (i jego
polityki) oraz uznanie za cel nadrzędny integracji ze strukturami zachodnimi.
Z drugiej strony koalicjanci różnili się znacznie swoim proﬁlem ideowym i programowym. Konserwatywne skrzydło chadeków oraz część DU (m.in. J. Moravčik) nie
godziło się na współpracę z socjalistami (SDSS) oraz Partią Zielonych, a szczególnie
z postkomunistyczną SDL18. Z drugiej strony, lewica (SDL oraz dość nieokreślony
ideologicznie, oparty na charyzmie R. Schustera, SOP) zdecydowała się ﬁrmować
politykę rządu realizującego liberalny program w gospodarce, co spotkało się z negatywną reakcją znacznej części jej działaczy19.
SMK z postulatami zwiększenia autonomii obszarów zamieszkałych przez mniejszość węgierską, traktowana była przez pozostałych partnerów dosyć nieufnie.
Wizerunek tego ugrupowania poprawiły posunięcia jej liderów, gotowych do
ustępstw i widzących w zbliżeniu oraz współpracy z partiami słowackimi najskuteczniejszy sposób na realizację interesów mniejszości węgierskiej. Po drugie, SMK
programowo sytuuje się blisko dominującej w koalicji orientacji prawicowej20. Na
spory programowe nakładały się konﬂikty personalne oraz te dotyczące stanowisk.
16

G. Wightman, op.cit., s. 132.
L. Kopeček, Demokraticka unie Slovenska – vznik, geneze a priciny jej „klinice smrti”, „Středoevropské politické studie” 2000, ročník II, číslo 3, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=119, odczyt
z dn. 28.03.2008.
18
M. Velsic, Spolecensko-politicka klima na sklonku Meciarovej a Dzurindowej vlady, „Středoevropské politické studie” 2002, roćnik IV, čislo 1, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=53, odczyt z dn.
28.03.2008.
19
S. Balik, L. Kopeček, Slovenské volby 2002 – Překročení Rubikonu?, „Středoevropské politické
studie” 2002, ročník IV, číslo 4, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=27, odczyt z dn. 28.03.2008.
20
J. Baer, Boxing and Politics in Slovakia: „Meciarysm” – Roots, Theory, Practice, „Democratization”
2001, vol. 8, no. 2, s. 102; S. Stroschein, Measuring Ethnic Party Success in Romania, Slovakia, and
Ukraine, „Problems of Post-Communism” 2001, vol. 48, issue 4, s. 62.
17
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Ostatecznie SDK obsadziła siedem ministerstw, SDL pięć, SMK dwa, zaś SOP jedno21.
Dodatkowo, każda partia otrzymała stanowisko wicepremiera22.
Powstała koalicja miała charakter nadwyżkowy (93 mandaty) – do uzyskania
większości parlamentarnej wystarczyłoby poparcie 3 partii (bez SMK lub SOP).
J. Svoboda23 przyrównuje ją do pojawiających się w Europie Zachodniej „wielkich
koalicji”, jako reakcji na, pochodzące z zewnątrz lub ze strony partii ekstremalnych,
zagrożenie demokracji. „Standardowe” partie na Słowacji połączyła chęć obrony
demokracji przed metodami sprawowania władzy przez V. Mečiara i poprzednią
koalicję partii „niestandardowych”. Przeciwstawiały się one polityce prowadzącej do
izolacji Słowacji na arenie międzynarodowej i reorientacji celów z integracji euroatlantyckiej na zbliżenie z Rosją. Szeroka koalicja umożliwiała także zmianę Konstytucji (i np. wprowadzenie powszechnych wyborów głowy państwa)24.

WYBORY 2002

ELEKCJA W 2002 ROKU ponownie zakończyła się zwycięstwem HZDS (było to
czwarta kolejna wygrana tego ugrupowania). Poparcie dla Ruchu ulegało jednak
ciągłej erozji i stracił on status dominującego aktora na scenie politycznej. Wobec
nieobecności w parlamencie członków podzielonej w wyniku animozji personalnych
SNS25, V. Mečiar ponownie nie zdołał przełamać izolacji ze strony innych ugrupowań,
choć po 2000 roku jego partia czyniła starania o poprawę wizerunku zarówno wśród
obywateli i opozycji, jak i w otoczeniu międzynarodowym26. Co istotne, nawet
dekompozycja i znaczne zmiany w składzie obozu partii antymeciarowskich – rozpad
SDK, utrata pozycji parlamentarnej przez SDL oraz SOP i wejście w ich miejsce
partii Smer (Kierunek) i ANO (Alians Nowego Obywatela) – nie zdołały zmienić
konsekwentnie krytycznego nastawienia pozostałych ugrupowań do HZDS.
Status drugiej siły politycznej w państwie utrzymała SDKU, będąca główną kontynuatorką SDK. Partia ta powstała w 2000 roku jako reakcja na sprzeciw konser21

Ta ostatnia partia jednocześnie uzyskała zobowiązanie poparcia w wyborach prezydenckich
swojego przewodniczącego R. Schustera.
22
Koaličná dohoda medzi Slovenskou demokratickou koalíciou, Stranou demokratickej ľavice, Stranou
maďarskej koalície a Stranou občianskeho porozumienia; http://www.politika.host.sk/Prispevky/dokument_slovensko_koalicnadohoda1998.htm; odczyt z dn. 10.03.2008.
23
J. Svoboda, Slovenská vládní koalice: její typová charakteristika, „Středoevropské politické studie”
2000, ročník II, Číslo 2, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=127, odczyt z dn. 28.03.2008.
24
J. Tomaszewski, Czechy i Słowacja, Warszawa 2006, s. 339–340.
25
W. Sokół, R. Serej, System polityczny Słowacji, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej
i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005, s. 471.
26
L. Kopeček, System…, op.cit., s. 209; J. Tomaszewski, op.cit., s. 340.
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watywnego skrzydła KDH wobec dalszej integracji w ramach Koalicji Demokratycznej. Jeszcze przed wyborami dołączyli do niej poszczególni działacze DU,
a następnie cała ta partia. Celem M. Dzurindy pozostawało zbudowanie szerokiego
frontu centroprawicowego (wzorem pozostaje niemiecka CDU/CSU), który mógłby
stanowić skuteczną przeciwwagę dla dominacji HZDS w Słowacji27. 25 miejsc w parlamencie uzyskał Smer, populistyczne ugrupowanie R. Fico, charyzmatycznego lidera
i secesjonisty z SDL, który zdecydował się na pozostanie w opozycji. Partia ta w sondażach przedwyborczych wypadała znacznie lepiej niż w samych elekcjach, zaś jej
przywódca, szykując się do objęcia teki premiera, stosował bardzo ostrą i radykalną
retorykę, deklarując krytyczny stosunek zarówno do liberalnej orientacji SDKU, jak
i zapowiadał stworzenie władzy bez V. Mečiara. Status partii parlamentarnych
potwierdziły w tych wyborach KDH i SMK, uzyskując stabilne poparcie na poziomie
ok. 10%. Do parlamentu weszły także Komunistyczna Partia Słowacji (KSS) i ANO.
Ta pierwsza była ugrupowaniem radykalnie lewicowym, przedstawiającym się jako
partia „marksistowsko-leninowska” oraz kontynuatorka tradycji KSC i KSS, druga
zaś liberalnym, stworzonym przez magnata telewizyjnego, P. Rusko28.
Partie wchodzące dotychczas w skład rządu M. Dzurindy deklarowały wolę
kontynuacji współpracy, jednak wspólnie miały jedynie 63 posłów, co oznaczało
konieczność znalezienia kolejnego koalicjanta. M. Dzurinda przed wyborami nie
wykluczał kooperacji z ANO lub Smerem, pomimo ich agresywnej i krytycznej
wobec rządu kampanii wyborczej29. Ostatecznie, P. Rusko, przywódca ANO okazał
się bardziej skłonny do ustępstw niż pretendujący do roli szefa rządu R. Fico, który
wybrał rolę lidera opozycji. W zasadzie, również proﬁl ideowy Sojuszu Nowego
Obywatela był bliższy powstającej koalicji niż enigmatyczna „trzecia droga”
Smeru30.
Elekcja z 2002 roku pokazała stopniowy zanik konﬂiktu meciaryzm-antymeciaryzm,
zaś charakter przetargów koalicyjnych udowodnił wzrastającą doniosłość podziału
lewica-prawica (ekonomicznego)31. Drugi rząd M. Dzurindy był najbardziej jednolitym ideologicznie gabinetem powstałym na Słowacji, zaś popierająca go koalicja miała
charakter minimalnie zwycięskiej (78 posłów). SDKU otrzymało pięć stanowisk
ministerialnych (plus tekę premiera), zaś mniejsze ugrupowania miały po trzech
przedstawicieli w rządzie.
27

L. Kopeček, Demokraticka…, op.cit.
S. Balik, L. Kopeček, op.cit.
29
T. Profant, Slovenská demokratická a křeťanská unie – kartelová strana?, „Středoevropské politické
studie” 2004, ročník VI, číslo 1, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=193, odczyt z dn. 28.03.2008.
30
Zob. J. Marusiak, Smer – From pragmatism to Social Democracy? Seeking Identity, [w:] Trajectories
of the Left, red. L. Kopeček, Brno 2005, s. 165–179.
31
V. Hloušek, L. Kopeček, op.cit., s. 19–21.
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WYBORY 2006

ZDECYDOWANYM ZWYCIĘZCĄ WYBORÓW w 2006 roku okazał się Smer, który
zdobył 1/3 mandatów w Radzie Narodowej. Choć partia ta przedstawia się jako
ugrupowanie nowe i oderwane od dotychczasowych konﬂiktów politycznych, jej
liderzy wywodzą się z SDL, SDSS, a także HZDS32. Po drugie, sama ideologia odgrywa
w przypadku Smeru mniejszą rolę – rdzeniem i istotą apelu wyborczego pozostaje
charyzma R. Fico oraz radykalna i populistyczna krytyka dokonań poprzedniego
gabinetu33. Najsłabszy wynik w swej historii osiągnął HZDS (zaledwie 15 miejsc
w RN), zaś pozycję na scenie politycznej potwierdziły ponownie SDKU, SMK oraz
KDH. Do parlamentu udało się wrócić także zjednoczonej SNS.
Przed wyborami R. Fico deklarował konieczność zerwania z dotychczasowym
podziałem politycznym na V. Mečiara i jego przeciwników oraz odideologizowanie
słowackiej polityki. Wynik wyborczy zmusił go jednak do współpracy z jedną ze
stron dotychczas dominującego konﬂiktu. Smer, wobec braku woli współpracy ze
strony partii tworzących poprzedni gabinet, został zmuszony do kooperacji z HZDS
oraz SNS, choć krótki czas przetargów (dwa tygodnie) zdaje się świadczyć o tym, iż
powstała koalicja ma charakter zbieżny. Spoiwem cementującym współpracę była
populistyczna krytyka establishmentu politycznego i przeprowadzonych przez
poprzedników reform liberalizujących gospodarkę. Wszystkie trzy partie wykorzystywały także (w różnym natężeniu) w swoim apelu elementy retoryki antywęgierskiej
oraz antyromskiej34.
Tworząc koalicję, R. Fico zrealizował swoje wcześniejsze zapowiedzi, iż do współpracy z HZDS dojść może jedynie bez udziału w gabinecie jego przewodniczącego
(„HZDS z Mečiarem na czele nie posiada potencjału koalicyjnego”)35. HZDS oraz
SNS, szukając za wszelką cenę wyjścia z izolacji i powrotu do władzy, gotowe były
na znaczne ustępstwa wobec Smeru, który objął 9 ministerstw i wymusił na partnerach pozostanie ich liderów poza rządem.

32

Ibidem, s. 6.
L. Kopeček, Nova politicka strana Smer ve slovenskem stranickem systemu, „Středoevropské politické
studie” 2001, ročník III, číslo 1, http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=99 , odczyt z dn. 28.03.2008.
34
A. Antoszewski, Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, Poznań–Wrocław 2005, s. 157.
35
T. Haughton, op.cit., s. 764.
33

86

Maciej Stobiński

PODSUMOWANIE

W SŁOWACJI GŁÓWNYM KRYTERIUM podziału politycznego po rozpadzie federacji stał się stosunek do przywódcy HZDS, V. Mečiara, co ukształtowało dwublokowy model rywalizacji36. Nakładał się na niego konﬂikt wartości zawierający w sobie
takie kwestie, jak miejsce i rola Słowacji w stosunkach międzynarodowych, wizja
transformacji ekonomicznej czy stosunek do mniejszości narodowych37. W latach
90. koalicje tworzone były bądź przez HZDS, okupującą środek sceny politycznej,
we współpracy z partiami ekstremalnymi (SNS i ZRS) lub w wyniku współpracy
partii prawicowych z postkomunistyczną socjaldemokracją. Dopiero w 2002 roku
powstała pierwsza, ściśle prawicowa koalicja, która rozpadła się jednak przed końcem
kadencji. Po kolejnych wyborach doszło do częściowego przełamania dominującego
wcześniej wzorca zachowań koalicyjnych, bowiem lewicowo-populistyczny Smer
porozumiał się z HZDS i SNS.
Praktycznie w każdej kadencji dochodziło do zawiązania koalicji powyborczej
w oparciu o inny model współpracy, co determinowane jest przede wszystkim małą
stabilnością sceny politycznej i pojawianiem się nowych partii parlamentarnych. Od
2002 roku, wraz ze zmniejszeniem roli HZDS w słowackim systemie partyjnym oraz
pojawieniem się jako głównych biegunów rywalizacji SDKU oraz Smeru, można
zauważyć rosnącą rolę podziału lewica–prawica (ekonomicznego), jednak jego
użyteczność do analizy przetargów koalicyjnych wydaje się wciąż ograniczona.
Dającą się zauważyć prawidłowością jest dążenie do zbudowania po wyborach
koalicji większościowej, cieszącej się zaufaniem bezwzględnej większości posłów.
Wynika to z konfrontacyjnego stylu polityki słowackiej i braku zabezpieczeń funkcjonującego już gabinetu (np. w postaci konstruktywnego votum nieufności), co
sprawia, iż bardzo łatwo odwołać gabinet pozbawiony poparcia w parlamencie38.
Wyjątkiem od tej zasady był mniejszościowy rząd J. Moravčika, jednak powstał on
w trakcie kadencji i miał charakter tymczasowej administracji. Obok koalicji minimalnie zwycięskich i zbieżnych programowo (HZDS-SNS-ZRS czy SDKU-KDHANO-MDK) pojawiła się w także motywowana względami pragmatyki politycznej
koalicja nadwyżkowa, stworzona w celu odsunięcia od władzy poprzedniego układu
rządzącego i bardzo amorﬁczna, jeśli chodzi o parlamentarne zaplecze.
Paradoksalnie, zważywszy na znaczną polaryzację i fragmentaryzację systemu
partyjnego, słowackie gabinety cechowała (szczególnie po 1994 roku) duża trwałość.
36
R. Herbut, op.cit., s. 165; P. Kopecky, C. Mudde, Explaining Diﬀerent Paths of Democratization,
„Journal of Communist Studies and Transision Politics” 2000, vol. 16, no. 3, s. 75.
37
G. Evans, S. Whiteﬁeld, The Structuring of Political Cleveages in Post-Communist Societies: the
Case of the Czech Republic and Slovakia, „Political Studies” 1998, vol. 46, No. 1, s. 131–135.
38
A. Antoszewski, Wzorce…, op.cit., s. 150.
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Przyczyną jest „zero-jedynkowy” charakter rywalizacji. Rozpad gabinetu i koalicji
wiąże się w Słowacji z ryzykiem przejęcia władzy przez przeciwników politycznych
i utratą dostępu do aparatu państwowego. Istotnym czynnikiem wpływającym na
trwałość gabinetu jest także stopniowa stabilizacja wielobiegunowego systemu
partyjnego39. Zmiana rządu oznacza całkowitą alternację władzy, gdyż partie popierające poprzedni gabinet solidarnie przechodzą do opozycji, zaś nową koalicję
tworzą dotychczasowe ugrupowania opozycyjne. W związku z tym nie pojawiły się
jak dotąd w Słowacji partie mające charakter obrotowych (piwotalnych).
W każdym z pięciu z powstałych po wyborach rządów od 1992 roku formateurem,
a następnie premierem zostawał przywódca najsilniejszej partii współtworzącej
gabinet, zaś rola prezydenta ograniczała się do mianowania go na to stanowisko40.
Koalicje liczyły od dwóch (HZDS-SNS) do ośmiu członków (pierwszy gabinet
M. Dzurindy). W zależności od składu i siły poszczególnych koalicjantów były one
zdominowane przez partię przewodniczącego rządu, dysponującą ok. 2/3 stanowisk
(oba gabinety V. Mečiarem oraz rząd R. Fico,) lub rozkład stanowisk przebiegał
bardziej równomiernie (gabinet J. Moravčika i drugi rząd M. Dzurindy, w których
najsilniejsza partia miała tylko pięć na czternaście stanowisk ministerialnych).
Wykorzystane skróty nazw partii politycznych:
APR
AD
ANO
DS
DU
HZDS
KDH
MK
SDKU
SDL
Smer-SD
SMK
SOP
SNS
ZRS

– Alternatywa Politycznego Realizmu
– Alternatywa Demokratyczna
– Alians Nowego Obywatela
– Partia Demokratyczna
– Demokratyczna Unia Słowacji
– Ruch na Rzecz Demokratycznej Słowacji
– Ruch Chrześcijańsko-Demokatyczny
– Koalicja Węgierska
– Słowacka Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna
– Partia Demokratycznej Lewicy
– Kierunek-Socjalna Demokracja
– Koalicja Partii Węgierskich
– Partia Porozumienia Obywatelskiego
– Słowacka Partia Narodowa
– Stowarzyszenie Robotników Słowacji

39
P. G. Lewis, Party Systems in Post-communist Central Europe: Patterns of Stability and Consolidation, „Democratization” 2006, vol. 13, no. 4, s. 574.
40
M. Dzurindę możemy uznać za lidera SDK, w swojej macierzystej formacji KDH był wiceprzewodniczącym. Zob. T. Haughton, M. Rybar, All Right Now? Explaining the Successes and Failures of the
Slovak Centre-Right, „Journal of Communist Studies and Transision Politics” 2004, vol. 20, no. 3,
s. 116.
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Maciej Stobiński

SUMMARY

THE ARTICLE DEALS with patterns of coalition formation, which are presented in the
background of the parliamentary election results, as the political composition of the National
Council (Narodna Rada) plays the dominant role in the process of government creation. The
article focuses on political parties and their bargaining behaviour, which tends to be the most
important factor in coalition politics. Meciarismus vs. antimeciarismus cleavage, essential in
the ﬁrst years after acquiring independence, is slowly being replaced by an emerging economic
(left-right) division, though it’s role in analyzing government bargaining is still limited. The
article also discusses types of coalitions formed in Slovakia since 1992 and seeks to explain
their ideological proﬁles.
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NIEMIECKA SPD.
OD REFORMIZMU DO BRAKU PROGRAMU?

W NIEMIECKIEJ HISTORII ZNACZENIE socjaldemokracji zawsze było ogromne.
SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands jest uznawana za najstarszą niemiecką partię polityczną. SPD powstała z połączenia Ogólnoniemieckiego Związku
Robotników – Allgemeine Deutsche Arbeiterverein utworzonego 23 maja 1863 roku
w Lipsku i Socjaldemokratycznej Partii Pracy – Sozialdemokratische Arbeiterpartei
powstałej 1869 roku w Eisenach. Połączenie obu tych partii nastąpiło na zjeździe
w Gotha w 1875 roku1. W 1878 roku po wydaniu przez Bismarcka Ustawy o socjalistach – Sozialistengesetz działalność partii została zakazana. Po zniesieniu zakazu
politycznej działalności partia zmienia nazwę w 1890 roku na SPD2. Nazwa obowiązująca do dzisiaj. W latach 1972–1976 SPD była największą frakcją parlamentarną
w niemieckim Bundestagu, a w okresie od 1969 do 1982 roku z szeregu tej partii
wywodziło się dwóch z sześciu powojennych kanclerzy RFN. Jej założycielem
i pierwszym przewodniczącym był Ferdynand Lassalle. Czołowymi działaczami byli
August Bebel i Wilhelm Liebknecht. Dwie niemieckie partie socjaldemokratyczne
istniejące równolegle przetrwały zaledwie sześć lat. Następuje ich wewnętrzny
podział na zwolenników Lassalle’a i Bebla. Lassalczycy proponowali przywództwo
Prus w procesie niemieckiej jedności, Eisenachczycy byli nastawieni antyprusko
i wielkoniemiecko. W pewnym sensie podziały te przetrwały próbę czasu i dały znać
o sobie w 126 lat później w okresie jednoczenia RFN i NRD. Autorzy niemieccy
Günter Olzog i Hans – J. Liese uzasadniali różnice pomiędzy obu partiami innym

1
2

Zob. K. Schubert, M. Klein, Das Politiklexikon, Bonn 1997, s. 261.
Ibidem, s. 261.
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stosunkiem obu partii do kwestii jedności Niemiec3. W ostatnim przypadku różnica
polegała na innym wyborze metod i środków, na których miało się dokonać niemieckie zjednoczenie. Współcześni politycy SPD, tacy jak zmarły Willy Brandt długo
uważali drugie niemieckie zjednoczenie (po 1871 roku) za zwykłą chimerę, założycielskie kłamstwo (Lebenslüge) RFN, inni nie wykluczali, że w wyniku wewnętrznych
procesów w ZSRR i NRD, takie zjednoczenie stanie się w bliższej lub dalszej perspektywie czasu jednak możliwe.
Przyjęty na zjeździe w Erfurcie w 1891 roku program SPD faktycznie odrzucał
teorię Marksa i przewidywał uznanie istniejącego państwa kapitalistycznego przy
optymistycznym założeniu, że system zmieni się pod wpływem reform. Najbardziej
znanym przedstawicielem reformizmu SPD (rewizjonizmu) był Eduard Bernstein.
Jego zdaniem socjaldemokracja jako partia polityczna miała się troszczyć o ludzkie
oblicze nieludzkiego XIX-wiecznego kapitalizmu. Celem partii był demokratyczny
socjalizm rozumiany jako przejęcie władzy w wyborach parlamentarnych i wprowadzenie reform cywilizujących kapitalistyczny porządek społeczny i polityczny. Były
to założenia idealne. SPD nie brała pod uwagę możliwości adaptacyjnych kapitalizmu, a przede wszystkim jego zdolności do socjotechniki, propagandy i manipulacji
masową świadomością. Zresztą nie było to dla tej partii takie ważne. Nie przekreślając kapitalizmu jako systemu SPD już na samym początku faktycznie godziła się
na historyczny kompromis. Kompromis polegający na uznaniu najważniejszych
interesów systemu kapitalistycznego.
Wybitny polski intelektualista Zygmunt Kałużyński przedstawił obrazowo mechanizm działania socjaldemokracji obowiązujący do dzisiaj – twierdził, że zna ona
tylko dwa rodzaje polityki: gdy prawica wykonuje przechył ku reformie, popierać ją
małym palcem jako postępową, gdy prawica ma posunięcia reakcyjne, popierać ją
małym palcem jako konieczność4. Zwięzła i dla niektórych badaczy nieco uproszczona analiza Kałużyńskiego traﬁała w sedno podstawowego problemu badawczego
artykułu. Czy programowy reformizm socjaldemokracji otwierał z góry drogę ku
brakowi ideowej tożsamości i w konsekwencji rozmywał i wypłukiwał jej program?
Próba odpowiedzi zostanie podjęta w dalszej części artykułu. Niemiecka socjaldemokracja przeszła długą drogę i jeszcze głębszą ewolucję. Od partii usiłującej zreformować kapitalizm, do partii opowiadającej się za udziałem Niemiec w I wojnie
światowej (kredyty wojenne), poprzez przejęcie władzy w tym kraju na przełomie

3

Zob. G. Olzog, H-J. Liese, Die politischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland. Geschichte
– Programmatik – Organisation – Personen – Finanzierung, München 1983, s. 110–111.
4
Z. Kałużyński, Na Marksa nie ma sposobu, „Polityka”1992, nr 19, s. 16.
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lat 1918–1919 i bezpośrednią odpowiedzialność za zamordowanie Róży Luksemburg
i Karla Liebknechta 5.
Niemiecka katastrofa nie zaczęła się 30 styczna 1933 roku po dojściu Adolfa
Hitlera do władzy. Taka interpretacja po pierwsze jest błędna i ahistoryczna, po
drugie zwalnia całkowicie od odpowiedzialności za rozwój późniejszych wydarzeń
w Niemczech jedną z najważniejszych niemieckich partii politycznych. W konkretnym przypadku właśnie SPD. Polityczne mity są wygodne i nieśmiertelne, ale nie
są prawdziwe. Współcześni niemieccy badacze są na ogół zgodni, że z założenia
lewicowa partia straciła wiele ze swego programowego wigoru i zadowala się już
tylko ochłapami z pańskiego, czytaj kapitalistycznego stołu6.
Działalność programową socjaldemokracji można podzielić na cztery czytelne
i przejrzyste okresy:
1. 1863 roku do 1919 roku (zamordowanie Róży Luksemburg i Karla Liebknechta);
2. 1919 do 1933 roku (okres Republiki Weimarskiej);
3. 1945 do 1991 roku;
4. po 1991 roku.
Rok 1991 wybrano jako cezurę w działalności niemieckiej socjaldemokracji nieprzypadkowo. Do 1991 roku w warunkach istniejącego od końca 1917 roku realnego
socjalizmu socjaldemokracja mogła i robiła to, aby kreować się na demokratyczną
alternatywę wobec radzieckiego niewydolnego modelu socjalizmu. Socjalizm zwyciężył w jednym z najbardziej zacofanych krajów kapitalistycznych świata, w Rosji.
Socjaldemokracja swoje największe sukcesy osiągnęła w najbardziej rozwiniętych
krajach kapitalistycznych: Niemczech, Anglii, Francji, Holandii, krajach skandynawskich. Mogła od samego początku tworzyć wizerunek partii demokratycznego
socjalizmu, bo po prostu mogła sobie na to pozwolić. Korzystała z potencjału gospodarczego krajów, w których te sukcesy odnosiła. Nieporównanie wyższy stopień
rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego krajów zachodnich tylko ułatwiał socjaldemokracji to zadanie.

5

Zob. H. Hirsch, Rosa Luxemburg, Reinbek 2002; A. Laschitza, Im Lebensrauch, trotz alledem. Rosa
Luxemburg. Eine Biographie, Berlin 1996. W obu pracach podkreśla się szczególną odpowiedzialność
niemieckiej SPD za zamordowanie Róży Luksemburg i Karla Liebknechta; szczegółowa relacja i opis
tej zbrodni we wspomnieniach odpowiedzialnego za dokonanie mordu mjr Waldemara Pabsta w:
Doppelmord an Karl und Rosa befohlen, „Junge Freiheit” z 11–12.1.2003, nr 9, s. 10–11. Pabst, oﬁcer
i szef sztabu ówczesnej Gwardyjskiej Strzeleckiej Dywizji Kawalerii w cytowanej rozmowie z przedstawicielami redakcji „Der Spiegla” przyznał, że działał na wyraźny rozkaz z góry. (kierownictwo polityczne
państwa).
6
A. von Lucke, SPD – Proﬁllosigkeit als Programm. „Blätter für deutsche und internationale Politik”
2007, nr 4, s. 463 i n.
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W pierwszym okresie (do 1991 roku) państwo jest dla socjaldemokracji regulatorem i opiekunem grup słabych społecznie. W drugim (po 1991 roku i upadku
ZSRR) państwo kapitalistyczne wycofuje się stopniowo ze swoich społecznych
obietnic i socjaldemokracja to akceptuje. Nie tylko akceptuje. Neoliberalna gospodarka pogłębia przepaść pomiędzy bogatymi a biednymi. Model państwa opiekuńczego zostaje zapomniany lub zastąpiony hasłem „mehr Ungleichheit wagen” –
odważyć się na większą nierówność7. Następuje redukcja myślenia o sprawiedliwości
społecznej i tę nieoczekiwaną zmianę w dotychczasowej tradycji SPD usiłuje się
usprawiedliwić warunkami gospodarczymi. Państwa według ideologów i teoretyków
tej partii nie stać na opiekę nad słabymi, alternatywa – ich zdaniem – polega jedynie
na wyborze: akceptacji długotrwałego bezrobocia lub dopuszczeniu do społecznej
nierówności8.
W całościowej ocenie niemieckiej socjaldemokracji nie da się pominąć jej historii.
Nie jest to możliwe z dwóch zasadniczych powodów:
1. interpretacja byłaby ahistoryczna, a przez to nieprawdziwa;
2. uniemożliwiłaby ewentualną analizę kontynuacji i zmiany w jej programowej
działalności.
Kluczowe wydarzenia w takiej ocenie to niewątpliwe lata 1918–1919. Socjaldemokracja odcina się od rewolucyjnego ruchu socjalistycznego i zawiera egzotyczny
sojusz ze skrajnie prawicowym Freikorpsem. Używa niemieckiej prawicy jako
narzędzia do rozprawy z rewolucją niemiecką i nadciągającym socjalizmem. Pod
hasłem walki o demokrację. Zmarły w 1999 roku wybitny niemiecki historyk i publicysta Sebastian Haﬀner obciążył właśnie SPD odpowiedzialnością za wszystko, co
w latach późniejszych wydarzyło się w Niemczech9. Haﬀner reprezentował pogląd,
że bez takich, a nie innych fatalnych w skutkach decyzji SPD w tamtych latach Hitler
nigdy nie przejąłby władzy politycznej w Niemczech10. Oskarżenie SPD o zdradę
byłoby uzasadnione i prawdziwe nawet wówczas gdyby nie była to interpretacja tylko
Haﬀnera. SPD zdradziła ruch robotniczy w najbardziej przełomowym momencie
jego historii. Doprowadziła do jego rozbicia i paraliżu. Obiektywnie zdecydowała
o takiej, a nie innej przyszłości Niemiec i Europy.
Haﬀner nie bez racji uważany za „moralne sumienie” Niemiec był obiektywnym
i rzeczowym analitykiem. Na przełomie 1918–1919 roku Ebert był kanclerzem
7

A. von Lucke, SPD ohne Idee, „Blätter…” 2003, nr 12, s. 1419.
Ibidem, s. 1419.
9
S. Haﬀner, Zwischen den Kriegen. Essays zur Zeitgeschichte, Berlin 1997, s. 12–13. Według Haﬀnera
to Friedrich Ebert i Gustav Noske zdradzili niemiecką rewolucję i ponosili bezpośrednią osobistą odpowiedzialność za zamordowanie Róży Luksemburg i Karla Liebknechta, wybitnych działaczy i teoretyków KPD.
10
Ibidem, s. 12.
8
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Niemiec, a Noske ministrem Reichswehry. Nic nie mogło się odbyć bez ich zgody
i wiedzy. Na uwagę zasługuje też inna ocena Haﬀnera, że to właśnie niemiecka
socjaldemokracja w latach 1918–1919 zapobiegła skutecznie nowemu niemieckiemu
początkowi – w myśleniu, polityce, siłach zbrojnych, gospodarce. Pierwsza niemiecka demokracja – zdaniem Haﬀnera – od początku została poświęcona na
ołtarzu sił reakcyjnych, ponieważ zatraciła i sama zakwestionowała własną tożsamość i program. Doprowadziła do powstania Rzeszy Niemieckiej z wszystkimi
strasznymi następstwami11. Tyle historia. Nie da się jej uznać tylko za tragiczny błąd
socjaldemokracji. Nie był to żaden błąd, tylko zamierzone działanie ówczesnego
kierownictwa państwa niemieckiego. Zarówno Ebert jak i Noske nie ukrywali
swojej nienawiści do rewolucji12. Obaj byli przekonanymi monarchistami. Socjaldemokratami pomimo i wbrew woli.
Socjaldemokracja częściowo ratowała swój honor w 1933 roku, gdy jako jedyna
partia polityczna głosowała w Reichstagu przeciwko Ustawie o Nadzwyczajnych
Pełnomocnictwach – Ermächtigungsgesetz z 24 marca 1933 roku wprowadzającą
w Niemczech hitlerowską dyktaturę. Był to jednak spóźniony, symboliczny gest i nie
wpływa na ogólną ocenę negatywnej roli jaką w okresie poprzedzającym dojście
Hitlera do władzy odegrała na niemieckiej scenie politycznej właśnie socjaldemokracja. Dla większości niemieckich socjaldemokratów ważniejsze było utrzymanie
starego porządku niż interesy i ideowa tożsamość partii, którą przecież reprezentowali. Współczesne analogie narzucają się niemal same. Niemiecka socjaldemokracja
„sprawdzała” się w okresie podziału Niemiec na RFN i NRD. Kolejne programy
partii używały czy też nadużywały pojęcia „demokratyczny socjalizm”. Ich prawdziwy
problem polegał jednak na tym, że był to tylko slogan obliczony na uspokojenie
ewentualnej antysystemowej opozycji. Badacze polscy trafnie wskazywali na stabilizującą rolę socjaldemokracji w utrzymaniu kapitalizmu jako systemu13. W przypadku socjaldemokracji możemy mówić o kontynuacji, ale o kontynuacji negatywnej. Jako partia polityczna pozostała wentylem bezpieczeństwa dla istniejącego
systemu (kapitalizm) i tę rolę pełni do dzisiaj. Nie ukrywają tego także niemieccy
historycy i politologowie.
W artykule pod znamiennym tytułem SPD bez idei Albrecht von Lucke pisał, że
w działalności SPD obserwujemy permanentną ochronę i obronę społecznie uprzywilejowanych i równoczesne zapominanie o słabych społecznie jednostkach14.
11

S. Haﬀner, op.cit., s. 13.
W. von Sternburg, Deutsche Republiken. Scheitern und Triumph der Demokratie, München 2001, s. 36
i n. Sternburg pisał, że „Ebert nienawidził rewolucji i w głębi duszy był przekonanym monarchistą”.
13
Zob. J. W. Gołębiowski, Współczesna Socjaldemokracja, [w:] Wybrane problemy międzynarodowe,
Warszawa 1974, s. 532 i n.
14
A. von Lucke, SPD ohne Idee, op.cit., s. 1418.
12
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Następstwo to: włączanie do społeczeństwa coraz węższych grup społecznych
i wykluczanie coraz większych części tego samego społeczeństwa. Lucke zarzucał
SPD propagowanie jednostronnej wydajności opartej na kapitalistycznej skali wartości i świadomym odchodzeniu od idei sprawiedliwości społecznej15. Można analizę
von Lucke odnieść zwłaszcza do okresu rządów Gerharda Schrödera – byłego socjaldemokratycznego kanclerza RFN, typowego politycznego pragmatyka nieinteresującego się ideowymi zasadami swej partii.
Tym bardziej, że von Lucke parafrazuje znane hasło Willy Brandta „Mehr Demokratie wagen” – odważyć się na większą demokrację i w odniesieniu do SPD interpretuje ją jako „Mehr Ungleichheit wagen” – odważyć się na większą nierówność.
Przypomina też, że przepaść pomiędzy biednymi i bogatymi na świecie stale rośnie16.
Pomimo socjaldemokratycznej retoryki i socjalistycznej semantyki tej partii. Przypomina tradycje niemieckiej socjaldemokracji, według której społeczeństwo powinno
być sprawiedliwie porządkowane i regulowane przez państwo. Dostrzega odwrót od
tej tradycji, zwrócenie się ku neoliberalnej, typowo kapitalistycznej ofensywie
w gospodarce i deﬁniuje ją jako samobójczą dla SPD konsekwencję wyzbywania się
własnej tożsamości i legitymacji17. Określa ten proces wprost jako delegitymizację
całej partii, bo społeczeństwo zostaje pozostawione samemu sobie. Lucke stawiał
fundamentalne pytania, m.in. tak zasadnicze, jak: kto mógłby zastąpić lub wyręczyć
państwo w jego podstawowej funkcji organizatora społecznej sprawiedliwości? Lucke
wykpiwa podporządkowanie państwa rynkowemu fundamentalizmowi i ograniczenie jego funkcji tylko do próby dotrzymania kroku światowemu globalizmowi, czyli
światowemu kapitalizmowi.
W innym artykule zamieszczonym w opiniotwórczym niemieckim miesięczniku
politologicznym „Blätter für deutsche und internationale Politik” ten sam von Lucke
zarzuca SPD nie tylko utratę własnej tożsamości, ale pisze, że w okresie rządów i za
zgodą Schrödera partia dobiła do końca tego procesu18. SPD jako partia ludowa
(ogólnospołeczna), to sprzeczność sama w sobie w społeczeństwie podzielonym na
klasy i mającym różne interesy. Jeśli SPD chce reprezentować interesy wszystkich, to
w istocie nie reprezentuje nikogo. Wszystko, czyli nic. Albo partia opowiada się za
obroną społecznie najsłabszych i wykluczonych, albo stwierdza, że interesy warstw
najbogatszych i uprzywilejowanych są również jej interesami. Albo, albo. Tertium
non datur – trzeciego wyjścia nie ma. SPD wpadła w pułapkę, którą sama na siebie
zastawiła. Jako partia reformistyczna propaguje brak jakiegokolwiek ideologicznego
15
16
17
18

Ibidem, s. 1418.
Zob. Kluft zwischen Arm und Reich wächst, „Berliner Zeitung” z 28.12. 2001, nr 502, s. 2.
A. von Lucke, SPD ohne Idee, op.cit., s. 1419.
A. von Lucke, Treibgut SPD, „Blätter…” 2003, nr 6, s. 647.
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proﬁlu jako swój program. Tylko program dla kogo? Ta kwestia musi być badawczo
wyjaśniona, jeśli chcemy w ogóle odpowiedzieć na pytanie, czym właściwie jest SPD.
Partią antykapitalistyczną, antysystemową sprzeciwiającą się niepodzielnej dominacji kapitału, partią ideową, która chce znieść kapitalistyczny wyzysk i budować
sprawiedliwe społeczeństwo w przyszłości? Problemem SPD jest retoryka, semantyka i werbalizm. Najlepsze programy społeczne nie są nic warte, jeśli nie towarzyszy im określona praktyka polityczna. Wiarygodność SPD jako partii lewicowej była
wielokrotnie wystawiana na próbę. Nie zawsze SPD zdawała egzamin ze składanych
obietnic i przyjmowanych programów. Sprawdzianem ideowej tożsamości i wiarygodności SPD będzie analiza konkretnych programów tej partii. Co się w nich
zmieniło, co jest kontynuacją starego reformistycznego kursu? Wiary, że kapitalizm
można zmienić tylko w parlamencie, na drodze pracy organicznej nad świadomością polityczną społeczeństwa. W SPD od chwili jej założenia przyjęto idealistyczne
założenie, że ludzkie oblicze kapitalizmu jest możliwe i że człowiek funkcjonujący
w tym systemie jest w stanie uwolnić się od dyktatu kapitału, zysku i rynku. Założenie tyleż idealistyczne co nieprawdziwe. W najbardziej znanym programie berlińskim z 1989 roku niemiecka socjaldemokracja sama zresztą to przyznawała –
pisano, że historyczne doświadczenie uczy, iż korekty kapitalizmu nie wystarczą.
Konieczny jest nowy porządek gospodarczy i społeczny 19. Myślano o demokratycznym socjalizmie.
W okresie Republiki Weimarskiej z szeregów SPD wywodziło się trzech kanclerzy
i pierwszy prezydent (F. Ebert). SPD miała wielkie wpływy polityczne w Reichstagu,
ale całkowicie zawiodła jako partia demokratyczna we wspomnianym już okresie lat
1918–1919. W przekroju historycznym wybitnymi powojennymi politykami SPD
byli Kurt Schumacher, Helmut Schmidt, Oskar Lafontaine, Willy Brandt. Zwłaszcza
ostatni, były kanclerz RFN, poprzez swoją politykę wschodnią i wielki gest pod
Pomnikiem Bohaterów Getta w grudniu 1970 r. w Warszawie zasłużył na szacunek
i międzynarodowe uznanie20. Brandt jako członek norweskiego ruchu oporu w okresie II wojny światowej nie był tylko biernym obserwatorem wydarzeń w hitlerowskich
Niemczech. Czynnie włączył się do walki z ludobójczym reżimem odpowiedzialnym
za bezprzykładny przemysłowy mord na 6 milionach europejskich i polskich Żydów.
Bezsporne zasługi Brandta dla niemieckiej i europejskiej socjaldemokracji nie
zmieniają faktu, że dla wielu badaczy pozostał on postacią kontrowersyjną. Z jednej
strony bojownik walki o inne i demokratyczne Niemcy, z drugiej polityk często
19
Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Beschlossen vom Programm-Parteitag der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands am 20. Dezember 1989 in Berlin,
Bonn 1989, s. 6.
20
Zob. C. Stern, Willy Brandt, Reinbek 2002, s. 115 i n.; W. Brandt, Begegnungen und Einsichten.
Die Jahre 1960–1975, Hamburg 1976, s. 524–525.
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niekonsekwentny, mający wyraźne problemy z określeniem ideowej tożsamości SPD.
Znany niemiecki historyk Eckhard Jesse wyróżnił następujące fazy w politycznym
życiorysie Brandta: w latach 20. i 30. był to polityk lewicowy, w 50. i 60. prawicowy,
w 70. i 80. lewicowy i w okresie niemieckiej jedności znowu prawicowy 21.
Przyjęty w Bad Godesberg 15 listopada 1959 roku program zastąpił uchwalony
w 1925 roku „program heidelberski” i przekształcił SPD w tak zwaną partię ludową
– Volkspartei, obejmującą wszystkie klasy i warstwy społeczne. Potwierdzał reformizm partii i jej zgodę na tylko parlamentarny charakter walki o zmianę oblicza
kapitalizmu. W Bad Godesberg i nie tylko tam zwyciężył programowy reformizm.
SPD rezygnuje z marksizmu jako ideologii i opowiada się za „demokratycznym
socjalizmem”. Należy jednak od razu stwierdzić, by uniknąć ewentualnych niedomówień i dwuznaczności, że demokratyczny socjalizm w programie i rozumieniu
SPD oznaczał pełną akceptację partii dla zasad i reguł wolnego rynku. Program
przewidywał wprawdzie postępującą demokratyzację społeczeństwa, ale w praktyce
przewidywał ostateczne pogodzenie się SPD z systemem kapitalistycznym. Odrzucał
socjalistyczną alternatywę i potwierdzał reformizm partii. Autorami programu z Bad
Godesberg byli tak znani niemieccy politycy, jak Herbert Wehner i Carlo Schmid22.
Program partii sprowadzał się właściwie do hasła: konkurencja tak szeroka jak tylko
jest to możliwe, planowanie tylko o ile jest to konieczne.
W tym kontekście na uwagę zasługuje osoba i rola Oskara Lafontaine. Od 1995
roku przewodniczącego niemieckiej SPD. Lafontaine był zaliczany do tych stosunkowo niewielu niemieckich polityków socjaldemokratycznych o wielkiej społecznej
wrażliwości. Nie bez racji uważany za przykład osobistego sprzeciwu wobec braku
ideowej tożsamości niemieckiej socjaldemokracji. Niemiecki badacz Karl D. Bredthauer dokładnie opisał okoliczności, w których 11 marca 1999 roku Lafontaine
zrezygnował z funkcji przewodniczącego SPD, ministra ﬁnansów w gabinecie Gerharda Schrödera, i złożył swój mandat deputowanego do Bundestagu23. To właśnie
owa rzadka wśród polityków niemieckiej socjaldemokracji społeczna wrażliwość
doprowadzi Lafontaine’a do zerwania z Gerhardem Schröderem i późniejszej nieoczekiwanej zmiany w jego politycznym życiorysie. Ten znany i popularny socjaldemokratyczny polityk nie mógł się pogodzić z bezustannym dyktatem wielkiego
kapitału i demontażem państwa socjalnego. Pomimo tych kroków Lafontaine nie
przerwał działalności politycznej. Jako doświadczony polityk zrozumiał jedynie, że
21

Zob. E. Jesse (Hrsg.), Deutsche Geschichte. Vom Kaiserreich bis heute. Willy Brandt, München
2004, s. 267.
22
Die Fischer Chronik. Ereignisse, Personen, Daten. Deutschland 1949–1999, Frankfurt am Main
1999, s. 242.
23
K. D. Bredthauer, Lafontaine oder Die demokratische Frage, „Blätter für deutsche und internationale Politik” 1999, nr 4, s. 391–395.
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w szeregach SPD, partii faktycznie pogodzonej z kapitalizmem, nie da się skutecznie
walczyć o sprawiedliwość społeczną. Wspólnie z Gregorem Gysi z PDS – Partii
Demokratycznego Socjalizmu – powstałej po rozwiązaniu SED, stanie na czele
niemieckiej Nowej Lewicy – Neue Linke.
Bredthauer nie pozostawiał również żadnych złudzeń, że kto jest przeciwko
wszechwładzy wielkiego kapitału, ten rządzi wbrew woli suwerena. A suwerenem
w systemie kapitalistycznym jest kapitał 24. Lafontaine, w przeciwieństwie do Gerharda Schrödera, nie godził się z faktyczną redukcją SPD do roli związku wyboru
kanclerza (Kanzlerwahlverein) i rzeczywistej rezygnacji tej partii z krytyki kapitalizmu jako systemu. Wiedział, że we własnej partii nie znajdzie żadnego potencjału,
który mógłby zmobilizować do sprzeciwu wobec szantażu wielkiego kapitału 25.
Zwłaszcza, że jeden z najbardziej znanych niemieckich socjologów, dyrektor Instytutu
Socjologii Uniwersytetu w Monachium i wykładowca renomowanej London School
of Economics Ulrich Beck stwierdzał, że niemiecka SPD jest wewnętrznie głęboko
podzielona i sama już nie wie, czy jest jeszcze SPD 26. W wywiadzie dla „Sterna” Beck
uważał zresztą, że zamiast mówić o programowej zapaści SPD wybrano wygodne
milczenie. Według Becka oblicze współczesnego neoliberalnego manchesterskiego
kapitalizmu dla garstki bogatych i uprzywilejowanych wywołuje śmiech zza grobu
jego najostrzejszego krytyka Karola Marksa 27. Jego analiza w odniesieniu do tego
systemu nie tylko się potwierdziła, ale jeszcze bardziej zaktualizowała.
Autorzy i publicyści polscy często przesadnie, z mniejszym lub większym entuzjazmem piszą w ostatnim okresie o rzekomym zwrocie SPD na lewo28. Nie biorą
jednak pod uwagę wielu czynników. W historii SPD jest to – zdaniem autora – kolejny
zwrot taktyczny. Przekonują o tym kolejne programy tej partii opowiadające się
najpierw za „demokratycznym socjalizmem”, a później już tylko za niewiele mówiącą
tzw. demokracją społeczną. By lepiej to wyjaśnić: SPD jako partia niemieckiej lewicy
czuje na plecach oddech partii Lafontaine’a i Gysiego i w walce o lewicowy elektorat
musi kreować się na partię autentycznie ideowych i socjalistycznych działaczy.
Przypomnieć wyborcom o własnych korzeniach i tożsamości. Tuszować popełnione
błędy i równocześnie godzić się na historyczny kompromis z kapitalizmem. Jak
trafnie zauważył Albrecht von Lucke w ciągu 140 lat swego istnienia SPD przeszła
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Ibidem, s. 392.
Ibidem, s. 394.
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U. Beck, Leute, wir gehen nicht unter!, „Stern” z 11.08.2005, nr 33, s. 112.
27
Ibidem, s. 114.
28
Zob. K. Kęciek, SPD bierze kurs na lewo. Niemiecka socjaldemokracja żegna się z reformami
Schrödera, „Przegląd” z 11.11.2007, nr 45, s. 24–25.
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długą drogę i ewolucję: od marksistowskich dysydentów do widocznej przesady
w dopasowywaniu się do kapitalistycznych stosunków29.
Kolejne programy SPD ujawniały widoczne niekonsekwencje i programowe
sprzeczności partii. W ostatnim hamburskim programie SPD wiele miejsca poświęciła globalizmowi 30. Jeden z czołowych teoretyków SPD, zmarły Peter Glotz, pisał,
że SPD może i musi pożegnać się z pojęciem sprawiedliwości społecznej31. A. von
Lucke w kontekście tej wyjątkowej – nawet jak na SPD – diagnozy postawił pytanie,
co w ogóle po odrzuceniu idei sprawiedliwości społecznej pozostanie z SPD? Doktryna Nowego Środka – Neue Mitte Gerharda Schrödera, bezkrytyczna wiara
w globalizację, czy przekonanie, że dla kapitalizmu jako systemu nie ma alternatywy?
Pytania podstawowe zwłaszcza, gdy współcześni teoretycy i ideolodzy SPD sami
właściwie nie wiedzą, dokąd w sensie programowym zmierza ta partia. W stronę
braku programu jako programu? Pytanie paradoksalne, ale przecież niepozbawione
sensu. W okresie neoliberalnej ofensywy SPD winna się jednoznacznie wyproﬁlować
jako partia lewicowa broniąca interesów ludzi pracy najemnej.
We wszystkich programach SPD od programu w Heidelbergu z 1925 roku po
program hamburski z 28 października tego roku podkreśla się wolę walki o te prawa.
Problem SPD polega jednak na zasadniczym rozdźwięku pomiędzy programem,
a społeczną i polityczną praktyką w działalności partii. Tą podstawową sprzeczność
dostrzegł znany niemiecki badacz Herbert Schui 32. Dostrzegł, że rynkowy fundamentalizm wygrał rywalizację ze społeczną gospodarką rynkową. Schui zauważył
również ewolucję pojęciową w SPD. W partii unika się słowa kapitalizm i zastępuje
je słowem gospodarka rynkowa. Jego zdaniem bezkrytyczny stosunek SPD do
„społecznej” gospodarki rynkowej w praktyce doprowadza do rezygnacji z krytyki
kapitalizmu jako systemu w ogóle33.
Cytowany wcześniej A. von Lucke twierdzi, że propagowany tylko werbalnie
demokratyczny socjalizm zastępuje termin „społecznej demokracji” jako zasada
działania socjaldemokracji34. Lucke przypomina program berliński partii z 1989 roku
i krytykuje sprzeczności w programie SPD. Nazywa je wprost pobożnymi życzeniami
zamiast prawdziwej analizy stosunków społecznych w świecie. I tak z jednej strony
program partii zwraca uwagę na kapitalistyczny wyzysk w świecie postępującej
globalizacji, z drugiej nie dostrzega dramatycznych przemian jakie nastąpiły w sys29

A. von Lucke, SPD – Proﬁllosigkeit als Programm, „Blätter…” 2007, nr 4, s. 469.
Hamburger Programm. Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Beschlossen auf dem Hamburger Bundesparteitag der SPD am 28. Oktober 2007, Hamburg 2007, s. 4–5.
31
Cyt. za: A. von Lucke, „Blätter…” 2003, nr 6, s. 648.
32
H. Schui, Kapitalismus statt Sozialer Marktwirtschaft, „Blätter…” 2005, nr 6, s. 651 i n.
33
Ibidem, s. 651.
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temie kapitalistycznym po 1989 roku. Odpadła i zniknęła socjalistyczna alternatywa,
ludzkie oblicze kapitalizmu wobec braku konkurencji przestało być w ogóle
potrzebne. Lucke ostro rozprawia się z panującą w SPD modą i tendencją do
pomniejszania lub bagatelizowania niebezpieczeństwa globalnego kapitalizmu dla
dotkniętych nim społeczeństw. We wspomnianym berlińskim programie pisze się
optymistycznie i bezpodstawnie, że globalizacja stwarza gospodarczy wzrost i perspektywy na przyszłość dla ludzi w krajach bogatych i biednych. Jest dokładnie
odwrotnie. Globalizacja – co da się udowodnić empirycznie – niszczy miejsca pracy
w skali światowej, zwiększa przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi, zwiększa
ryzyko wielkiego i niekontrolowanego wybuchu społecznego, rujnuje środowisko
naturalne człowieka. W najnowszym hamburskim programie SPD globalizacja to
szansa dla wszystkich35. W analizie i krytyce von Lucke to śmiertelne zagrożenie dla
całej ludzkości. Można oczywiście w kategoriach akademickich spierać się, kto
właściwie ma rację. Ale w oparciu o fakty. A te są bezlitosne dla współczesnego
kapitalizmu. W 2004 roku na łamach „Blätter…” Samir Amin w artykule pod wielce
znaczącym tytułem Der kapitalistische Genozid – Kapitalistyczne ludobójstwo pisał
o złowrogim przejmowaniu przez ten system totalnego panowania w świecie. Według
Amina okres historycznego kompromisu pomiędzy socjaldemokracją a kapitalizmem
ostatecznie zakończył się. Ponadnarodowy kapitalizm przejął całkowicie swoje
bezlitosne panowanie w świecie36. Jego propaganda w niekończących się tyradach
koncentruje się tylko na rynku i niczym innym jak tylko rynku37. Bezpieczeństwo
socjalne tylko werbalnie propagowane przez niemiecką socjaldemokrację pozostaje
w jaskrawej sprzeczności z koncepcją maksymalizacji zysku tak charakterystyczną
dla kapitalizmu jako systemu społeczno-politycznego.
Amin przypomniał analizę kapitalizmu sformułowaną przez Karola Marksa.
Analizę – jego zdaniem – zbyt optymistyczną. Marks zakładał, że po okresach systemowego kryzysu, fazie akumulacji kapitału, w której robotnicy stają się bezrobotni,
po jej przezwyciężeniu, zostaną oni w większej części ponownie zatrudnieni i zintegrowani z procesem pracy. Analiza Marksa sprawdzała się jednak według Amina
tylko w XIX-wiecznym kapitalizmie i tylko w Europie. Globalizacja i ekspansja
kapitalizmu sprawiła, że tzw. zbędni pracownicy nie są włączani do procesu pracy
ani w jego centrach, ani na peryferiach 38. Panującą ideologią stał się neoliberalizm,
czyli społeczny redukcjonizm sprowadzający wszystko – świat, narody, władzę
polityczną i wojskową, naszą planetę i ludzi, którzy na niej żyją, wyłącznie do poję35
36
37
38
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cia rynku. Amin określał kapitalizm jako immanentnie imperialny projekt 39. System
ten nie przewiduje praktycznie żadnej przyszłości dla ponad 3 miliardów ludzi na
świecie. Są oni w sensie produkcyjnym dla tego systemu niepotrzebni i zbędni. Z tych
powodów Amin nazywa to kapitalistycznym ludobójstwem i stopniowym znoszeniem jakichkolwiek istniejących jeszcze społecznych zabezpieczeń.
W tym miejscu warto odnieść analizę Amina do sytuacji programowej polskiego
SLD. W przypadku tej partii w jej programie również nie znajdziemy żadnej myśli
o socjalistycznej alternatywie, jej rola została świadomie sprowadzona wyłącznie do
parlamentarnej i salonowej opozycji40. Polski SLD do tej pory nie stworzył żadnego
centrum krytycznych studiów nad kapitalizmem i nie podjął nawet próby przygotowania nowego, antykapitalistycznego programu. Nie powstało też żadne centrum
nowoczesnej myśli lewicowej. Pomimo powrotu kapitalistycznego fundamentalizmu
rynkowego i jego doktryny maksymalizacji zysku bez względu na koszty społeczne.
Wszystko w tradycjach socjaldemokracji. Nie tylko niemieckiej.
Bez wdawania się w szczegóły możemy stwierdzić, że analiza programu SPD czy
też raczej jego braku przekracza ramy tylko jednego artykułu. W tym kontekście
autor sygnalizuje więc tylko ważny problem badawczy: Quo vadis, SPD?

SUMMARY

THE BASIC RESEARCH problem of the article titled „The German SPD. From the reform to
the absence of the programme?” is the proof to answer on the question: If the origin reform
programme of the German Social Democratic Party opened from above the way to the
tendency of lack ideological identity and washed out her programme?
The German Social Democratic Party has gone a long way and deep evolution. From the
party which tried to reform the Capitalism through the party voting in 1914 for the taking
part of Germany in the First World War and after her ﬁnishing, she carried a responsibility
for murdering Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht to the modern problems with ideological identity.
Author of the article signals the visible similarity between the German and Polish (SLD)
Social Democratic Parties. In fact, both resigned from any socialist aspirations and made
transition to the pure liberal – bourgeois policy.
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ZIELONI W FINLANDII  HISTORIA I POZYCJA NA
KRAJOWYM RYNKU WYBORCZYM

KORZENIE ZIELONYCH W FINLANDII jako ruchu politycznego sięgają końca lat 70.
XX wieku, wtedy to na scenie politycznej zaczęły działać radykalne ruchy protestu
powiązane z szeroko rozumianymi kwestiami ekologicznymi. Jednocześnie zaczęła
rosnąć wśród obywateli świadomość dotycząca pogarszającego się stanu środowiska
naturalnego, zaczęto promować alternatywne idee związane między innymi: z równością płci, postmaterialną orientacją życiową i kwestią nierozprzestrzeniania
energii atomowej. W tym czasie działania grup ekologicznych koncentrowały się
głównie na organizowaniu i przeprowadzaniu akcji bezpośrednich związanych
przede wszystkim z ochroną środowiska naturalnego.
Początki oﬁcjalnego formowania się organizacji ekologicznych na ﬁńskiej scenie
politycznej przypadają na 1976 rok. Wtedy to, po raz pierwszy w wyborach lokalnych
wystartowała w Helsinkach niezależna lista wyborcza. W jej skład wchodzili działacze tzw. nowych ruchów społecznych (począwszy od Zielonych feministek i ruchów
studenckich, poprzez Zielonych o orientacji socjalnej i ruchów lokalnych, a na
skrajnych Zielonych i społecznych organizacjach ochrony środowiska kończąc).
Z tych właśnie niezależnych i niepowiązanych ze sobą wcześniej organizacji i pojedynczych aktywistów (często posiadających mandat radnych lokalnych samorządów),
wyrosła Liga Zielonych – Vihreä Liitto (VIHR), której oﬁcjalne utworzenie datuje
się na luty 1987 roku 1. Po długich debatach wśród jej członków oraz po rozpatrzeniu
wszystkich wad i zalet jej formalnego i nieformalnego funkcjonowania, została ona
zarejestrowana jako partia polityczna dopiero w 1988 roku. Dwa lata później spo-

1

K. Ziliacus, New Politics in Finland: The Green and The Left Wing in the 1990s, „West European
Politics” 2001, vol. 24, no 1, s. 31.
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rządzono i uchwalono pierwszy Zielony Manifest, który stał się deklaracją programową partii w wyborach parlamentarnych w 1991 roku 2.

STRUKTURA I FINANSE PARTII

LIGA ZIELONYCH TO JEDNA z dwóch ﬁńskich partii, obok Przymierza Lewicowego,
która w stworzonym przez Jana Sundberga wymiarze egalitaryzm – hierarchiczność,
posiada strukturę egalitarną 3. O ulokowaniu danej partii na osi decyduje sześć
czynników (z których Zieloni spełniają pięć pierwszych):
po pierwsze, obligatoryjna rotacja liderów partyjnych;
po drugie, „dobrowolność” komitetu wykonawczego partii (oznaczająca pozostawanie pod wpływem wskazówek i wytycznych kongresu partii);
po trzecie, równa reprezentacja kobiet i mężczyzn we władzach wykonawczych
partii;
po czwarte, odbywający się co najmniej raz w roku kongres partii, mający na celu
zwiększenie uczestnictwa w procesie decyzyjnym szeregowych członków
partii;
po piąte, zmniejszenie dystansu pomiędzy liderem partii a szeregowymi członkami
organizacji, dzięki istnieniu komitetu wykonawczego, pochodzącego bezpośrednio z wyborów dokonywanych przez i spośród wszystkich członków
ugrupowania;
po szóste, ograniczenie roli szefa partii jedynie do przewodniczenia komitetowi
wykonawczemu 4.
Poza tym, że struktura partyjna ﬁńskich Zielonych ma charakter egalitarny ma
ona również naturę federacyjną 5. Oparta jest ona w głównej mierze na regionalnych
oddziałach partii, a także na wielu organizacjach i ruchach społecznych o lokalnym
zasięgu, które corocznie wysyłają delegatów na ogólnokrajowy kongres partii. Kongres ten wybiera spośród delegatów przewodniczącego, trzech zastępców, ośmiu
członków komitetu wykonawczego i sekretarza, którzy odpowiadają za codzienne
funkcjonowanie Vihreä Liitto. Kongres wybiera także radę partii składającą się
z 40 członków. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie partia zatrudnia sześciu
etatowych pracowników w głównej siedzibie w Helsinkach. Pozostałe funkcje w sztabie głównym jak też w oddziałach terenowych wykonują przede wszystkim wolon2
3
4
5

s. 98.

J. Paastela, Finland, „Environmental Politics” 2002, vol. 11, no 1, s. 17.
K. Ziliacus, op.cit., s. 39.
Ibidem, s. 39.
M. Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii. tom 3: Partie i systemy partyjne, Kraków 1999,
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tariusze. Stali współpracownicy związani z funkcjonowaniem partii w parlamencie
są opłacani pośrednio z funduszy państwowych.
Finanse Zielonych, jak też innych partii, pochodzą przede wszystkim z budżetu
państwa. Finansowanie odbywa się poprzez dotację, nazywaną „wsparciem partyjnym”, przysługującą każdej zarejestrowanej partii w wysokości 63 000 euro rocznie
na każdego członka parlamentu, którego partia posiada w parlamencie. Dodatkowo
każdy z około 2700 członków partii opłaca drobne składki członkowskie. Również
członkowie lokalnych rad samorządowych odprowadzają procent swoich dochodów
z rady na konto lokalne partii. Podobnie jak inne partie Vihreä Liitto (VIHR) otrzymuje dodatkowo ﬁnansowe wsparcie na druk gazety lub periodyku partyjnego, w ich
przypadku jest to wydawany w nakładzie 4000 tygodnik „Vihreä Lanka”.

KWESTIE PROGRAMOWE

PROGRAM FIŃSKICH ZIELONYCH pod koniec lat 90. XX wieku opierał się na pięciu
podstawowych punktach:
1. Proekologiczny rozwój – na plan pierwszy wysuwała się modernizacja ﬁńskiego społeczeństwa, obejmująca przede wszystkim takie kwestie, jak: wprowadzenie tzw. indeksu „zielonego” dochodu narodowego brutto, zmiana
obciążeń podatkowych dla pracodawców (wdrożenie w życie tzw. ekopodatku),
zwiększenie funduszy na badania i wprowadzenie w życie ekologicznych źródeł
energii, a także uregulowanie spraw związanych z produkcją żywności modyﬁkowanej genetycznie.
2. Reforma systemu zatrudnienia i bezpieczeństwa socjalnego – Zieloni posiadali swój własny projekt reformy systemu, którego autorem był ówczesny
Minister Zdrowia i Spraw Socjalnych Osmo Soininvaara. Projekt ten przewidywał, między innymi:
– ustanowienie płacy zasadniczej (podstawowej) na podstawie indywidualnego
zaangażowania obywateli;
– adaptację rozwiązań dotyczących zabezpieczeń socjalnych dla nowo kształtującego się społeczeństwa ponowoczesnego funkcjonującego na rynku
globalnym;
– wykorzystanie nowych technologii;
– wprowadzenie przepisów ułatwiających walkę z bezrobociem (szczególnie
długotrwałym);
– reformę publicznej służby zdrowia.
3. Socjalna, seksualna, regionalna i kulturowa solidarność – u podstaw programowych partii leżały przede wszystkim:
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– kwestie feminizmu i równego uczestnictwa mężczyzn i kobiet w życiu
państwowym;
– wprowadzenie rozwiązań zapewniających zwiększenie praw mniejszości
seksualnych;
– zagwarantowanie godnych warunków życia dla uchodźców znajdujących
się na terytorium Finlandii.
4. Rozwój demokracji bezpośredniej – mającej na celu zwiększenie roli i zaangażowania wszelkich ruchów społecznych w procesie decyzyjnym na szczeblu
lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Szczególnie w sprawach europejskich Zieloni kładli duży nacisk na otwartość i demokrację bezpośrednią. Ta przejrzystość i jawność powinna być szczególnie widoczna
w procesie podejmowania decyzji w ramach wszystkich struktur Unii Europejskiej 6.
5. Współpraca międzynarodowa – Zieloni widzieli w Unii Europejskiej i Narodach Zjednoczonych ważnych graczy na rynku światowym. Kwestie, które
powinny pozostawać w gestii tych organizacji, to głównie sprawy związane z:
– ochroną środowiska w wymiarze ponadnarodowym;
– przestrzeganiem praw człowieka;
– nierozprzestrzenianiem broni atomowej;
– zapobieganiem konﬂiktom zbrojnym i promocją idei światowego pokoju;
– pomocą i określeniem standardów minimum socjalnego dla krajów Trzeciego Świata;
– ustanowieniem podatków od zużytej energii i surowców nieodnawialnych 7.
Zagadnieniami o charakterze ponadkrajowym, zajmowała się w partii specjalna
grupa ds. międzynarodowych wspólnie z komitetem wykonawczym. Fińscy Zieloni
byli za dalszym rozszerzeniem Unii Europejskiej na Wschód, co ich zdaniem miało
spowodować wzmocnienie bezpieczeństwa całej Europy.
Fińscy Zieloni weszli w skład Europejskiej Organizacji Zielonych – European
Green Coordination w 1989 roku (czyli już dwa lata po oﬁcjalnym zarejestrowaniu)
i od razu stali się jej aktywnymi członkami. W czerwcu 1993 roku w Kirkkonummi
w Finlandii została założona przy aktywnym współudziale ﬁńskich polityków związanych z VIHR Pekki Sauri i Pekki Haavisto Federacja Europejskich Partii Zielonych
– Federation of European Green Partie 8.
6

Informacje o Lidze Zielonych, www.vihreat.ﬁ/en/node/208, 28.12.2007.
K. Ziliacus, New Politics in Finland: The Green and The Left Wing in the 1990s, „West European
Politics” 2001, vol. 24, no 1, s. 39.
8
Historia ﬁńskich Zielonych, www.vihreat.ﬁ/en/node/909, 28.12.2007.
7
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WYBORY PARLAMENTARNE

W SKŁAD JEDNOIZBOWEGO PARLAMENTU Finlandii – Eduskunty, wchodzi
200 deputowanych wybieranych w wyborach powszechnych co cztery lata, w trzecią
niedzielę marca. Członkowie parlamentu wybierani są w głosowaniu bezpośrednim,
tajnym i równym, zgodnie z proporcjonalną ordynacją wyborczą. Odstępstwem od
tej reguły są Wyspy Alandzkie, gdzie do zdobycia jest zawsze tylko 1 mandat,
a wybory z założenia muszą mieć charakter większościowy 9. Przeliczanie głosów na
mandaty odbywa się z wykorzystaniem metody d’Hondta.
Od 1976 roku czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu obywatelowi,
który w roku poprzedzającym rok wyborów ukończył 18 rok życia. Co ciekawe, prawa
udziału w głosowaniu, z uwagi na zachowanie apolityczności armii, pozbawieni
są zawodowi wojskowi 10. Warto wspomnieć, że możliwe jest głosowanie wcześniejsze
tzw. advance voting, w specjalnie do tego przygotowanych i wyznaczonych miejscach.
Głosowanie to rozpoczyna się 11 dnia przed oﬁcjalnym terminem wyborów i kończy
8 dnia przed wyborami w przypadku głosowania poza granicami kraju, i na 5 dni
przed elekcją w przypadku głosowania na terytorium Finlandii. W wyjątkowych
przypadkach dopuszczalne jest także głosowanie w domu wyborcy11.
Kraj jest podzielony na 15 okręgów wyborczych zgodnie z granicami administracyjnymi. Każdy region wybiera różną liczbę deputowanych w zależności od liczby
ludności jaka zamieszkuje dany okręg. Liczba przydzielonych mandatów ogłaszana
jest na pół roku przed elekcją i waha się od 7 do 27 12. Ponownie wyjątkiem od tej
reguły jest okręg Wysp Alandzkich, któremu, jak już wcześniej wspomniano, zawsze
przysługuje 1 mandat 13.
Po raz pierwszy Fińscy Zieloni (występując jako Lista Zielonych – Green Lists –
Vihreat yhteislistat – niemająca formalnego statusu partii politycznej) wzięli udział
w wyborach parlamentarnych w 1983 roku, wtedy właśnie zdołali wprowadzić do
parlamentu dwóch swoich kandydatów. W kolejnych wyborach w 1987 r. (startując
jako Zieloni – Greens – Vihreat) zdobyli 4% głosów i byli reprezentowani przez
4 deputowanych. Cztery lata później w 1991 r. VIHR (biorąca już udział w wyborach
pod szyldem Ligi Zielonych – Green League – Vihrea Liitto) zanotowała prawie 3%
wzrost poparcia do poziomu 6,8% głosów (10 deputowanych), by w kolejnej elekcji
9

M. Grzybowski, Systemy polityczne współczesnej Skandynawii, Warszawa 1989, s. 97, 98.
Idem, Eduskunta Parlament Finlandii, Warszawa 2001, s. 15.
11
Wybory parlamentarne, http://web.eduskunta.ﬁ/Resource.phx/parliament/aboutparliament/
presentation/ elections.htx, 28.12.2007.
12
M. Grzybowski, Systemy konstytucyjne państw skandynawskich, Warszawa 1998, s. 53.
13
Wybory parlamentarne, http://web.eduskunta.ﬁ/Resource.phx/parliament/aboutparliament/
presentation/ elections.htx, 28.12.2007.
10
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(1995 r.) powtórzyć ponownie prawie ten sam wynik (6,5% głosów i 9 uzyskanych
mandatów) 14.
W latach dziewięćdziesiątych partia stała się piątą siłą polityczną w parlamencie,
co miało spory wpływ na uzyskanie potencjału koalicyjnego, zważywszy na znaczny
poziom fragmentaryzacji ﬁńskiego systemu partyjnego 15. W 1995 r. Zieloni, jako
pierwsza europejska partia ekologiczna16, weszli w skład koalicji rządzącej (tzw.
„tęczowa koalicja” lub Lipponen I), w której znaleźli się oprócz nich Fińska Partia
Socjaldemokratyczna, Koalicja Narodowa, Przymierze Lewicowe i Szwedzka Partia
Ludowa 17. Premierem „rządu zatrudnienia i wspólnej odpowiedzialności” został
Paavo Lipponen, a jedynym przedstawicielem VIHR w gabinecie był Pekka Haavisto
(wieloletni członek Eduskunty w latach 1987–1995, ponownie wybrany na nową
kadencję w 2007 roku),18 który stanął na czele Ministerstwa Ochrony Środowiska 19.
W wewnętrznej debacie partyjnej dyskutowano ówcześnie, co oczywiste, przede
wszystkim na temat kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego, a w szczególności reformą Aktu Ochrony Przyrody (Nature Conservation Act), legislacyjnego
unormowania dotyczącego lasów i cięć budżetowych w dziedzinie socjalnego bezpieczeństwa obywateli.
W kolejnych wyborach parlamentarnych, odbywających się w 1999 roku, Zieloni
uzyskali 11 spośród 200 mandatów 20. Po wyborach nadal znajdowali się w składzie
szerokiej koalicji rządzącej (tzw. Lipponen II), która pozostawała niezmieniona przy
władzy od 1995 roku. Liga Zielonych otrzymała w rządzie „1,5” ministerstwa: nowym
Ministrem Środowiska został Satu Hassi, natomiast Osmo Soininvaara został Ministrem Zdrowia i Spraw Socjalnych na okres dwóch lat (pół kadencji), po tym czasie
jego miejsce zajęła Eva Biaudet z koalicyjnej Szwedzkiej Partii Ludowej 21. Zieloni
pozostawali w koalicji do maja 2002 roku, wtedy to na skutek zaakceptowania przez
rząd budowy 5 elektrowni atomowych VIHR przeszedł do opozycji 22.
Następne wybory w 2003 roku ponownie przyniosły Zielonym wzrost poparcia
a tym samym liczba zdobytych mandatów zwiększyła się z 11 do 14. Jak przyznają
14
15

Wyniki wyborów parlamentarnych, www.stat.ﬁ, 28.12.2007.
M. Żmigrodzki (red.), Encyklopedia politologii, t. 3: Partie i systemy partyjne, Kraków 1999,

s. 98.
16
A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie – Analiza porównawcza,
Wrocław 1997, s. 110.
17
J. Paastela, Finland, „Environmental Politics” 2002, vol. 11, no 1, s. 22.
18
Pekka Haavisto, http://en.wikipedia.org/wiki/Pekka_Haavisto, 28.12.2008.
19
Historia ﬁńskich Zielonych, www.vihreat.ﬁ/en/node/909, 28.12.2007.
20
D. Arter, The Finnish Election of 21 March 1999: Towards a Distinctive Model of Government?,
„West European Politics”, vol. 23, no 1, s. 180–186.
21
J. Paastela, Finland, „Environmental Politics” 2002, vol. 11, no 1, s. 26.
22
Historia ﬁńskich Zielonych, www.vihreat.ﬁ/en/node/909, 28.12.2007.
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sami Zieloni wynik był dobry ale oczekiwania przedwyborcze były nieco większe.
Jako przyczynę nieuzyskania większej liczby miejsc, wskazuje się na toczoną przeciwko
Zielonym bardzo ostrą kampanię, która była związana z popieraną przez VIHR akcją
legalizacji miękkich narkotyków. Dodatkowo dwie największe partie, Partia Centrum
(Finnish Centre) i Fińska Partia Socjaldemokratyczna (Social Democrats) przekształciły wybory parlamentarne w swoiste referendum związane z wyborem nowego
premiera. Głośno mówiono o tym, że to właśnie wyborcy powinni wybrać przyszłego
szefa rządu spośród dwóch największych partii. Dobry wynik Zielonych nie pomógł
im w ponownym wejściu w skład koalicji rządzącej (składającej się tym razem z 3 partii) Partii Centrum (Finnish Centre Party), Fińskiej Partii Socjaldemokratycznej (Social
Democratic Party) i Szwedzkiej Partii Ludowej (Swedish People’s Party).
Tabela 1. Poparcie dla Ligi Zielonych (VIHR) w wyborach parlamentarnych
w Finlandii w latach 1983–2007
Wybory

Liczba uzyskanych głosów

Zmiana liczby
głosów

% uzyskanych
głosów

Liczba
mandatów

Zmiana liczby
mandatów

2007

234 429

+10 865

8,46%

15

+1

2003

223 564

+28 718

8,01%

14

+3

1999

194 846

+13 648

7,27%

11

+2

1995

181 198

–4 696

6,5%

9

–1

1991

185 894

+69 906

6,82%

10

+6

1987

115 988

+72 234

4,03%

4

+2

1983

43 754

—

1,47%

2

—

Źródło: A. Antoszewski, Zielona fala? Udział zachodnioeuropejskich partii ekologicznych w rywalizacji
politycznej, [w:] Prawo i polityka w ochronie środowiska. Studia z okazji 40 lecia pracy naukowej Jerzego
Sommera, Wrocław, 2006, s. 170; obliczenia własne na podstawie: Wyniki wyborów parlamentarnych
www.stat.ﬁ, 28.12.2007.

Ostatnie wybory do ﬁńskiego parlamentu, mające miejsce w marcu 2007 roku, były
wielkim sukcesem opozycyjnej Koalicji Narodowej i jej lidera Jyrki Katainena, która
zdobyła kosztem rządzącej koalicji 10 miejsc w parlamencie więcej niż po wyborach
2003 roku. Vihreä Liitto uzyskała poparcie 8,5% wyborców, a tym samym jej liczba
deputowanych ponownie wzrosła, tym razem do 15 (co było najlepszym wynikiem
partii w historii jej uczestnictwa w wyborach parlamentarnych). Co zaskakujące,
liderka partii Zielonych, Tarja Cronberg, straciła swoje miejsce w Eduskundzie,
przegrywając rywalizację w małym okręgu wyborczym – Północnej Karelii. Rozpoczęte na początku kwietniu 2007 r. rozmowy koalicyjne doprowadziły do sformowania nowego gabinetu, na czele którego stanął Matti Vanhanen z Partii Centrum. Poza
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nią w składzie rządzącej koalicji znalazły się także Koalicja Narodowa, Liga Zielonych
(VIHR) i Szwedzka Partia Ludowa. Co ciekawe, wśród 20 członków rządu znajduje
się aż 12 kobiet, co sprawia, że jest to pierwszy ﬁński rząd z przewagą kobiet. Zgodnie
z ustaleniami koalicyjnymi Zieloni obsadzili 2 ministerstwa: Ministerstwo Sprawiedliwości przypadło Tuiji Brax a Ministerstwo Pracy – Tarja Cronberg.

WYBORY LOKALNE

WYBORY DO RAD MUNICYPALNYCH odbywają się w Finlandii co cztery lata,
w czwartą niedzielę października. Od początku 2005 roku Finowie wybierają 416 radnych i dodatkowo 16 radnych w okręgu obejmujących obszar Wysp Alandzkich.
Wcześniej, do końca 2004 roku, do zdobycia na terytorium kontynentalnej Finlandii
było 12 mandatów więcej 23. Liczba wybieranych deputowanych zależna jest od liczby
ludności zamieszkującej dany obszar. Liczbę wybieranych radnych zgodnie z postanowieniami Aktu o Lokalnym Samorządzie (365/1995) przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Liczba radnych municypalnych wybierana w wyborach lokalnych
w Finlandii
Liczba
mieszkańców

Liczba wybieranych
radnych

do 2 000

17

2 001–4 000

21

4 001–8 000

27

8 001–15 000

35

15 001–30 000

43

30 001–60 000

51

60 001–120 000

59

120 001–250 000

67

250 001–400 000

75

powyżej 400 000

85

Źródło: www.vaalit.ﬁ/15522.htm, 28.12.2007.

W wyborach lokalnych, z pewnymi sukcesami głównie w dużych miastach, Zieloni
samodzielnie startują od 1988 roku (zob. tabela 3 i 4). Głównymi celami na poziomie
lokalnym są dla nich: budowa przestrzeni społecznej zgodnie z wyznacznikami
23

Wybory do Rad Miejskich, www.vaalit.ﬁ/15522.htm, 28.12.2007.
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stabilnego i zrównoważonego rozwoju, ograniczenie nadmiernie szkodliwego dla
środowiska transportu, rozwój komunikacji publicznej, promocja współpracy
pomiędzy wolontariuszami i organizacjami samorządowymi w dziedzinie: edukacji,
ochrony zdrowia, transportu i planowania przestrzeni publicznej 24.
Tabela 3. Poparcie dla Ligi Zielonych (VIHR) w wyborach lokalnych
w Finlandii w latach 1984–2007
Wybory

Liczba
uzyskanych głosów

%
poparcia

Liczba
zdobytych mandatów

2004

175 933

7,4%

314

2000

171 707

7,7%

338

1996

149 334

6,3%

291

1992

184 787

6,9%

b.d.

1988

61 581

2,3%

b.d.

1984

76 441

2,8%

b.d.

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.stat.ﬁ, 28.12.2007.

Poparcie dla Ligii Zielonych w wyborach municypalnych rosło i malało na zmianę
z każdą kolejno przeprowadzaną elekcją. Rosło w latach 1992 i 2000, malało natomiast w latach 1988, 1996 i 2004. Co ciekawe, nie miało to żadnego związku z sytuacją panującą na arenie parlamentarnej i rządowej (tworzenie koalicji rządzącej bądź
pozostawanie w opozycji na szczeblu krajowym nie miało przełożenia na wyniki
partii na poziomie lokalnym).
Jak do tej pory wynik Zielonych z października 2000 roku był ich najlepszym
osiągnięciem na szczeblu lokalnym. Partia uzyskała wtedy 7,7% głosów, co dało jej
odpowiednio 338 miejsc w samorządach (w porównaniu z 1996 rokiem nastąpił
wzrost o 1,4%, co dało odpowiednio 47 mandatów więcej). Wzrost poparcia dla
Zielonych zanotowano w znacznej części kraju, szczególnie w części centralnej.
W Helsinkach Zieloni uzyskali rekordowy wynik 23,5% poparcia w stosunku do
18,4% z 1996 r. Oznaczało to, że stali się oni wtedy drugą co do wielkości siłą w mieście, zaraz po konserwatystach 29%, pozostawiając w tyle socjalnych demokratów,
którzy uzyskali 20,4% głosów (zob. tabela 3). Godny podkreślenia jest fakt, że nie był
to rezultat jednorazowy. Praktycznie od 1992 roku partia regularnie zajmowała
trzecie (bądź jednorazowo drugie) miejsce, zaraz za dwoma największymi partiami
– Koalicją Narodową i Partią Socjaldemokratyczną, nigdy nie schodząc poniżej
granicy 44 tys. głosów.
24

Historia ﬁńskich Zielonych, www.vihreat.ﬁ/en/node/909, 28.12.2007.
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Tabela 4. Wyniki wyborów lokalnych w Helsinkach w latach 1992, 1996,
2000 i 2004 (w nawiasie zajęte miejsce)
Partia

1992 r.

1996 r.

2000 r.

2004 r.

Partia Socjaldemokratyczna – SDP

59 405 (2)

56 507 (2)

46 722 (3)

61 133 (2)

Partia Centrum – KESK

8 733 (6)

9 075 (6)

10 529 (6)

14 084 (6)

Koalicja Narodowa – KOK

60 801 (1)

66 369 (1)

66 089 (1)

73 530 (1)

Przymierze Lewicowe – VAS

22 185 (5)

18 833 (5)

18 685 (4)

23 199 (4)

Liga Zielonych – VIHR

44 467 (3)

45 021 (3)

53 760 (2)

51 820 (3)

Szwedzka Partia Ludowa – SFP

23 541 (4)

21 842 (4)

17 369 (5)

19 743 (5)

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.stat.ﬁ, 28.12.2007.

W ostatnio przeprowadzonych wyborach lokalnych w 2004 roku Liga Zielonych
uzyskała średnio 7,4% poparcia i obsadziła 314 miejsc w radach.

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

OD MOMENTU PRZYSTĄPIENIA FINLANDII do struktur Unii Europejskiej w 1995
roku, przeprowadzono na jej obszarze jak do tej pory trzy elekcje do Parlamentu
Europejskiego. W pierwszych ﬁńskich, bezpośrednich wyborach europejskich
w 1996 r., w których do zdobycia było 16 miejsc, Liga Zielonych zdobyła jeden
mandat, który przypadł Heidi Hautali.
Trzy lata później, w 1999 roku, w kolejnych wyborach, Zieloni uzyskali rekordowy,
jak do tej pory wynik, 13,4% poparcia, co w efekcie dało im dwa mandaty. Jeden z nich
przypadł ponownie Heidi Hautali, drugi natomiast Matti’emu Wuori. Jak pisze Jukka
Nevakivi, jeden ze współautorów Historii politycznej Finlandii, wpływ na ten sukces
miała skandalicznie niska, jak na ﬁńskie standardy frekwencja wyborcza, która
kształtowała się na poziomie 31% – przy 60% w roku 1996 i 41% w 2004 roku 25.
W ostatniej elekcji przeprowadzonej w 2004 roku, w której na skutek przystąpienia do UE 10 nowych państw członkowskich, zmieniono liczbę mandatów przypadających poszczególnym krajom (Finlandii odebrano 2 miejsca w Europarlamencie),
Liga Zielonych, podobnie jak w 1996 roku, zdobyła jeden euromandat, który uzyskał
Hassi Satu 26.

25

O. Jussila, S. Hentilä, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809–1999, Kraków 2001, s. 388.
Wyniki wyborów do Europarlamentu, www.stat.ﬁ/tk/he/vaalit/vaalit2004eur/index _ en.html,
28.12.2007.
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Tabela 5. Wyniki wyborów do Europarlamentu na terenie Finlandii
w latach 1996–2004
1996
Partia

1999

2004

Liczba zdobytych
%
Liczba zdobytych
%
Liczba zdobytych
%
poparcia
głosów
poparcia
głosów
poparcia
głosów

KESK

b.d.

24,4%

264 610

21,3%

387 217

23,4%

SDP

b.d.

21,5%

222 372

17,9%

350 525

21,1%

KOK

b.d.

20,2%

314 302

25,3%

392 771

23,7%

VAS

b.d.

10,5%

113 049

9,1%

151 291

9,1%

VIHR

b.d.

7,6%

166 468

13,4%

172 844

10,4%

RKP

b.d

5,8

84 476

6,8%

94 421

5,7%

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.stat.ﬁ, maj 2007.

WYBORY PREZYDENCKIE

ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI FIŃSKIEJ KONSTYTUCJI wybory prezydenta
Finlandii odbywają się co sześć lat, w głosowaniu bezpośrednim, w trzecią niedzielę
stycznia. Do zwycięstwa niezbędne jest zdobycie ponad 50% głosów wyborców
biorących udział w głosowaniu. Gdy żaden z kandydatów nie zdobędzie wymaganej
większości, dwa tygodnie po pierwszej turze odbywa się druga tura wyborów,
w której biorą udział dwaj kandydaci z największym poparciem uzyskanym
w pierwszej turze wyborów. Dopuszczalne jest tylko dwukrotne sprawowanie
urzędu prezydenta 27.
Elekcja przeprowadzona w 2000 roku była dla Zielonych wyjątkowa, gdyż po raz
pierwszy w historii wystawili oni swojego kandydata. Haidi Hautala (będąca w tym
czasie również posłanką w Parlamencie Europejskim) zdobyła 100 740 (3,29%)
głosów, co było 5. rezultatem pierwszej tury wyborów. Do drugiej tury przeszli
kandydaci popierani przez Partię Socjaldemokratyczną – Tarja Halonen (1 224 431
głosów – 40%) i Partię Centrum – Esko Aho (1 051 159 głosów – 34,4%). Ostatecznie w drugiej rundzie zwyciężyła Tarja Halonen zdobywając poparcie prawie 52%
biorących udział w głosowaniu i została pierwszą kobietą sprawującą ten urząd
w Finlandii. Jej sukces wyborczy był wynikiem dwóch czynników: wysokiej, ponad

27

Wybory prezydenckie, www.vaalit.ﬁ/15505.htm, 28.12.2007.
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80% frekwencji i chęci kobiet ﬁńskich, zamieszkujących głównie południowe rejony
kraju do oddania głosu na przedstawicielkę swojej płci 28.
Tabela 6. Wyniki pierwszej i drugiej tury wyborów prezydenckich
w Finlandii w roku 2000
Kandydat

Partia

Liczba zdobytych
głosów w I turze

% zdobytych
głosów

Liczba zdobytych
głosów w II turze

% zdobytych
głosów

T. Halonen

SDP

1 224 431

40,03%

1 644 532

51,6%

E. Aho

KESK

1 051 159

34,36%

1 540 803

48,4%

R. Ousukainen

KOK

392 305

12,83%

—

—

E. Rehn

SFP

241 877

7,91%

—

—

H. Hautala

VIHR

100 740

3,29%

—

—

Pozostali

—

48 348

1,58%

—

—

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.stat.ﬁ, 28.12.2007.

W 2006 roku partia Zielonych ponownie wystawiła swojego kandydata w wyścigu
do prezydentury, i ponownie była nią Heidi Hautala (tym razem od 2003 roku, po
raz drugi, zasiadała w ﬁńskim parlamencie), która osiągnęła bardzo zbliżony wynik
co w roku 2000–105 248 głosów (3,49%), co tym razem dało jej 4. miejsce w wyborach. Walcząca o reelekcję Tarja Halonen nie zdołała zwyciężyć w pierwszej turze,
zdobywając 46,31% głosów. Co nie udało jej się osiągnąć 15 stycznia 2006 r. osiągnęła
2 tygodnie później pokonując w drugiej turze kandydata Koalicji Narodowej Sauli
Niinisto (725 866 głosów w pierwszej turze i 1 517 947 głosów w drugiej). Co ciekawe,
rezultat urzędującej pani prezydent był prawie identyczny jak ten ze zwycięskiej
drugiej tury z 2000 roku (1 644 532 w 2000 r. i 1 630 980 w 2006 r.) 29.
Tabela 7. Wyniki pierwszej i drugiej tury wyborów prezydenckich
w Finlandii w roku 2006
Kandydat
T. Halonen

Partia
SDP

Liczba zdobytych
głosów w I turze

% zdobytych
głosów

Liczba zdobytych
głosów w II turze

% zdobytych
głosów

1 397 030

46,3%

1 630 833

51,8%

S. Niinisto

KOK

725 866

24,1%

1 517 947

48,2%

M. Vanhanen

KESK

561 990

18,6%

—

—

28

O. Jussila, S. Hentilä, J. Nevakivi, Historia polityczna Finlandii 1809–1999, Kraków 2001, s. 384.
Wybory prezydenckie w Finlandii 2006, http://en.wikipedia.org/wiki/Finnish_presidential_election%2C_ 2006, 28.12.2007.
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Kandydat

Liczba zdobytych
głosów w I turze

Partia

113

% zdobytych
głosów

Liczba zdobytych
głosów w II turze

% zdobytych
głosów

3,5%

–

–

H. Hautala

VIHR

105 248

T. Soini

True Finns

103 492

3,4%

–

–

Pozostali

—

123 175

4,0%

–

–

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.stat.ﬁ, 28.12.2007.

PODSUMOWANIE

PODSUMOWUJĄC WYNIKI FIŃSKICH ZIELONYCH uzyskane na przestrzeni prawie
dwudziestu lat, we wszelkiego rodzaju elekcjach, warto zwrócić uwagę na dwa
aspekty:
Po pierwsze, potwierdza się często głoszona teza o dużo większym poparciu
partii ekologicznych uzyskiwanych w dużych miastach niż na obszarach mniej
zurbanizowanych (porównaj tabela 4 i 8) 30. Wyniki osiągane przez VIHR na terenie
miasta stołecznego przeważnie były około dwukrotnie lepsze niż średni rezultat
uzyskany w całym kraju. Natomiast na obszarach słabo zurbanizowanych i wiejskich,
głównie na północy kraju wyniki Zielonych były dwu a nawet trzykrotnie słabsze
niż średnia ogólnokrajowa.
Tabela 8. Porównanie wyników w wyborach lokalnych uzyskanych przez Ligę
Zielonych – VIHR na terenie Helsinek, obszarów mocno, średnio i słabo
zurbanizowanych
Wybory

Helsinki

Obszar mocno
zurbanizowany

Obszar średnio
zurbanizowany

Tereny
wiejskie

Średnia
w całym kraju

Do Parlamentu
Europejskiego – 1999 r.

26,8%

17,6%

8,4%

5,3%

13,4%

Do Parlamentu
Krajowego – 2003 r.

18,4%

10,7%

4,5%

2,9%

8,0%

Do Parlamentu
Europejskiego – 2004 r.

20,9%

13,4%

6%

4%

10,45

Źródło: obliczenia własne na podstawie: www.stat.ﬁ, 28.12.2007.

30

T. Poguntke, New Politics and Party System: the Emergence of a New Type of Party?, „West European
Politics”, vol. 24, no 1, s. 81.
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Po drugie, liczba głosów oddanych na VIHR we wszystkich wyborach przeprowadzanych na terenie Finlandii powoli, ale systematycznie rośnie. Największe
wartości (w liczbach bezwzględnych) partia osiąga w wyborach do parlamentu
krajowego i do rad municypalnych, najmniejsze zaś (prawie dwukrotnie niższe)
w wyborach prezydenckich (zobacz wykres 1 i załącznik 2).
Wykres 1. Poparcie dla Ligi Zielonych – VIHR – w Finlandii
Liczba zdobytych głosów – liczby bezwzględne
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Wybory prezydenckie

Załącznik 1. Wykaz skrótów największych ﬁńskich partii politycznych
KESK – Center Party of Finland – Keskustapuolue – Partia Centrum
SDP – Social Democratic Party of Finland – Sosialidemokraattinen Puolue
– Partia Socjaldemokratyczna
KOK – National Coalition Party – Kansallinen Kokoomus – Koalicja Narodowa
VAS – LEFT – Left Wing Alliance – Vasemmistoliitto – Przymierze Lewicowe
VIHR – THE GREENS – Green League – Vihrea Liitto – Liga Zielonych
RKP – Swedish People’s Party in Finland – Svenska Folkartiet – Szwedzka
Partia Ludowa
SMP – Finnish Rural Party – Suomen Maaseudun Puolue – Wiejska Partia
Finlandii
SKL – Christian League of Finland – Suomen Kristillinen Liitto – Chrześcijański Związek Finlandii
LKP – Liberal Party – Liberaalinen Kansanpuolue – Liberalna Partia Ludowa
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Załącznik 2. Geograﬁczny rozkład poparcia dla Ligii Zielonych –
VIHR w Finlandii, na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego
w 1999 roku

“Green Leage” the Greens votes cast
Whole country – by constituency
Elections for the European parliarment 1999
Votes counted: 100%
Proportion of valid
ballots, %
0.0%–8.0
8.1%–10.3
10.4%–26.9
Whole county: 13,4%
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SUMMARY

ALMOST THREE DECADES have passed since the ﬁrst Green Parties emerged in western
Europe, yet in Poland authors concerned with political parties and party system have not
taken interest in the matter. Apart from a few exceptions, it is impossible to ﬁnd a valuable
Polish discourse entirely devoted to the European Green Parties. The published articles usually include Green Parties in the existing party system, however they do not devote to them
enough attention. It is not the author’s wish to ﬁll in that gap, the paper’s topic and length do
not allow it.
The article presents the history, structure, ﬁnancing and program evolution of the Finish
Green Party. The main focus is on the Party’s position in the country’s electoral market. All
the elections, parliamentary, presidential, municipal and to the European Parliament, since
1983 till the present day have been thoroughly discussed, whereas the elections in which
either the Green Party participated or strongly supported candidates have been stressed. The
article is enhanced with tables and diagrams which make the paper clear and comprehensible. In the end, the author sums up and draws interesting conclusions based on the mentioned data.
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KWESTIA KOBIET JAKO GŁÓWNY FAKTOR
POLITYKI AUSTRIACKICH ZIELONYCH

WSTĘP

JEDNYM Z POPULARNYCH TEMATÓW we współczesnym dyskursie obejmującym
takie dziedziny, jak polityka, społeczeństwo, kultura, w tym religia, jest kwestia
kobiet. Na to, w jaki sposób prowadzi się dyskusję, jakie przywołuje się argumenty
i proponuje rozwiązania, znacząco wpływają preferowane przez dyskutantów wartości. Ciekawym przykładem realizowania frauenpolitik – polityki dotyczącej kwestii
kobiet – jest Austria. Kraj ten jest interesujący z tego powodu, że stanowi on przestrzeń dyskusji przedstawicieli różnych nurtów, od „konserwatywnych”, po „postępowe”. Austria jest, co dla polskiego badacza ma znaczenie, krajem będącym pod
znaczącym wpływem chrześcijaństwa, przede wszystkim zaś katolicyzmu. Biorąc
pod uwagę proponowane rozwiązania w ramach frauenpolitik Austria znajduje się
w europejskiej średniej, stanowiąc przykład pogodzenia otwarcia się na nowoczesność z jednoczesnym poszanowaniem tradycyjnych, sprawdzonych wartości.
W niniejszym opracowaniu podjęto temat działalności politycznej austriackich
zielonych, partii, która w kwestii frauenpolitik jest obecnie prekursorem. Idee przez
nią propagowane znajdują (częściowe) odbicie w austriackim życiu politycznym oraz
w społeczeństwie. W opracowaniu przedstawiono najpierw genezę zielonych.
Następnie umiejscowiono ich w systemie partyjnym Republiki Austrii. Na końcu
zaprezentowano główne założenia programowe zielonych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii kobiet.
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GENEZA ZIELONYCH

ZIELONI, KTÓRZY KOJARZĄ się z organizacją promującą kwestie ekologiczne, na
terenie austriackim korzeniami sięgają przełomu lat 60. i 70. W tej dekadzie podjęto
tam działania mające na celu propagowanie w społeczeństwie myślenia ekologicznego. W 1972 r. w gabinecie Bruno Kreisky’ego wskazano, że ministerstwo zdrowia
będzie zajmowało się dodatkowo kwestiami związanymi z ochroną środowiska.
Decyzja ta zbiegła się z wydaniem w 1972 r., na zlecenie Klubu Rzymskiego, studium
pt. The Limits to Growth, w którym m.in. przestrzegano przed nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych. Opracowanie to przyczyniło się do rozbudzenia w społeczeństwie zachodnim zainteresowania kwestiami ekologicznymi. Ważną bazą ideologiczną zielonych był ruch hipisowski, w ramach którego, w haśle „Make Love, not
War”, wyrażano nie tylko dezaprobatę dla działań wojennych, lecz pośrednio negowano rozwój technologiczny i niszczenie środowiska naturalnego. W 1973 r. ukuto
hasło aktywistów na rzecz ochrony środowiska „Small is beautifull”. Jego „ojcem”
był pochodzący z Austrii ﬁlozof, Leopold Kohr (1909–1994)1.
Kluczowym momentem dla powstania przyszłej partii zielonych w Austrii było
zainicjowanie ruchu społecznego sprzeciwu wobec decyzji rządowych, a dotyczących
rozwoju energetyki w kraju2. Socjaldemokratyczny kanclerz Bruno Kreisky, poparty
przez związki zawodowe, organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz przedstawicieli branży energetycznej, podjął decyzję budowy elektrowni atomowej w Zwentendorf, miejscowości leżącej ok. 60 km na północ od Wiednia. Akcja przeciwko
elektrowni atomowej otrzymała w 1976 r. zinstytucjonalizowaną formę w postaci
Inicjatywy Austriackich Przeciwników Elektrowni Atomowej (niem. Initiative
Österreichischer AKW-Gegner). Pełniła ona funkcję „organizacji-parasola”, skupiającej różne ugrupowania, w tym skrajnie lewicowe. W 1977 r. liderem ruchu został
profesor geologii Alexander Tollman (1928–2007). Stał się on znany po tym, jak
wyraził opinię, że planowana elektrownia stanie na terenie sejsmicznie niestabilnym.
Potraﬁł on skutecznie prezentować idee ruchu w mediach. 5 listopada 1978 r. odbyło
się ogólnokrajowe referendum, w ramach którego 50,47% uczestników opowiedziało
się przeciw wykorzystaniu w energetyce technologii atomowej. Działania, które
doprowadziły do przeprowadzenia ww. referendum zieloni postrzegają, jako moment

1
O. Pruckner, Eine kurze Geschichte der Grünen, Ereignisse, Persönlichkeiten, Jahreszahlen, Wien
2005, s. 10.
2
Ruch ten wspierały prominentne osobistości austriackiego życia politycznego, kulturalnego
i naukowego, m.in. Konrad Lorenz (1903–1989), zoolog i ornitolog, laureat nagrody Nobla. Zob. ibidem,
s. 13.
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ujawnienia się sił społecznych, które później stały się fundamentem, na którym
powstała ich partia3.
Zwycięstwo ruchu antyatomowego było jednocześnie jego końcem. Niechęć do
energii atomowej zgromadziła ludzi o poglądach na tyle różnych, że nie byli oni
w stanie stworzyć, na co liczono, zielonej partii. Sytuację tę opisano następującym
stwierdzeniem: „…die Anti-AKW-Bewegung zerﬁel in hunderte Atome”4. Jedynie
w Salzburgu stworzono bardziej trwałe struktury. W ramach akcji Ratujcie Salzburg
(niem. Rettet Salzburg) udało się, w czasie wyborów samorządowych w 1977 r.,
wprowadzić dwóch przedstawicieli do rady miejskiej Salzburga. Startowali oni z Listy
Obywatelskiej (niem. Bürgerliste), która uzyskała 5,6% poparcia. W kolejnych
wyborach samorządowych w Salzburgu (1982) Lista Obywatelska zdobyła poparcie
w wysokości 17,7%, które przełożyło się na 7 mandatów5.
Odniesiony sukces stanowił impuls do utworzenia dwóch organizacji. Pierwszą
była Austriacka Lista Alternatywna (niem. Alternative Liste Österreich), drugą zaś
Austriaccy Zjednoczeni Zieloni (niem. Vereinte Grüne Österreichs, VGÖ). Oba
ugrupowania wpłynęły na realizację zielonej polityki, przez kolejne lata. ALÖ
powstała 5 listopada 1982 r. w Grazu. Jej członkowie rekrutowali się spośród działaczy antyatomowych oraz aktywistów na rzecz trzeciego świata, pokoju i kobiet.
W Wiedniu dołączyli do nich lewicowo zorientowani studenci. VGÖ powstali
miesiąc później – 2 grudnia 1982 r. Ich członkowie pochodzili ze środowisk mieszczańskich, które były aktywne w ruchu przeciwko budowie elektrowni atomowej
w Zwentendorf. W ramach VGÖ postulowano działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Członkowie ALÖ mieli szersze plany – chcieli zaangażować się na
rzecz przemiany stosunków społecznych. Na wzór niemieckich zielonych postulowano: ekologię, solidarność, tzw. bazową demokrację, wolność od przemocy.
Pochodzący z Wiednia mieli wyraźnie lewicowe poglądy, zaś ci z innych landów
charakteryzowali się poglądami typowymi dla partii środka6.
Korzystnym momentem dla zielonych był spadek poparcia dla socjaldemokratów,
efektem którego była rezygnacja Bruno Kreisky’ego z urzędu kanclerskiego w 1983 r.
W czasie wyborów parlamentarnych w dn. 24 kwietnia 1983 r. ALÖ i VGÖ wystartowały oddzielnie, co spowodowało, że nie udało im się zdobyć mandatu poselskiego.
Byłoby to możliwe, gdyby startowały razem, oraz gdyby nie funkcjonowały drobne
ugrupowania polityczne, a odwołujące się do ideologii zielonych, które odbierały im
3

G. Jordan, Die Grüne Alternative: woher sie kommt, Kurzer Abriss über die Vorgeschichte bis zum
Einzug der Grünen in den österreichischen Nationalrat 1986, s. 1, http://www.gruene.at/uploads/media/
vorgeschichte.pdf, odczyt z dn. 22.02.2008; O. Pruckner, op.cit., s. 14–15.
4
Ruch przeciwko elektrowni atomowej rozpadł się na setki atomów.
5
O. Pruckner, op.cit., s. 16–17, 20.
6
G. Jordan, op.cit., s. 1–2.
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głosy. Impulsem do podjęcia działań zjednoczeniowych były protesty wobec budowy
hydroelektrowni w leżącym nad Dunajem, w pobliżu granicy austriacko-słowackiej,
Hainburgu. Zjednoczenie różnych zielonych ugrupowań było niezbędne, by osiągnąć
sukces wyborczy w ramach zbliżających się wyborów parlamentarnych. Na przełomie
1985 i 1986 r. utworzono Parlamentarną Inicjatywę Obywatelską (niem. Bürgerinitiative Parlament, BIP). Jej inicjatorem był Günther Nenning, były działacz socjaldemokratyczny, oraz aktywiści na rzecz referendum przeciw hydroelektrowni
w Hainburgu. Początkowo planowano, by BIP była rodzajem platformy wyborczej.
Faktycznie jednak, nie bez trudności, podjęto kroki mające na celu przekształcenie
jej w organizację7.
Zaplanowano, że zjednoczenie nastąpi w ramach kongresu w październiku 1986 r.
Działania zjednoczeniowe przyspieszono ze względu na wcześniejsze wybory parlamentarne. Pierwotnie miały się one odbyć wiosną 1987 r. W rzeczywistości miały
miejsce w dn. 23 października 1986 r. By wykorzystać zielony elektorat, podjęto
decyzję o utworzeniu pod kierunkiem Fredy Meissner-Blau, która w maju 1986 r.
bez powodzenia walczyła o fotel prezydencki (uzyskała 5,5% poparcia), nowej partii
politycznej. Powstałe we wrześniu ugrupowanie nazwano Zielona Alternatywa –
Lista Fredy Meissner-Balu „ZIELONI” (niem. Die Grüne Alternative – Liste Freda
Meissner-Blau „GRÜNE“). W 1990 r. nazwę zmieniono na Zielona Alternatywa –
Zieloni w Parlamencie (niem. Die Grüne Alternative – Grüne im Parlament). Od
1993 r. partia nazywa się Zieloni – Zielona Alternatywa (niem. Die Grünen – Die
Grüne Alternative)8.
Jednym z ważnych tematów wyborczych zielonych było zatrucie Renu przez
koncern chemiczny Sandoz z Bazylei oraz kwestia kupna i użytkowania myśliwców
przechwytujących9. W ramach wyborów zielonym, którzy uzyskali 4,8% głosów,
udało się zdobyć osiem mandatów. Socjaldemokraci zdobyli 43,1% głosów (80
mandatów), zaś ludowcy i wolnościowcy odpowiednio: 41,3 (77) i 9,7 (18). Zieloni
oczekiwali większego poparcia. W późniejszych wyborach parlamentarnych systematycznie uzyskiwano coraz wyższe wyniki10. Obecnie w ławach parlamentarnych
zasiada 21 przedstawicieli zielonych11.

7

Ibidem, s. 2–3.
Ibidem, s. 5.
9
Ibidem.
10
Por. P. Czarny, B. Naleziński, Wstęp, [w:] Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii,
Warszawa 2004, s. 29.
11
Informationen über die Nationalratswahlen am 1. Oktober 2006, http://www.parlament.gv.at/NR/
NRWAHL2006/Informationen%20%C3%BCber%20die%20Nationalratswahlen%202006_Portal.shtml,
odczyt z dn. 03.03.2008.
8
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Od 1997 r. liderem zielonych jest Alexander Van der Bellen (1944–), profesor
ekonomii na Uniwersytecie Wiedeńskim. Wskazuje się, że wśród „późnych powołań”
w austriackiej polityce odniósł on największe sukcesy. Podkreśla się, że nie będąc
człowiekiem mocnych słów, stanowi silną osobowość polityczną. Jego największym
sukcesem miało być utworzenie koalicji rządowej z ludowcami w 2002 r. Obecnie
numerem dwa w partii zielonych jest Eva Glawischnig (1969–), pochodząca z Karyntii prawniczka. Od 1999 r. pełni funkcję posłanki. Ponieważ częściej niż Van der
Bellen jest obecna w mediach masowych, w świadomości wielu Austriaków funkcjonuje jako najważniejsza osoba w partii12.

ZIELONI W AUSTRIACKIM SYSTEMIE PARTYJNYM

BIORĄC POD UWAGĘ działanie austriackich ugrupowań politycznych, można
wskazać, że tamtejszy system partyjny charakteryzuje się stabilnością. Funkcjonujące
obecnie organizacje partyjne korzeniami sięgają II poł. XIX w. Począwszy od lat 60.
XX w. mamy do czynienia z obozami politycznymi, które charakteryzują się ideologicznie określoną i spójną polityką. Cele polityczne realizowane są w ramach skutecznie funkcjonujących organizacji partyjnych13.
Ogólnie rzecz biorąc w minionych dekadach można wskazać na trzy obozy polityczne. Dwa pierwsze są porównywalne, co do wielkości, trzeci jest zaś mniejszy.
Nurt chrześcijańsko-konserwatywny reprezentowany jest przez ludowców – Austriacką Partię Ludową (niem. Österreichische Volkspartei, ÖVP). Ludowcy stanowią
typową partię chadecką. Kontynuuje ona działalność powstałej w 1880 r. Partii
Chrześcijańsko-Społecznej. Ludowcy preferują wartości konserwatywne, nawiązujące
do katolickiej nauki społecznej Kościoła, w tym godność człowieka, solidarność,
zasadę subsydiarności, podkreślenie wartości rodziny, kobiety i jej udziału w życiu
zawodowym i społecznym. Ludowcy podkreślają, że są ugrupowaniem ogólnonarodowym i nowoczesnym, że stanowią gwaranta umiarkowania i stabilizacji14.
Reprezentantem obozu socjaldemokratycznego jest Socjaldemokratyczna Partia
Austrii (niem. Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ). Pierwsza partia socjaldemokratyczna powstała na terenie austriackim w 1889 r. Obecni socjaldemokraci
stanowią nowoczesną partię zachodnioeuropejską. W ich programie można znaleźć
takie hasła, jak np. wolność, równość, sprawiedliwość, solidarność. Znawcy podkre12

O. Pruckner, op.cit., s. 68.73.83.
E. Tálos, Das politische System in Österreich, Wien 2000, s. 22.
14
R. Alberski, Austriacka Partia Ludowa w systemie partyjnym Republiki Austrii, [w:] Chrześcijańska
demokracja we współczesnym świecie, red. K. Krzywicka, E. Olszewski, Lublin 1999, s. 106–109.
13
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ślają, że na poziomie programowym nie ma znaczących różnic pomiędzy ludowcami
i socjaldemokratami, szczególnie od czasów Bruno Kreisky (przewodniczącego SPÖ
w latach 1967–1983). M.in. dzięki jego osobistej znajomości z kard. Franzem Königiem dokonano normalizacji stosunków z Kościołem katolickim15.
Poglądy niemiecko-narodowe wyznaje Austriacka Partia Wolnościowa (niem.
Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ). Jej początki związane są z powstałym w 1949 r.
Zjednoczeniem Niezależnych. Pod obecną nazwą ugrupowanie funkcjonuje od 1956
r. Szczególnie popularne było w latach 90., m.in. dzięki wyrażaniu niechęci wobec
Unii Europejskiej i cudzoziemców zamieszkujących w Austrii16. W 2005 r. dokonano
rozłamu. Powstała nowa formacja – Sojusz Na Rzecz Przyszłości Austrii (niem.
Bündnis Zukunft Österreich, BZÖ). Obie partie określane są jako narodowo-konserwatywne, z tym że FPÖ bliższa jest pozycjom skrajnie prawicowym.
System partyjny w Austrii określany był mianem typu dwa i pół lub kulejącego17.
Życie polityczne zdominowane było i nadal jest przez dwie największe partie: ludową
i socjaldemokratyczną. Zdecydowanie mniejszy wpływ mieli wolnościowi. Koalicja
ÖVP-SPÖ określana jest mianem wielkiej. W ramach niej lukratywne stanowiska
w państwie rozdzielane są proporcjonalnie do uzyskanego wyniku wyborczego
(niem. Proporzprinzip)18. Zdarzało się, że ww. ugrupowania tworzyły rząd jednopartyjny lub w ramach tzw. małej koalicji (ludowcy lub socjaldemokraci z FPÖ)19.
Panujący układ rządowy skutkuje tym, że wiele ważnych urzędów państwowych
znajduje się praktycznie w tych samych rękach. Do obyczaju politycznego weszło, że
jedne urzędy lub ﬁrmy obsadzane są ludźmi z partii ludowej, inne z socjaldemokratycznej. Sytuacja polityczna w Austrii stanowi okazję do żartów20 a także do poważ15
Sozialdemokratische Partei Österreichs, [w:] Österreich Lexikon in drei Bänden, red. E. Bruckmüller, t. 3, Wien 2004, s. 231; por. SPÖ, Das Grundsatzprogramm, Wien 1998, s. 5–8; Grundsatzprogramm,
Beschlossen am 30. ordentlichen Parteitag der österreichischen Volkspartei am 22. April 1995 in Wien,
Wien 1998, s. 5–9 (teksty ww. programów są dostępne na stronach internetowych: http://www.spoe.at/
bilder/d251/spoe_partei_programm.pdf; http://www.oevp.at/download/000298.pdf; odczyt z dn.
03.03.2008).
16
P. Czarny, B. Naleziński, op.cit., s. 25.
17
E. Tálos, op.cit., s. 22.
18
Zasada ta funkcjonuje od 1945 r.; zob. H. Wereszycki, Historia Austrii, Warszawa–Kraków–
–Gdańsk–Łódź 1986, s. 306.
19
W okresie powojennym rządziły następujące koalicje/ ugrupowania partyjne: ÖVP-SPÖ-KPÖ
(1945–1947); ÖVP-SPÖ (1947–1966); ÖVP (1966–1970); SPÖ (1970–1983); SPÖ-FPÖ (1983–1987);
ÖVP-SPÖ (1987–2000); ÖVP-FPÖ/BZÖ (2000–2007; od 2005 r. FPÖ, jako BZÖ). Zob. Koalition, [w:]
Österreich Lexikon in drei Bänden, red. E. Bruckmüller, t. 2, Wien 2004, s. 214.
20
Nt. panującego w Austrii układu partyjnego opowiadano m.in. następujący dowcip: „Proszę
państwa! (…) Kiedy jedna partia rządzi, a druga jest w opozycji do niej – to demokracja. Kiedy jest
tylko jedna partia rządząca – to dyktatura. Ale kiedy są dwie partie w stosunku do siebie opozycyjne
i obie rządzą – to Austria”. Cyt. za: R. Kałuża, Wiedeńskie ABC, Warszawa 1979, s. 49.
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niejszych działań. Próby dokonania zmian, które podejmowano, nie przyniosły
konkretnych rezultatów21.
Nowością na scenie politycznej są zieloni. Pierwszy raz wprowadzili do liczącej
183 członków Rady Narodowej – pierwszej izby austriackiego parlamentu – ośmiu
deputowanych w 1986 r. Podkreśla się, że po raz pierwszy od 1959 r. do parlamentu
dostali się przedstawiciele czwartej siły politycznej. Nie wpłynęło to jednak w znaczący sposób na zmianę panującego w Austrii systemu partyjnego22. W porównaniu
z ÖVP, SPÖ, FPÖ i BZÖ, zieloni stanowią partię o specyﬁcznym sposobie funkcjonowania. Ciężar życia partyjnego spoczywa nie na partii, lecz na klubie parlamentarnym23. Ważną przestrzenią życia partyjnego są media, zwłaszcza w okresie
przedwyborczym. Wynika to z faktu, że zieloni nie są liczni. Do partii należy ok. 4,3
tys. członków (dane z 2005 r.), podczas gdy do ludowców – 600 tys., socjaldemokratów – 400 tys., a wolnościowców (przed rozłamem w 2005 r.) – 50 tys24. Biorąc pod
uwagę niewielką ilość działaczy partyjnych, zieloni uzyskują niemałe dotacje ﬁnansowe z budżetu państwa. W 2007 r. otrzymali 1,8 mln euro, podczas gdy socjaldemokraci i ludowcy odpowiednio 5,2 i 5,1 mln euro25.
Obok ww. ugrupowań partyjnych funkcjonujących w Austrii można wskazać
jeszcze na dwa: Komunistyczna Partia Austrii (niem. Kommunistische Partei Österreichs, KPÖ) i Forum Liberalne (niem. Liberales Forum). Pomimo że w okresie
powojennym radzieckie władze okupacyjne popierały komunistów, nie zdobyli oni
w tamtym czasie, ani w okresie późniejszym realnych wpływów. Po raz ostatni weszli
oni do parlamentu w 1956 r., zdobywając trzy mandaty. Począwszy od wyborów

21
Jörg Haider, od 1999 r. prezydent Landu Karyntia, jeden z liderów FPÖ, a obecnie BZÖ, wyraził
na ten temat następującą opinię: „Das System ist rot-schwarz, geprägt vom Gruppenegoismus mit reduzierter Demokratie. Und genau dieses System fordere ich seit Jahrzehnten heraus, indem ich die
Menschen ermuntere, aus einer selbst verschuldeten Unmündigkeit herauszutreten. (…) Es ist gar nicht
einfach, das starre rot-schwarze Kartell in allen Bereichen aufzubrechen, wenn man mit einem Partner
in der Regierung sitzt, der seit Jahrzehnten für Architektur und Wartung dieses Systems mitverantwortlich ist. Unter der Decke funktionieren die alten rot-schwarzen Seilschaften ja prächtig. Die politische
Farbenlehre gilt noch immer, wie die Beispiele zeigen: roter ARBÖ – schwarzer ÖAMTC; rotes BFI –
schwarzes WIFI; rote Gebietskrankenkasse – schwarze Bauernsozialversicherungen. Und in den zentralen Institutionen der Republik wie der OeNB gibt es immer nur Machtentscheidungen zwischen Rot
und Schwarz. Andere politische Couleurs oder parteiungebundene Menschen haben Seltenheitswert“.
Cyt. za: A. Worm, Ein Streitgespräch mit Jörg Haider, Wien 2005, s. 10.
22
A. Pelinka, Das politische System Österreichs, [w:] P. Dusek, A. Pelinka, E. Weinzirl, Zeitgeschichte
im Aufriß, Österreich seit 1918, Wien 1988, s. 311.
23
O. Pruckner, op.cit., s. 47.
24
Ibidem, s. 87.
25
Parteienförderung (1995–2007), http://www.bundeskanzleramt.at/Docs/2007/7/11/parteienfoerderung.pdf, odczyt z dn. 25.03.2008.
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w 1959 r. aż do dnia dzisiejszego są tam nieobecni26. Przedstawiciele Forum Liberalnego zasiadali w parlamencie w latach 90. minionego stulecia. W wyborach w 1994 r.
zdobyli 11 mandatów, a wyborach mających miejsce rok później – 1027. Obecnie
komuniści i liberalni nie mają znaczenia na austriackiej scenie politycznej.
Proces zakładania partii nie jest w Austrii skomplikowany. Generalnie w kraju
panuje przekonanie o tym, że możliwość zakładania partii politycznych jest istotnym
wyznacznikiem życia demokratycznego. Pierwsze uregulowania wydane w powojennej Austrii przez parlament a dotyczące m.in. sposobu zakładania partii politycznych pochodzą z 1975 roku28. Obowiązują one z niewielkimi zmianami do dnia
dzisiejszego. Aby założyć nową partię należy opracować statut, w ramach którego
zaprezentowana zostanie struktura organizacyjna partii, w tym organy ją reprezentujące, oraz prawa i obowiązki członków. Obowiązkowe jest opublikowanie statutu
i złożenie go w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W momencie złożenia statutu
w MSW partia otrzymuje osobowość prawną. Przyjmuje się, że działalność partyjna
nie może podlegać ograniczeniom29. Wyjątkiem jest działalność, w ramach której
propaguje się ideologię narodowosocjalistyczną. Jest ona prawnie zakazana w oparciu o art. 1, par. 3 prawa zakazującego (niem. Verbotsgesetz). Prawo to obowiązuje
od 1945 r. Kilkakrotnie było ono nowelizowane. Ostatnie zmiany wprowadzono
w 1992 roku30. Nieskomplikowany proces zakładania partii politycznych skutkuje
ich ilością – jest ich ponad 400. Realne znaczenie dla życia politycznego w Austrii
ma obecnie pięć ugrupowań: ÖVP, SPÖ, FPÖ, BZÖ i zieloni31.

FRAUENPOLITIK JAKO GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PROGRAMOWE
ZIELONYCH

PROGRAM ZIELONYCH STANOWI ideową kontynuację ruchów ekologicznych
z przełomu lat 70. i 80. Stopniowo jest on wzbogacany o nowe tematy, w tym związane
z frauenpolitik. Obecnie obowiązujący program zielonych został przyjęty na kongre-

26

J. Kozeński, Austria 1918–1968, Dzieje społeczne i polityczne, Poznań 1970, s. 244, 246.
P. Czarny, B. Naleziński, op.cit., s. 29.
28
Bundesgesetz vom 2. Juli 1975 über die Aufgaben, Finanzierung und Wahlwerbung politischer
Parteien (Parteigesetz), „Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich” 1975, s. 1719–1722.
29
Art. 1, par. 1, p. 3–4.
30
Verfassungsgesetz vom 8. Mai 1945 über das Verbot der NSDAP (Verbotsgesetz), „Staatsgesetzblatt
für die Republik Österreich“ 1945, s. 19–22; Bundesverfassungsgesetz, mit dem das Verbotsgesetz geändert
wird (Verbotsgesetznovelle 1992), „Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich” 1992, s. 743.
31
E. Tálos, op.cit., s. 22.
27
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sie w dn. 7–8 lipca 2001 roku32. Poniżej zaprezentowane główne treści zawarte
w programie, które uzupełniono o informacje pochodzące m.in. z najnowszych
raportów nt. kwestii kobiet33. Oceniając politykę zielonych należy mieć na uwadze,
że stanowią oni partię opozycyjną. Na poziomie ogólnokrajowym zieloni nie mieli
okazji, by rządząc przełożyć pomysły na konkretne czyny. Bycie w opozycji daje
komfort formułowania mocnych opinii34. W ramach partii działa dziewięć podorganizacji (niem. Teilorganisationen), które skupiają przedstawicieli różnych grup
zawodowych i społecznych. Działalnością obejmują one cały kraj. Wyjątkiem
są organizacje zrzeszające kobiety, które funkcjonują w Wiedniu i Salzburgu35.
W preambule do programu zapisano, że solidarne społeczeństwo wolnych ludzi
w nienaruszonym środowisku jest wizją zielonych. Wizja ta jest pojmowana nie jako
stan idealny, którego nie można osiągnąć, lecz to, co jest możliwe do zrealizowania.
Bazą społeczną zielonych są m.in. następujące grupy: organizacje studenckie, kobiece,
na rzecz ochrony środowiska, pokoju, ochrony praw obywatelskich, krytyczni
chrześcijanie, naukowcy i działacze związkowi oraz stanowiący różnego rodzaju
mniejszości.
Zieloni czują się przedstawicielami europejskiej nowoczesności. Popierają tolerancję, wolność jednostki oraz szanują różne modele życiowe będące częścią społeczno-liberalnej tradycji. Jednocześnie nawiązują do socjalistycznych utopii związanych ze sprawiedliwością i solidarnością. Ponieważ jednostkowy człowiek jest
istotą jedyną w swoim rodzaju, dlatego też nie do zaakceptowania są jakiekolwiek
próby „zaszuﬂadkowania” go przy pomocy różnych kryteriów, w tym związanych
z pochodzeniem, płcią, religią, stanem zdrowia. Zieloni respektują każde dziecko,
kobietę i mężczyznę. Ludzie mają prawo decydować o sobie w sposób wolny, bez
przypisywania im ról, czy innych ograniczeń ich talentów i zdolności. Postuluje się

32

Grundsatzprogramm der Grünen Beschlossen beim 20. Bundeskongress der Grünen am 7. und 8.
Juli 2001 in Linz, http://www.gruene.at/uploads/media/grundsatzprogramm2001_03.pdf, odczyt z dn.
23.02.2008.
33
Są to następujące opracowania: B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 2006/2007, Wien 2007
oraz B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 2008, Wien 2008. Pierwszy Frauenbericht wydany został
w 2004 r.
34
Obecnie ostrość ocen jest stopniowo łagodzona. Wynika to z faktu, że zieloni stanowią partię
„dobrze zadomowioną” w austriackim życiu politycznym. Szczególnym powodem do bardziej wyważonych wypowiedzi była możliwość zbudowania w 2002 r. koalicji rządowej z ludowcami. Ostatecznie
kolacji nie zawiązano i ludowcy rządzili samodzielnie. Zob. G. Jelinek, Aus Trümmern ins Zentrum
Europas, [w:] Österreich, Die Zweite Republik, red. W. Mück, Wien 2004, s. 68. Więcej nt. przewidywanych efektów a wynikających z zawiązania koalicji zielonych i ludowców zob. Die ökosoziale Wende?
Perspektiven und Horizonte einer schwarz-grünen Politik, red. A. Dolak i in., Norderstedt 2004.
35
Teilorganisationen & Friends, http://www.gruene.at/partei/teilorganisationen/, odczyt z dn.
26.03.2008.
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indywidualną wolność i solidarną odpowiedzialność. Wolność nie może być realizowana kosztem równości i na odwrót.
Wartości, którymi żyje człowiek są wynikiem wzajemnych umów, rozwoju społecznego oraz wyrazem panującego modelu władzy. Wartości nie istnieją a priori,
tzn. nie mają absolutnego (w ziemskim i boskim sensie) charakteru. Ze sceptycyzmem, zdaniem zielonych, należy odnieść się do prób popularyzowania uniwersalnych systemów światopoglądowych, czy prawdy o charakterze absolutnym36.
Odnosząc się do podstawowych wartości wyznawanych przez zielonych wskazano,
że są oni partią: 1. ekologiczną; 2. solidarną; 3. popierającą prawo do samookreślenia;
4. popierającą bazową demokrację; 5. wolną od przemocy; 6. feministyczną.
Solidarność rozumiana jest przez zielonych jako wspólne interesy, wzajemne
powiązania, w tym pomoc. Świadomość potrzeby solidarnego społeczeństwa opiera
się na przekonaniu o prawie do równych szans życiowych. By mówić o społeczeństwie
solidarnym, nie wystarczy ograniczyć się do apelowania w tym względzie do „ludzkich sumień”. Niezbędne jest nadanie idei solidarności zinstytucjonalizowanych
form. Ideę solidarności zieloni wiążą z prawem jednostki do samookreślenia. Przy
prawie do samookreślenia akcentuje się, że każdy człowiek ma prawo do tego, by
wedle własnego uznania kształtować życie osobiste. Nie ma tu miejsca na skrępowanie, czy lęki natury egzystencjalnej. By samookreślenie było realizowalne, niezbędne
jest bezpieczeństwo materialne, ochrona sfery prywatnej, możność udziału w życiu
społecznym, zakaz dyskryminacji i poparcie grup dyskryminowanych. Postulat
udziału w życiu społecznym realizowany jest w ramach koncepcji bazowej demokracji, która oznacza, że jednostka ma prawo do brania udziału w procesie decyzyjnym w wymiarze lokalnym oraz ogólnokrajowym. Społeczeństwo nie może się
ograniczać do decydowania jedynie przy okazji wyborów37. Odnosząc się do wolności od przemocy podkreśla się potrzebę kultywowania kultury, w ramach której
przemoc jest negowana na poziomie państwowym, jak i jednostkowym. Drogą do
tego ma być dialog pomiędzy równymi38.
Interesujące są stwierdzenia zawarte nt. feminizmu, który stanowi zdaniem zielonych wyróżnik tej partii na tle innych sił politycznych. Cechą charakterystyczną
36

Grundsatzprogramm der Grünen…, s. 1.
Wskazywano, że w celu realizacji demokracji bazowej należy skorzystać z różnych narzędzi.
Jednym z nich miała być zasada rotacji. Działacze zajmujący wysokie urzędy partyjne mieli po pewnym
czasie wracać na niższe pozycje. Zrezygnowano z tego pomysłu i jemu podobnych, oceniając je jako
nieprzydatne w procesie budowania organizacji partyjnej. Zob. O. Pruckner, op.cit., s. 40.
38
Grundsatzprogramm der Grünen…, s. 2. W kwestii przemocy można wskazać na przykłady
konkretnych rozwiązań proponowanych przez zielonych. Kobietom będącym oﬁarami przemocy należy
zapewnić pomoc np. w postaci mieszkań. Postuluje się ułatwienia w zdobyciu azylu dla imigrantek.
Jednym z ważnych powodów udzielenia azylu jest ucieczka przed praktyką obrzezania kobiet, tzw.
inﬁbulacją. Zob. B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 2006/2007, s. 78–80.
37
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minionych tysiącleci jest ucisk kobiety i wypchnięcie żeńskiej części ludności z życia
społecznego. Kobiety zepchnięto do sfery tego, co prywatne i nieracjonalne. Dlatego
też społeczność patriarchalna cechowała się pewną dwusferowością. To, co prywatne,
naznaczone było obecnością kobiety oraz elementu irracjonalnego, a to, co publiczne
tym, co związane z mężczyzną i racjonalne.
Feminizm oznacza dla zielonych specyﬁczną krytykę obejmującą całe społeczeństwo, w tym systemy patriarchalne, takie jak militaryzm, kapitalizm, neoliberalizm,
a także patriarchalne struktury na uniwersytetach, w Kościołach i państwie. Dzieje
ludzkości, to dzieje dyskryminacji kobiety, to dzieje wyłączenia z życia społecznego
połowy ludzkości. Zadaniem zielonych jest przezwyciężenie tych struktur. Pomimo
że formalnie uznano w wielu krajach równość kobiety i mężczyzny, to jednak nierzadko ujawnia się jej brak. Kobiety i mężczyźni powinni mieć taki sam udział
w życiu społecznym, taką samą możność decydowania o nim. Biorąc pod uwagę
oczekiwane przemiany niezbędnym jest nie tylko zamiana relacji pomiędzy kobietą
a mężczyzną, lecz całkowite przeorientowanie życia społecznego39.
Kwestii polityki dotyczącej kobiety poświęcono znaczną uwagę w szóstym punkcie trzeciego rozdziału programu partyjnego zielonych. Paragraf ten został zatytułowany: Frauenpolitik – Genderpolitik. Wskazano w nim, że struktury pracy, gospodarki i polityki są naznaczone specyﬁcznym a związanym z płcią podziałem na
role. Powoduje to utrudnienia w rozwoju i realizacji planów życiowych poszczególnych jednostek, w tym przede wszystkim kobiet. Postuluje się nie tylko zmianę
sposobu myślenia, lecz struktur, w których człowiek funkcjonuje. Równe współżycie
obu płci będzie możliwe od warunkiem, że odrzuci się patriarchalne struktury.
Celem polityki genderowej zielonych jest demokratyczna społeczność, w ramach
której kobiety i mężczyźni mogą decydować o swoim życiu oraz która opiera się
o wartości feministyczne. Czymś nieodzownym w takim społeczeństwie jest pokonanie wszelkiej dyskryminacji, np. seksizmu. Podkreśla się, że kobietom należy
umożliwić nieskrępowaną realizację planów życiowych, bez zmuszania ich do kierowania się wartościami wynikającymi z odgórnie zdeﬁniowanego pojęcia mężczyzny, kobiety i rodziny oraz bez konieczności uwzględniania roli, jaką oni (mężczyzna,
kobieta, rodzina) odgrywają w społeczeństwie. Polityka kobieca stanowi jednocześnie
politykę na rzecz zwalczania dyskryminacji i równouprawnienia. Konieczne są więc
działania ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, aby dziewczęta i kobiety –
niezależnie od ich pochodzenia etnicznego, społecznego, czy orientacji seksualnej
– mogły rozwijać się według własnych potrzeb, dążeń i pragnień40.

39
40

Grundsatzprogramm der Grünen…, s. 2.
Ibidem, s. 3.6.
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Podstawą emancypacji jest zapewnienie ﬁnansowej niezależności kobiet i mężczyzn. By to zapewnić, należy wprowadzić minimalne dochody oraz podstawowe
ubezpieczenie. Nie do zaakceptowania jest fakt, że kobiety zarabiają mniej od mężczyzn41. Jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, to oboje rodzice powinni mieć możliwość
pogodzenia tego zadania z pracą zawodową. Z tego względu obojgu rodzicom należy
umożliwić podjęcie pracy na półetacie. Celem polityki zielonych jest doprowadzenie
do równego podziału obowiązków związanych z wychowaniem dzieci42. Ich zdaniem
naganną praktyką jest obciążanie większymi obowiązkami kobiety i usprawiedliwianie tego stwierdzeniem, że taka jest ich społeczna rola43.
By politykę w kwestii kobiety można było z powodzeniem realizować, ważne jest
zapewnienie właściwego wykształcenia dziewczętom i kobietom. Dziewczętom
należy wskazać, że jest możliwe wykonywanie zawodów i to również takich, które
do tej pory, ze względu na nieuzasadnione przyporządkowanie społeczne, uznawane
były za niewłaściwe dla kobiet. Już w przedszkolach należy uczulać dziewczynki
w kwestii przyszłej kariery, zaś chłopcom należy wskazać, że mają obowiązek takiego
samego zaangażowania, co dziewczęta, w kwestię wychowania dzieci. Programy
wychowawcze należy uwolnić od treści i terminów seksistowskich.
Ważną kwestią zielonej frauenpolitik jest zniesienie penalizacji przerywania ciąży.
Sprawą kobiety jest decyzja o urodzeniu dziecka lub przerwaniu ciąży. Zamiast
karania, należy z jednej strony stworzyć warunki, w ramach których możliwe będzie
uniknięcie niechcianej ciąży, z drugiej zaś strony, kobiecie należy pomóc w wychowaniu dziecka44.
Zieloni podkreślają konieczność realizacji zobowiązań związanych z tzw. gender
mainstreaming, które rozumiane są jako postulat równouprawnienia płci. Z tego
powodu należy zbadać funkcjonujące struktury prawne i ekonomiczne pod kątem
równouprawnienia. W sytuacji, gdy proponowane rozwiązania będą niezadowalające,
należy je skorygować. Rozwiązania prawne mające zapobiegać nierównościom
powinny zostać zapisane w konstytucji. Podkreśla się potrzebę przekazywania
większych subwencji ﬁnansowych na rzecz „sprawy kobiety”. Dzięki temu powinny
powstać ośrodki oraz poradnie dla kobiet. Aby postulat równouprawnienia stał się
realny należy wprowadzić uregulowania kwotowe. Objęte tym powinny zostać nie
41

Średni dochód kobiet w Austrii jest średnio o 22% niższy od dochodu mężczyzny; zob. B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 2008, s. 15.
42
W programie zielonych płodzenie i wychowanie dzieci określone zostało mianem „dzieła reprodukcyjnego“ (niem. Reproduktionsarbeit). Podkreśla się, że na świecie 2/3 tegoż dzieła spoczywa na barkach
kobiet. Wymieniono tu następujące czynności: troska o gospodarstwo domowe, wyżywienie i wychowanie
dzieci oraz opieka nad chorymi i starszymi. Zob. Grundsatzprogramm der Grünen…, s. 5.1.
43
B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 2008, s. 53–56.
44
Grundsatzprogramm der Grünen…, s. 3.6.
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tylko instytucje publiczne, w tym partie polityczne, lecz także prywatne przedsiębiorstwa. Pod groźbą sankcji karnej należy zadbać, aby przynajmniej 50% eksponowanych stanowisk było obsadzanych przez kobiety45.
Z realizacją polityki genderowej związane są także badania nad kwestią mężczyzn
oraz związana z tym zagadnieniem polityka. Hegemonistyczna władza oraz ekonomiczne uprzywilejowanie mężczyzn są nie tylko niesprawiedliwe, lecz skutkują
negatywnymi konsekwencjami dla nich samych, np. w postaci przepracowania
wynikającego z potrzeby zapewnienia środków materialnych rodzinie. Mężczyźni
powinni podjąć wysiłek przemiany, dzięki czemu możliwe będzie wyrugowanie
negatywnych zjawisk, których są oni w większości przyczyną, w tym przede wszystkim przemocy i alkoholizmu46.
Nowe spojrzenie na kobietę i mężczyznę przekładają zieloni na nowatorskie ujęcie
życia rodzinnego. Podkreśla się, że dotychczas obowiązujący „klasyczny” model
rodziny, który jest pojmowany, jako związek: ojciec – matka – dzieci – dalsi krewni,
jest jednym z wielu, a nie jedynym modelem. Są także inne możliwości, z których
można skorzystać. Do nich należą proponowane przez zielonych małżeństwa osób
tej samej płci, nazywane popularnie Homo-Ehen. Jako rozwiązanie przejściowe
proponuje się wprowadzenie umowy społecznej (niem. Zivilpakt). Ma ona przygotować społeczeństwo na małżeństwa osób homoseksualnych, z którymi połączona
byłaby możliwość adopcji dzieci47. Partnerstwo osób homoseksualnych powinno być
traktowane tak samo jak małżeństwo – takie same prawa i obowiązki. Należy wspomóc także osoby, którzy identyﬁkują się z inną płcią, niż płeć biologiczna. Chodzi
tu o pomoc medyczną, w tym o dokonanie operacji chirurgicznej48.
45
Ibidem. Aktualne dane liczbowe na ten temat zob. B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 2008,
s. 26–31. Począwszy od wyborów parlamentarnych, które miały miejsce w 1990 r., zieloni stosują zasadę
parytetu przy tworzeniu list wyborczych. Ilość parlamentarzystek z tego ugrupowania waha się pomiędzy 46 i 67%. Zob. G. Jordan, op.cit., s. 6.
46
Grundsatzprogramm der Grünen…, s. 3.6.
47
W programie wyborczym z 2006 r. zawarto m.in. następujące stwierdzenie: „Wir wollen den
so genannten Zivilpakt (Zip) einführen, der für heterosexuelle wie gleichgeschlechtliche Paare gilt. Es
ist uns wichtig damit Diskriminierungen von Lesben und Schwulen (etwa im Erbrecht und im Erbschafts – und Schenkungssteuerrecht) zu beseitigen. Der Zip gibt rechtliche Sicherheit, die über eine
formlose Lebensgemeinschaft hinausgeht. Dazu gehört auch die völlige Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen partnerschaftlichen Lebensformen im Wohnrecht. Darüber hinaus wollen wir die Ehe
für Lesben und Schwule öﬀnen. Wir Grüne fordern auch, dass gleichgeschlechtliche Paare Kinder
adoptieren können. In fremdenrechtlichen Belangen sollen LebenspartnerInnen eines Zivilpakts
EhegattInnen gleichgestellt werden”. Cyt. za: Zeit für Grün, Das Grüne Programm, Wien 2006, s. 20.
Więcej nt. sytuacji rodziny w Austrii zob. A. Romejko, Przemiany w życiu rodzinnym współczesnej
Austrii, [w:] Tożsamość kulturowa, Szkice o mniejszościach narodowych na Pomorzu Gdańskim, red.
A. Chodubski, A. K. Waśkiewicz, Gdańsk 2007, s. 102–114.
48
Grundsatzprogramm der Grünen…, s. 3.7.
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Zieloni odrzucają możliwość opieki nad dzieckiem przez oboje rodziców w sytuacji,
kiedy rodzice się rozeszli. Ich zdaniem lepszą sytuacją jest ta, kiedy dziecko pozostanie przy jednym rodzicu. Uniknie się w ten sposób niepotrzebnych konﬂiktów. Osoby,
szczególnie zaś kobiety, wychowujące samotnie dzieci należy traktować jako jeden
z modeli rodzinnych, a nie odchylenie od tego, co nazywamy normalną rodziną, czy
rodziną w ogóle49. Kobietom wychowującym dzieci należy pomóc w powrocie do
pracy. Ma zostać to zrealizowane w ramach Programu Powrót Kobiety (niem. Aktionsprogramm Wiedereinstieg für Frauen). Postuluje się, by umożliwić powrót do pracy
15 tys. kobiet rocznie. Obecną kwotę – 33 tys. – uważa się za niewystarczającą50.

ZAKOŃCZENIE

WAŻNYM TEMATEM WE współczesnej debacie na terenie europejskim jest kwestia
kobiet. Interesującym przykładem jej realizowania jest Austria. „Motorem” frauenpolitik na terenie austriackim są zieloni. Początki tej partii są związane z popularnym
w społeczeństwie austriackim tematem, z ekologią. Okazją do ujawnienia się zielonych były protesty przeciw budowie elektrowni atomowej w Zwentendorf i hydroelektrowni w Hainburgu.
Poglądy zielonych mają charakter lewicowy. Ponieważ nie są oni postrzegani jako
element obcy, jak np. komuniści, ale jako wyrosły na „miejscowej glebie”, są akceptowani w społeczeństwie austriackim. W kwestii kobiet zieloni postulują rozwiązania,
których celem jest daleko idąca zmiana położenia kobiety we wszystkich sferach życia
społecznego. Wiele krytycznych wypowiedzi można uznać za uzasadnione. Ujawnia
się jednak pewna niekonsekwencja, którą można zilustrować następującymi przykładami. Z jednej strony propaguje się społeczeństwo solidarne, z drugiej zaś klasowe,
na zasadzie „my i oni”, a oparte o klasę uciskanych kobiet i klasę uciskających mężczyzn. Odrzucając światopoglądy o uniwersalnym charakterze, zieloni proponują
rozwiązania mające na celu całościową przebudowę struktury społecznej, a więc
roszczące sobie prawo do pierwotnie negowanego uniwersalizmu.
Austriaccy zieloni są partią wartą zainteresowania. Wiele spośród głoszonych
przez nią poglądów staje się popularnych w krajach europejskich, w tym w Polsce.
Na tle innych partii, w tym ludowej i socjaldemokratycznej, zieloni jawią się jako
partia nowego typu. Pomimo iż nie mają silnego zaplecza ludzkiego, potraﬁą w znaczący sposób, dzięki sprawnemu poruszaniu się w przestrzeni mediów masowych,
wpływać na opinię publiczną.
49
50

Ibidem.
B. Weinzinger i in., Grüner Frauenbericht 2006/2007, s. 75.
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SUMMARY

THE GREENS IS a political party in the Austrian parliament. The party was formed in 1986
with the name the Green Alternative, following the merger of the more conservative Green
party United Greens of Austria (VGÖ, founded 1982) and the more progressive party Alternative List Austria (ALÖ, founded 1982). Apart from ecological issues such as environmental protection, the Greens also campaign for the rights of minorities and advocate a socioecological tax reform. Their basic values according to their charter in 2001 are: ecology,
solidarity, self-determination, direct democracy, non-violence and feminism. The Green Party
wants to make women completely equal to men in all areas by: helping women in education
and further education, increasing the amount of opportunities for women, guaranteeing the
right for childcare, splitting the responsibilities of the home and of work fairly between
partners.
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KLUCZOWE POJĘCIA I KATEGORIE POZNAWCZE
W PRAWIE KONSTYTUCYJNYM PORÓWNAWCZYM
I W NAUCE O SYSTEMACH POLITYCZNYCH
(na marginesie książek: A. Antoszewskiego i R. Herbuta Systemy
polityczne współczesnej Europy oraz A. Pułły Ustroje państw współczesnych

1.

W OBSZARZE PRAWA konstytucyjnego i nauk politycznych uprawiane są dwie

pokrewne dziedziny szczegółowe: systemy ustrojowe (obszar prawa konstytucyjnego
porównawczego) i systemy polityczne (obszar nauk politycznych). Jest to nietypowa
sytuacja, gdyż w istocie ten sam obszar poznawczy znalazł się w kręgu zainteresowania różnych dziedzin, a co za tym idzie – odmiennych zespołów badawczych. Linię
demarkacyjną, w aspekcie dydaktycznym, tworzą tu studia prawnicze i studia politologiczne. W obszarze stopni naukowych chodzi tu o specjalistów z dziedziny nauk
prawnych i nauk humanistycznych. W związku z taką sytuacją rodzi się jednak
pytanie: co różnicuje oba te podejścia, skoro materia (ustroje państw) jest ta sama
lub bardzo zbieżna? Na czym polega zróżnicowanie metodologiczne? Gdzie tkwią
punkty ciężkości rozważań? Z czego biorą się różnice w konkluzjach?
Problem ten można rozważać na płaszczyźnie czysto teoretycznej, ale możliwe jest
tu odniesienie się do konkretnych dzieł. Taką okazję stworzyło ukazanie się w 2006 r.,
niemal jednocześnie, dwu pozycji o charakterze podręcznikowym, reprezentatywnych dla obu wspomnianych podejść. Niejako na marginesie obu tych książek warto
rozważyć sygnalizowane dylematy.

2.

UKAZANIE SIĘ książki profesorów Andrzeja Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta

Systemy polityczne współczesnej Europy1 (autorem rozdziału 6 „Grupy interesu
w Europie” jest Jacek Sroka) jest niewątpliwie ważnym wydarzeniem naukowym. Nie
chodzi jedynie o to, że studenci politologii otrzymali nowy podręcznik do przedmiotu „Współczesne systemy polityczne”, który zasługuje na recenzyjną analizę.

1

Warszawa 2006, s. 367.
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Istotne jest również to, że zarówno Andrzej Antoszewski2, jak i Ryszard Herbut3
zaliczani są do czołowych znawców współczesnych systemów politycznych, a pod
ich wspólną redakcją ukazały się dzieła o szczególnym znaczeniu dla poznania
systemów demokratycznych4. Analizowana książka może stanowić więc inspirację
do przemyślenia wielu fundamentalnych problemów, powstających na styku prawa
konstytucyjnego i współczesnych systemów politycznych.
Istotnym wydarzeniem jest również ukazanie się książki Andrzeja Pułło Ustroje
państw współczesnych5. Autor należy bowiem do uznanych badaczy prawa konstytucyjnego porównawczego6, mającym dorobek również w zakresie prac o charakterze dydaktycznym7.
Ukazanie się równoległe obu tych prac, mających charakter pomocy dydaktycznych, skłania do szerszych przemyśleń dotyczących tych obszarów zainteresowań
naukowych. Jest to tym bardziej zasadne, że metodologie i koncepcje prezentacyjne
zastosowane w obu tych pracach znacząco się różnią.

3.

WYJŚCIOWA REFLEKSJA winna dotyczyć kwestii: czym różnią się pojęcia:
„systemy ustrojowe”, „ustroje konstytucyjne”, „ustroje państw” i „systemy konstytucyjne”, od pojęcia „systemy polityczne”. Nawet gdyby poprzestać tylko na podręcznikach, które się w tej dziedzinie ukazały, będziemy mieli do czynienia z różnymi
kategoriami pojęciowymi. Paweł Sarnecki posłużył się pojęciem „ustrojów konstytucyjnych”8. Natomiast Andrzej Pułło, w recenzowanej pracy, sięgnął po pojęcie
„ustrojów państw”, podobnie jak autorzy pracy zbiorowej, wydanej przez ośrodek
lubelski9.
Podstawą zróżnicowania może być założenie, że ustrój państwa (ustrój konstytucyjny) dotyka w szczególności aspektów konstytucyjnoprawnych, a system polityczny
– zachowań politycznych (m.in. działalności partii politycznych). Gdyby z tego

2

Por. tego autora m.in.: Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej, Poznań 2005.
Por. tego autora m.in.: Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002.
4
Por. A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje Zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza,
Wrocław 1997; A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, Wrocław 1998.
5
Warszawa 2006, s. 245.
6
Por. tego autora: Podział władzy między federacją a stanami w Stanach Zjednoczonych Ameryki,
Warszawa 1997; Prezydent a Kongres USA w świetle konstytucyjnych zasad podziału i równoważenia
władz, Gdańsk 1986.
7
Por. tego autora: Współczesne ustroje państwowe – Stany Zjednoczone Ameryki, Gdańsk 1990; System
konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 1997.
8
Zob. P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Kraków 2005.
9
Zob. E. Gdulewicz, W. Kręcisz, W. Orłowski, W. Skrzydło, W. Zakrzewski, Ustroje państw współczesnych, Lublin 1997.
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punktu widzenia spojrzeć na te prace, to kryterium to nie będzie mogło być uznane
za rozstrzygające. Analiza systemów partyjnych rzeczywiście rozbudowana jest
w pracy A. Antoszewskiego i R. Herbuta (s. 33 i n.), ale zajmuje ona poczesne miejsce również w pracy A. Pułły (s. 51 i n.; s. 118 i n.; s. 171 i n.; s. 219 i n.). Wielość
odniesień do tego problemu w książce A. Pułły wynika jedynie z tego, że jeśli w pracy
A. Antoszewskiego i R. Herbuta mamy do czynienia z ujęciem przedmiotowym
(problematyka partii i systemów partyjnych omawiana jest w rozdziałach II–V), to
książka Pułły opiera się na ujęciu podmiotowym – kolejno prezentowane są: Wielka
Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, Francja i Szwajcaria.
Niewątpliwie więc nie fakt występowania czynnika partyjnopolitycznego jest tu
elementem różnicującym, a intensywność tego typu analizy i jej stosunek do wątków
prawnoustrojowych. Różnice w tym względzie mają zasadniczy charakter. W pracy
A. Antoszewskiego i R. Herbuta rozważania o charakterze politologicznym mają
kluczowe znaczenie. Zawarte są bowiem zarówno w rozdz. I (Podziały socjopolityczne i konﬂikty w Europie); II (Partie polityczne – rozważania teoretyczne);
III (Partie polityczne w Europie); IV (Systemy partyjne w Europie) oraz V (Systemy
partyjne w Europie – mechanizmy funkcjonowania). Doliczyć tu należy również
rozdział VI (Grupy interesu w Europie). Treści te stanowią trzon pracy, a ich objętość
jest zasadniczo większa od „prawnoustrojowych” części pracy: rozdz. VIII (Systemy
wyborcze); rozdz. IX (Władza ustawodawcza); rozdz. X (Władza wykonawcza)
i rozdz. XI (Władza sądownicza). Można stwierdzić, że problematyka partyjnopolityczna stanowi większość opracowania, a kwestie konstytucyjnoprawne są znacząco
mniej eksponowane.
W książce A. Pułły mamy odwrotną proporcję: system partyjny (z reguły w powiązaniu z systemem wyborczym) jest tylko jednym z wielu elementów analizy ustrojowej poszczególnych państw, a punkt ciężkości przesunięty jest na inne zagadnienia:
charakterystyka konstytucji; podział władzy, forma państwa, struktura parlamentu;
struktura władzy wykonawczej. Faktem jest jednak, że A. Pułło konsekwentnie
wprowadza punkt „partie polityczne i wybory” przy omawianiu poszczególnych
państw (s. 51, 118, 171, 219), doceniając wagę tej problematyki. Koncentruje się
jednak, przy analizie poszczególnych ustrojów, na charakterystyce władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Powstaje w związku z tym pytanie o zasadność tych proporcji. Odpowiedź w wysokim stopniu uzależniona może być od tego, czy przedmiot „współczesne systemy
polityczne” wykładany jest obok przedmiotu „systemy partyjne” (opcja pierwsza),
czy też problematyka systemów partyjnych traktowana jest jako fragment nauczania
o systemach politycznych (opcja druga). Ujęcie książki A. Antoszewskiego i R. Herbuta staje się bardziej zasadne w przypadku opcji drugiej. Traci natomiast swe
uzasadnienie w przypadku realizacji opcji pierwszej. Nawet jednak w przypadku
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opcji drugiej pytanie o proporcje treści nie przestaje być aktualne. Nie ulega wątpliwości, że system partyjny jest istotną determinantą funkcjonowania systemu ustrojowego. Czy jednak zasługuje na tak istotne wyeksponowanie? Szczegółowość takiego
podejścia, w części opracowanej przez R. Herbuta, pozostaje niewątpliwie w pewnym
kontraście z dość ogólnym ujęciem władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. A przecież charakterystyka poszczególnych instytucji składających się na
trójpodział władzy wydaje się mieć fundamentalne znaczenie dla analizy politycznoustrojowej. Systemy partyjne tworzą bowiem mimo wszystko bardziej jednorodną
kategorię niż to ma miejsce w przypadku instytucji ustrojowych zawartych w konstytucjach państw.

4.

INNY DYLEMAT wiąże się z sięgnięciem przez A. Antoszewskiego po pojęcie
„reżimu politycznego”, zamiast „ustroju politycznego”. Autor ten zauważa, że termin
„reżim polityczny” często budzi negatywne skojarzenia, w języku potocznym jest
bowiem utożsamiany z dyktaturą sprawowaną przez osobę lub grupę nielegitymującą
się mandatem w następstwie rywalizacyjnych wyborów. Mówi się więc o reżimach
totalitarnych, autorytarnych, wojskowych, policyjnych etc. podkreślając, że ich
wspólną cechą jest pozawyborczy sposób dochodzenia do władzy, brak zabezpieczeń
przed arbitralnością decyzji oraz nieobecność sformalizowanych reguł dochodzenia
odpowiedzialności politycznej rządzących. Takie rozumowanie pociąga za sobą
negatywne wartościowanie i w tym kontekście określenie „reżim demokratyczny”
wydaje się logicznie sprzeczne. Z drugiej strony, zgodnie z większością deﬁnicji
leksykalnych, reżim to także ściśle określony, uregulowany odpowiednimi normami
tryb postępowania, ograniczający swobodę jego uczestników. W tym sensie jest to
każdy typ ładu społecznego (politycznego). Wyznacza on instytucjonalne ramy
działania poszczególnych aktorów polityki w procesie podejmowania decyzji,
poprzez dystrybucję władzy pomiędzy poszczególnymi rolami politycznymi. W tym
więc znaczeniu pojęcie „reżim polityczny” funkcjonuje we współczesnej politologii10
(s. 168).
A. Antoszewski przypomina, że przez pojęcie reżim polityczny rozumie się najczęściej zespół reguł, wartości i zachowań oraz relacji charakteryzujących życie
polityczne. Ta szeroka deﬁnicja zderza się jednak z innym, węższym rozumieniem
tego pojęcia. Wielu badaczy używa pojęcia „reżim polityczny” na oznaczenie normatywnych zależności charakteryzujących tylko jeden aspekt systemu politycznego:
układ stosunków między władzą ustawodawczą a wykonawczą. Właśnie w takim

10

Zob. G. Reich, Categorizing Political Regimes: New Data for Old Problems, „Democratization”
2002, nr 4, s. 1.
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rozumieniu autor ten sięgnął po ten termin, jako określenie ogółu relacji prawnopolitycznych, zachodzących pomiędzy dwiema strukturami decyzyjnymi: pochodzącym z rywalizacyjnych wyborów parlamentem (legislatywą) a rządem (egzekutywą). Podkreślił przy tym dosadnie, że „takie pojmowanie reżimu politycznego
odnosi się tylko do systemów demokratycznych, w których wyborcy swobodnie
i bezpośrednio decydują o składzie parlamentu, pośrednio zaś o tym, kto obejmuje
ster władzy wykonawczej” (…) „w tym sensie reżim polityczny jest niczym innym,
jak konkretnym rozwiązaniem kwestii podziału władzy, traktowanego jako jedna
z głównych zasad współczesnej demokracji” (s. 169).
Trudno by zakwestionować sposób rozumowania A. Antoszewskiego w tej sprawie.
Niewątpliwie pojęcie „reżim polityczny” jest uprawnione i niezasadnie kojarzone
z aspektem negatywnym. Nie sposób jednak abstrahować od tej społecznej konotacji. Gdyby przyjąć, że pojęcie „reżim polityczny” jest jedynym możliwym tu do
zastosowania terminem, niosącym precyzję, to wówczas taka determinacja w kwestii
jego stosowania byłaby uzasadniona. Tymczasem w użyciu, utrwalonym zwłaszcza
w piśmiennictwie prawnokonstytucyjnym, jest pojęcie „ustrój polityczny”. Nie ulega
wątpliwości, że jest to tłumaczenie pojęcia „political regime”. Słowo „regime” może
być więc zasadnie tłumaczone na język polski zarówno jako „ustrój”, jak i „reżim”.
Skoro więc pojęcie „reżim” (zwłaszcza w ujęciu przymiotnikowym: „reżimowy”) ma
w Polsce utrwaloną konotację negatywną, to rodzi się pytanie: z jakich motywacji
ma być eksponowane, skoro do dyspozycji pozostaje w pełni adekwatne pojęcie
„ustrój”?
Wątpliwym wydaje się też sięganie po pojęcie „reżim polityczny” na określenie
ogółu relacji prawnopolitycznych, zachodzących pomiędzy egzekutywą a legislatywą.
Tradycyjnie stosowana była tu kategoria „forma rządu”, której nie można mylić
z „formą państwa” (państwo jednolite, państwo złożone). Choć pojęcie „forma
rządu” nie jest w pełni precyzyjne, to jednak nawiązuje ono do istoty relacji między
legislatywą i egzekutywą, a zwłaszcza do jej najbardziej klasycznych form: systemu
parlamentarno-gabinetowego i systemu prezydenckiego. Rodzi się więc pytanie: jakie
korzyści, zwłaszcza dydaktyczne, niesie zastąpienie tego tradycyjnego pojęcia przez
sformułowanie „reżim polityczny”? Czy nie jest to próba „odczarowania” tego słowa,
podejmowana jednak bez szerszego uzasadnienia merytorycznego?
Skoro autor ten zastrzega, że pojęcie „reżim polityczny” odnosi się tylko do systemów demokratycznych, to już takie zastrzeżenie jest sygnałem komplikacji,
przynajmniej w percepcji czytelniczej. Skądinąd rodzi się pytanie, dlaczego systemy
niedemokratyczne mają być wyjęte spod kategorii „reżim polityczny”. Przecież
logicznie dla tej kategorii rozstrzygające winno być to, jak się kształtuje relacja
między legislatywą i egzekutywą, nawet w sytuacji pojawienia się czynników autorytarnych, co przecież nie jest rzadkością w systemach określanych jako demokra-
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tyczne. Należałoby tu zwrócić uwagę na pewien paradoks: pojęcie „reżim polityczny”
ma być tu odnoszone tylko do systemów demokratycznych, choć w percepcji społecznej kojarzy się właśnie z systemami niedemokratycznymi. Próba uciekania od
niedemokratycznej konotacji pojęcia „reżim” doprowadziła tu więc do sytuacji, że
z pojęcia tego chce się wyeliminować reżimy niedemokratyczne, by nie odciskało to
piętna na nowej konotacji tego pojęcia. Tymczasem ustroje (jak i „reżimy”, w tym
szerokim rozumieniu), mogą być zarówno demokratyczne jak i niedemokratyczne.
Nigdzie nie zostało powiedziane, że prawo konstytucyjne porównawcze czy nauka
o systemach politycznych ma zajmować się wyłącznie systemami (reżimami) demokratycznymi. Z tego punktu widzenia bardziej elastyczne jest pojęcie „ustrój polityczny”, ponieważ uwzględnia ono zarówno systemy demokratyczne, jak i niedemokratyczne.
W ujęciu A. Pułły mamy do czynienia z tradycyjną typologią form ustrojowych,
a autor konsekwentnie posługuje się terminologią „systemu rządów” (s. 26), wyodrębniając system parlamentarno-gabinetowy i prezydencki system rządów, a także
nawiązując do rządów parlamentarno-komitetowych (s. 31 i n.). W sensie merytorycznym podejścia te nie różnią się w sposób zasadniczy, skoro w ramach „reżimów
politycznych” A. Antoszewski eksponuje parlamentaryzm i prezydencjalizm, a także
formy hybrydowe: semiprezydencjalizm i system rządów konwentu (s. 69 i n).
Niewątpliwie więc ta różnica terminologiczna nie rzutuje na wnioski w kwestii
konstrukcji ustrojowych, bo wspólną podstawą do ich formułowania są rozstrzygnięcia konstytucyjne.

5.

INNYM ISTOTNYM zagadnieniem jest to, jak należy konstruować pola analizy
w nauce o systemach politycznych. W książce A. Antoszewskiego i R. Herbuta mamy
najwyraźniej do czynienia z zastosowaniem konstrukcji: systemy partyjne – reżimy
polityczne (parlamentaryzm, prezydencjalizm, systemy hybrydalne). Jest to konstrukcja logiczna, ale chyba niewyczerpująca. Szeroko rozbudowanej problematyce systemów partyjnych nie towarzyszy np., w odpowiedniej proporcji, problematyka źródeł
prawa, a zwłaszcza usytuowania konstytucji w hierarchii źródeł prawa. Tymczasem
bez wyłożenia tego zagadnienia, m.in. w kontekście funkcji konstytucji, szereg rozważań ustrojowych staje się nieczytelnych. Gdy więc A. Antoszewski sytuuje „sądową
kontrolę konstytucyjności prawa w Polsce” w ramach „władzy sądowniczej” (s. 285),
to rodzi się pytanie o zasadność takiego usytuowania, zwłaszcza w kontekście rozumienia szczególnej mocy konstytucji. Dokonywanie przez Trybunał Konstytucyjny
badania zgodności ustaw z konstytucją (nawet przy uwzględnieniu, że TK został
zaliczony, obok sądów, do władzy sądowniczej, co uznawane jest za kontrowersyjne
posunięcie ustrojodawcy) nie jest bowiem elementem klasycznego „wymierzania
sprawiedliwości”, a wiąże się z hierarchią źródeł prawa i potrzebą jej egzekwowania
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w państwie demokratycznym. O tym, że nie jest to zjawisko, które można zasadnie
sytuować w ramach władzy sądowniczej, świadczy ponadto argument, że znane
są systemy, gdzie ta funkcja powierzana jest parlamentowi.
Rozrzucenie problematyki badania zgodności ustaw z konstytucją w kilku miejscach nie służyło kompleksowości podejścia. Przy charakterystyce władzy ustawodawczej mowa jest o poddaniu ustaw „kontroli sądowej dokonywanej pod kątem ich
zgodności z konstytucją i sprawowanej przez niezawisłe trybunały” (s. 242). Podejście
takie nie uwzględnia kontroli konstytucyjności dokonywanej przez sądownictwo
zwykłe, jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Element ten, w postaci „zdecentralizowanej kontroli sądów powszechnych” w USA, występuje natomiast w innym
miejscu książki (s. 286–287). Tam z kolei pojawiają się inne wątpliwości. Otóż trafnie
wyeksponowany jest fakt, że „model amerykański opiera się na założeniu, że każdy
sąd, który zetknie się ze sprzecznością normy niższego rzędu z normą konstytucyjną
jest zobowiązany zastosować – w sprawie, która stanowi przedmiot rozstrzygnięcia
– tę ostatnią”. Konstrukcja ta jest jednak niepełna bez zwrócenia uwagi na działanie
zasady precedensu powodującej, że jeśli raz sąd stwierdzi niekonstytucyjność danego
aktu prawnego, to podobnie postąpią w przyszłości inne sądy. De facto więc akt taki
przestaje obowiązywać w zakwestionowanym przez sąd zakresie. Choć więc badanie
jest konkretno-indywidualne, to jednak niesie szersze skutki prawne.
Przy omawianiu scentralizowanej kontroli dokonywanej przez trybunały zawarte
jest stwierdzenie, że „abstrakcyjność kontroli polega na tym, że jej skutkiem jest
całkowite unieważnienie aktu (lub określonego przepisu) uznanego za sprzeczny
z konstytucją” (s. 288). Tymczasem abstrakcyjność ta oznacza, że warunkiem podjęcia takiej kontroli nie jest wystąpienie konkretnego sporu, a możliwość dokonania
teoretycznej (abstrakcyjnej) kontroli zgodności ustawy z konstytucją. Abstrakcyjna
kontrola rzeczywiście wiąże się z reguły z unieważnieniem aktu, ale nie ma to charakteru bezwzględnego, o czym może świadczyć przykład polskiego Trybunału
Konstytucyjnego przed wejściem w życie Konstytucji RP (1997 r.), gdzie orzeczenia
o stwierdzeniu niekonstytucyjności ustaw, podejmowane przecież w trybie abstrakcyjnym, nie prowadziły automatycznie do utraty mocy obowiązującej przez te ustawy,
gdyż ostateczne słowo należało do Sejmu. Punkt ciężkości tkwi natomiast w tym, że
jeśli kontrola ma charakter konkretno-indywidualny (jak w modelu amerykańskim),
to nie może prowadzić do utraty mocy ustawy, a jedynie do jej niestosowania w konkretnym przypadku.
Przy prezentacji modelu scentralizowanego trafnie wyeksponowana została
kwestia zewnętrznej inicjatywy kontroli, a nie działania z urzędu. Podkreślony został
zwłaszcza walor przyznania tego uprawnienia mniejszości parlamentarnej, bo stanowi to „efektowną broń w ręku opozycji parlamentarnej” (s. 288). Takie podejście
może być jednak mylące. Może bowiem wskazywać, że uprawnienia takiego nie
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posiada większość parlamentarna. Tymczasem chodzi tu o określenie minimalnego
progu poparcia ze strony parlamentarzystów, koniecznego dla skutecznego uruchomienia tej procedury, co oczywiście sprzyja mniejszości, ale nie wyłącza z tej procedury większości, która ma pełną możliwość wnioskowania. Nie jest to więc
instrument „zarezerwowany” dla mniejszości. Ponadto eksponowanie tu „efektownej broni opozycji” niesie innego typu ryzyko. Otóż, w założeniu ustrojowym,
kontrola konstytucyjności ustaw powinna dotyczyć meritum, a więc zgodności
ustaw z konstytucją. Powinno się natomiast unikać traktowania jej jako dodatkowej
„instancji” w parlamentarnym sporze politycznym. Takie upolitycznienie, choć
faktycznie miewa miejsce11, nie odzwierciedla jednak prawidłowo charakteru tej
instytucji.
Z innym podejściem mamy do czynienia w książce Pułły, gdzie problematyka cech
konstytucji i jej usytuowania w hierarchii źródeł prawa jest dostrzeżona przy analizie poszczególnych systemów: Stanów Zjednoczonych (s. 93), Francji (s. 63), Szwajcarii (s. 207), a brak przy analizie systemu brytyjskiego jest związany z tym, że nie
ma tam konstytucji w sensie formalnym w postaci jednolitego dokumentu. Przy
takim „podmiotowym” (analiza poszczególnych państw) podejściu przydałaby się
jednak pewna generalizacja doświadczeń, by lepiej wyeksponować charakterystykę
obu tych systemów. Daje tu o sobie znać podstawowy dylemat takich opracowań:
czy przyjąć układ analizy podmiotowej (jak A. Pułło), czy też przedmiotowej (jak
A. Antoszewski i R. Herbut). Oba podejścia mają swoje plusy i minusy, a ujęcie
podmiotowe ma sens przy uwzględnieniu tylko ograniczonej liczby państw. Przy
szerszym ujęciu przeważać zaczynają walory ujęcia przedmiotowego.

6. WĄTPLIWOŚCI TEGO typu rodzą się również przy potraktowaniu praw i wolności
obywatelskich. Problematyka ta ma kluczowe znaczenie we współczesnych systemach
ustrojowych. Nieprzypadkowo w wielu konstytucjach zajmuje poczesne miejsce, będąc
wyeksponowana w ich pierwszej części. Jednym z głównych nurtów poszukiwań
naukowych jest kwestia doskonalenia formalnych i materialnych gwarancji praworządności i mechanizmów skuteczniejszej ochrony praw człowieka (wewnętrznych
i międzynarodowych). Czy w związku z tym kwestię tę można sprowadzić, jak to się
stało w pracy A. Antoszewskiego i R. Herbuta, do jednego z aspektów działalności
władzy sądowniczej? (s. 298). Zwraca jednak uwagę brak wyodrębnienia tej kwestii
również w książce A. Pułły, choć odpowiednim miejscem dla wyeksponowania tego
problemu mógłby być rozdz. I („Podstawy typologii form ustrojowych”). Autor ten
11

Zob. J. Jaskiernia, Agnostycym konstytucyjny, wrażliwość konstytucyjna czy „gra konstytucją”?
(Z doświadczeń badania konstytucyjności ustaw w fazie ich tworzenia), [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Doświadczenia i reﬂeksje, red. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003, s. 155.
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stwierdził, że „celem najważniejszym jest przedstawienie zagadnień podstawowych dla
naszej wiedzy ustrojowej, które tworzą problematykę systemów rządów, w przypadku
państw federalnych ściśle powiązaną z zagadnieniem struktury prawnej państwa”,
a w konsekwencji opracowanie „nie obejmuje całości zagadnień ustrojowych, na
przykład problematyki władzy lokalnej, ustroju sądownictwa czy gwarancji praw
jednostki. Te zagadnienia są na tyle autonomiczne w wykładzie prawa ustrojowego, że
często tworzą materię osobnego przedmiotu dydaktycznego” (s. 10). Podejście A. Pułły
nie jest tu jednak przekonywające. Oczywiście, tam gdzie te szczegółowe zagadnienia
są przedmiotem np. odrębnych wykładów monograﬁcznych, tam można zaakceptować
takie rozumowanie. Ale w przeważającej większości przypadków wykład systemów
ustrojowych ma charakter kompleksowy, a w konsekwencji powinien być zaproponowany studentowi taki kompleksowy podręcznik. Pewne kwestie mogą być w nim mniej
eksponowane, ale winny być – jako minimum – zasygnalizowane.
Istotnym elementem było nawiązanie w książce A. Antoszewskiego i R. Herbuta
do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Określenie, że jest ona z 1953 r. (s. 298)
jest o tyle nieprecyzyjne, że chodzi o datę wejścia w życie tego dokumentu, podczas
gdy przyjęty on został w 1950 r. i właśnie z tą datą jest powszechnie kojarzony.
Szkoda, że szerzej nie rozwinięto tego wątku w kontekście znaczenia międzynarodowego wymiaru ochrony praw człowieka dla obywateli państw, które znalazły się
w obszarze jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Polska – od
1991 r.). Liczba spraw wpływających z Polski świadczy o użyteczności tego instrumentu, wspomagającego mechanizmy wewnętrzne.

7.

PODOBNE PYTANIE rodzi się w kwestii problematyki formy państwa. Precyzyjne
wyodrębnienie państwa jednolitego i państwa złożonego (federalnego, konferederalnego) wydaje się nieść istotne walory poznawcze. Problematyka ta nie może być
przy tym zawężona do kwestii struktury parlamentu. Gdy więc kwestia ta, w postaci
bikameralizmu, jest podniesiona przez A. Antoszewskiego jedynie przy omawianiu
struktury współczesnych parlamentów (s. 237), to rodzi się pytanie, czy federalizm
nie zasługiwał na bardziej kompleksowe potraktowanie. Chodzi zarówno o uzasadnienie teleologiczne tej formy państwa we współczesnym świecie, jak i o skutki
złożonej formy państwa dla wszystkich obszarów ustroju politycznego (reżimu
politycznego). Z tego punktu widzenia bardziej zasadne, przynajmniej z punktu
widzenia dydaktycznego, jest zaprezentowanie pojęcia federalizmu (federacje a konfederacje; państwa federalne i unitarne) w pracy A. Pułły (s. 31).
Oczywiście, jest dylematem przy konstruowaniu podręcznika ustrojów (systemów)
politycznych, jak głęboko należy wchodzić w prezentację fundamentalnych kategorii pojęciowych z zakresu prawa konstytucyjnego. W przypadku studentów prawa
istotnym jest argument, że mieli oni z reguły wcześniej przedmiot prawo konstytu-
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cyjne, a w przypadku studentów politologii – przedmiot ustrój polityczny RP.
Domniemywanie, że utrwalili oni już wcześniej niezbędne kategorie pojęciowe w tej
dziedzinie bywa jednak zawodne. Podejście Pułły, wysuwające niejako przed nawias
podstawowe typologie form ustrojowych (s. 17) wydaje się w związku z tym prawidłowe. Szkoda jednak, że jest to ujęcie bardzo selektywne, a do zaprezentowania
kwaliﬁkowały się wszystkie podstawe typologie, które mają znaczenie dla dalszych
rozważań. W książce A. Antoszewskiego i R. Herbuta odpowiednim miejscem dla
prezentacji takich typologii byłby nowy rozdział, poprzedzający rozdziały dotyczące
władzy ustawodawczej (9), wykonawczej (10) i sądowniczej (11). Takie „wyrzucenie
przed nawias” spowodowałoby, że autorzy nie musieliby pisać o wielu podstawowych
kategoriach ustrojowych niejako na marginesie zasadniczych rozważań. Takie
uporządkowanie ma również istotne walory dydaktyczne. Pozwala bowiem studentom lepiej poruszać się po gąszczu instytucji i rozwiązań ustrojowych, jakie można
napotkać we współczesnym świecie.

8.

BARDZIEJ SKOMPLIKOWANYM problemem jest to, czy w analizie systemów
politycznych nie powinny być wyodrębnione kategorie: odpowiedzialność parlamentarna (polityczna) – odpowiedzialność konstytucyjna (prawna). Kluczowym jest
dostrzeżenie, że różne typy odpowiedzialności nawiązują do relacji występujących
pomiędzy tymi władzami. Ponieważ chodzi tu o kategorie o szczególnym znaczeniu
dla praktyki politycznej współczesnych systemów ustrojowych, zasługiwały one na
pełniejszą prezentację.
Doświadczenia dydaktyczne wskazują, że studenci mają niejednokrotnie poważne
trudności z przyswojeniem tych konstrukcji ustrojowych. Prowadzi to do tego, że
nie rozumieją oni podstawowych prawidłowości tych systemów. Kategorie te powinny
być więc systemowo wyłożone, zanim zostanie zaprezentowana szczegółowa egzempliﬁkacja różnych rozwiązań.
Metoda zastosowana przez A. Antoszewskiego wiąże się z wyeksponowaniem
parlamentaryzmu i prezydencjalizmu jedynie przy rozważaniu pojęcia „reżimu
politycznego” (s. 169 i 176), nie zaś przy analizie władzy wykonawczej i ustawodawczej (s. 221 i 245). Utrudniało to obiektywnie kompleksowe zaprezentowanie problematyki odpowiedzialności. Tymczasem odpowiedzialność polityczna (parlamentarna) jest jedną z podstawowych instytucji ustrojowych i zasługuje na kompleksowe,
systemowe ujęcie, a nie tylko niejako mimochodem (s. 177), bądź w postaci konstrukcji negatywnej, na przykładzie Francji V Republiki (s. 181). Tak np. konstruktywne wotum nieufności w jednym miejscu charakteryzowane jest jako „polegające
na tym, że odwołanie rządu (szefa rządu) jest możliwe tylko pod warunkiem uzyskania bezwzględnej większości głosów dla kandydatury nowego premiera” (s. 176),
a w innym miejscu jako „obowiązek połączenia decyzji o zdymisjonowaniu szefa
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rządu z powołaniem jego następcy” (s. 266). Kompleksowe ujęcie zachęcałoby do
podkreślenia wymogu, że kwestia odwołania dotychczasowego premiera i powołania nowego premiera musi znajdować się w jednym wniosku. Istotną byłaby też
analiza, jakim konsekwencjom ustrojowym przeciwdziała w praktyce instytucja
konstruktywnego wotum nieufności (możliwość łączenia się sił skrajnych, niezdolnych do konstruktywnej współpracy przy wyłanianiu nowego premiera). Przytoczony casus, dotyczący wotum nieufności dla rządu premier Hanny Suchockiej
w 1993 r. (s. 231), mógłby posłużyć dla zademonstrowania różnicy między konstruktywnym a destruktywnym wotum nieufności. Nota bene nie jest precyzyjną
informacja o „upadku gabinetu H. Suchockiej”. Wobec udzielenia temu gabinetowi
destruktywnego wotum nieufności, prezydent dysponował – w świetle Małej konstytucji z 1992 r. – możliwością bądź zdymisjonowania rządu, bądź rozwiązania
Sejmu. Prezydent L. Wałęsa wybrał wówczas tę drugą opcję. Nie doszło więc wówczas do upadku rządu, który przez kilka miesięcy kontynuował swą misję, a do
skrócenia kadencji Sejmu.
Również problem odpowiedzialności konstytucyjnej (prawnej) zasługiwał na
całościowe, systemowe potraktowanie. W książce A. Antoszewskiego i R. Herbuta
omówiona jest ona cząstkowo – np. przy prezentacji procedury impeachment (s. 227).
W rozwiniętej formie pojawia się na s. 291 w ramach ujęcia stwierdzającego, że
„sądownictwo konstytucyjne – niezależnie od postaci, jaką przyjmuje – jest jedną
z głównych płaszczyzn egzekwowanej przez sądy »odpowiedzialności poziomej«
władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej. Drugą z nich jest możliwość osądzenia funkcjonariuszy publicznych za czyny stanowiące naruszenie prawa”. Takie
zderzenie sądownictwa konstytucyjnego i odpowiedzialności konstytucyjnej może
być jednak dla studenta mało czytelne, a nawet mylące. Pierwsza instytucja ma
bowiem związek z egzekwowaniem konstytucyjnego systemu hierarchii norm i raczej
trudno byłoby stawiać ją w kategoriach odpowiedzialności, na równi z odpowiedzialnością konstytucyjną. Chodzi tam o „sądzenie ustawy (lub aktu prawnego
niższego rzędu)”, a nie o sądzenie osób i ustalanie ich odpowiedzialności. Twórcy
niekonstytucyjnego aktu prawnego nie ponoszą przecież odpowiedzialności, nie
następuje zastosowanie w stosunku do nich sankcji, a następuje jedynie uchylenie
tego aktu. Zupełnie inny charakter ma odpowiedzialność konstytucyjna (prawna),
gdzie chodzi o naruszenie prawa przez funkcjonariuszy publicznych, niosące sankcje w stosunku do nich (np. możliwość usunięcia z urzędu). Fundamentalne znaczenie ma tu, gdyby poprzestać na polskim przykładzie, rozróżnienie roli Trybunału
Konstytucyjnego i Trybunału Stanu, gdzie często studenci robią błędy i kwestia ta
musi być bardzo klarownie wyłożona.
Choć w książce tej zabrakło precyzyjnego zaprezentowania konstrukcji odpowiedzialności konstytucyjnej (prawnej), to jednak bardzo interesująco prezentują się
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przykłady zastosowania procedury impeachment w Rumunii, Rosji, Ukrainie i na
Litwie, a zwłaszcza casus skutecznego zastosowania tej procedury w stosunku do
prezydenta Litwy, R. Paksasa (s. 292). Równie ciekawie przedstawia się procedura
odpowiedzialności konstytucyjnej, gdy oskarżenie pod adresem prezydenta wnosi
parlament, a organem orzekającym jest sąd konstytucyjny (Bułgaria, Chorwacja,
Czechy, Słowacja, Słowenia i Węgry). W tych państwach mamy do czynienia z koncentracją w jednych rękach wszystkich możliwości egzekwowania „odpowiedzialności poziomej”, z udziałem sądu konstytucyjnego (s. 292). Nie podważa to wcześniej
poczynionej uwagi, że instytucje badania zgodności ustaw z konstytucją i odpowiedzialności konstytucyjnej (prawnej) powinny być, zwłaszcza w opracowaniu o charakterze dydaktycznym, wyraźnie odróżnione.

9. ISTOTNYM WALOREM książki A. Antoszewskiego i R. Herbuta jest pomieszczenie rozdziału dotyczącego Wspólnoty Europejskiej. Problematyka ta nie występuje
z oczywistych względów w książce Pułły, dotyczącej ustrojów tylko czterech
państw.
W pracy tego typu nie było zbyt dużych możliwości zaprezentowania historii
integracji europejskiej. Czy jednak początek zintegrowanej Europy można wiązać
dopiero z powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (1951 r.)? Czy słuszne
jest pominięcie wysiłków w dziele jednoczenia Europy, jakie wniosła i wnosi Rada
Europy, powstała w 1949 r.?12 Jej dorobek jest niewątpliwie częścią procesu „integrowania się Europy”13, a tak właśnie oznaczony jest pkt 12.1. (s. 302). To podejście,
eksponujące Wspólnotę Europejską i Unię Europejską, spowodowało brak kompleksowości w prezentacji instytucji międzynarodowych zorientowanych na ochronę
praw człowieka. Zaprezentowana została instytucja euro-ombudsmana, związanego
z UE (s. 299), a zabrakło miejsca dla choćby zasygnalizowania działalności Komisarza Praw Człowieka Rady Europy, a jest to organ o istotnym znaczeniu w kwestii
przestrzegania praw człowieka przez państwa członkowskie Rady Europy14 (a więc
o zasięgu paneuropejskim, bo do Rady Europy nie należy obecnie jedynie Białoruś,
niespełniająca wymogu progowego, jakim jest wolny wybór parlamentu i prezydenta).
Należy podkreślić walory poznawcze podjęcia w książce A. Antoszewskiego
i R. Herbuta rozważań z obszaru relacji władzy „wykonawczej” i „ustawodawczej”

12
Zob. H. Izdebski, Rada Europy. Organizacja demokratycznych państw Europy i jej znaczenie dla
Polski, Warszawa 1996, s. 12.
13
Zob. J. Kaczmarek, Rada Europy, Wrocław 2002, s. 22.
14
Zob. J. Jaskiernia, Komisarz Praw Człowieka Rady Europy – nowa instytucja międzynarodowej
ochrony praw, „Państwo i Prawo” 1999, z. 11, s. 7.
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w ramach organizacji ponadnarodowej, kierującej się innymi regułami. W ten
sposób ukazana została plastycznie pozycja Parlamentu Europejskiego i jego ograniczone możliwości kontroli Komisji Europejskiej (w porównaniu z instrumentami
przysługującymi parlamentowi w stosunku do rządu, zwłaszcza w systemie parlamentarno-gabinetowym). Niewątpliwie pozycja Parlamentu Europejskiego nie jest
silna, ale nie wiem, czy nie został nadmiernie wyeksponowany argument, że jest to
„organ drugoplanowy”, a wybory mają charakter „wyborów drugiej kategorii”
(m.in. s. 333). Skoro bowiem kompetencje tego organu ustawicznie zwiększają się,
to trudno eksponować tezę, która może utrwalać w opinii publicznej przekonanie
o małym znaczeniu tego organu. Stanowi on niewątpliwie istotne forum artykulacji
europejskiej opinii publicznej, o wzrastającym obszarze współdecydowania z innymi
organami UE. Fakt, że w jego skład zostało wybranych w 2004 r. wielu wybitnych
polskich polityków (m.in. J. Buzek, B. Geremek, J. Onyszkiewicz, M. Giertych,
J. Saryusz-Wolski, M. Kamiński, M. Siwiec, D. Rosati) świadczy o tym, że polskie
środowiska polityczne potraktowały wybory do tego organu z należytą powagą. Daje
natomiast o sobie znać brak wiedzy o rzeczywistych możliwościach tego organu, co
zaowocowało w Polsce bardzo niską frekwencją wyborczą.
Krytyka wyborów do Parlamentu Europejskiego z tego powodu, że są oparte na
kryterium populacji (s. 325) jest nieczytelna, bo nie podano, jaka miałaby być alternatywna podstawa rozdziału miejsc do tego organu. Pojawia się też problem zsynchronizowania rozważań teoretycznych dotyczących systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego (s. 326) z tabelą zawartą na s. 327. Skoro bowiem stwierdzono,
że „w 9 państwach są stosowane tzw. listy zamknięte (closed list), co oznacza, iż
wyborcom nie dano możliwości wyrażenia swych preferencji wobec konkretnego
kandydata (deputowani są wybierani zgodnie z »porządkiem« listy ustalonej przez
partie, np. we Francji, Niemczech i Hiszpanii). Mamy w tych przypadkach do czynienia z instytucją listy zamkniętej, zablokowanej” (s. 326), to czym można uzasadnić fakt, że Polskę zaliczono w tabeli do systemu, gdzie rodzaj listy został określony
jako „zamknięta, zablokowana” (s. 327) w sytuacji, gdy polscy wyborcy mogli dokonywać preferencyjnego wyboru o czym najlepiej świadczy fakt, że nie wszyscy
kandydaci z pierwszych miejsc zdobyli mandaty w okręgach, gdzie partie uczestniczyły w ich podziale.
Bardzo interesująco wypadła charakterystyka partii politycznych na szczeblu
europejskim. Uwagi R. Herbuta dotyczące wzorców rywalizacji politycznej w systemach partyjnych Europy Zachodniej (s. 132) zostały wzbogacone o obserwację, że
w Parlamencie Europejskim „nie może się ujawnić rywalizacyjny styl prowadzenia
polityki, a one same muszą dążyć do blokowania tendencji sprzyjających przenoszeniu na to forum klasycznych podziałów socjopolitycznych. Pojawia się coś w rodzaju
samoograniczenia rywalizacji” (s. 333). Dzieje się tak pomimo, iż partie europejskie
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próbują „przenieść polityczny i organizacyjny modus vivendi (podziały społeczno-polityczne jako sposób konsolidacji demokracji) na poziom europejski”
(s. 332).
Zaskakuje fakt, że pomimo wyłożenia szczegółowej struktury Unii Europejskiej,
zabrakło wskazania na znaczenie w mechanizmach decyzyjnych parlamentów
narodowych15. Tymczasem w sposób istotny następuje modyﬁkacja ich funkcji16,
a także trwa poszukiwanie umocnienia ich w procesach kontroli tworzenia prawa
wspólnotowego. Pomieszczenie tej problematyki w podręczniku o systemach politycznych jest tym bardziej uzasadnione, że tworzy ona swoisty „pomost” pomiędzy
ustrojami wewnętrznymi państw a ustrojem organizacji ponadnarodowej.

10.

PRÓBUJĄC DOKONAĆ całościowej oceny należy stwierdzić, że książka A. Antoszewskiego i R. Herbuta stanowi udany podręcznik do przedmiotu „Współczesne
systemy polityczne”. Choć eksponuje w tytule Europę, to jednak uwzględnia również
szereg podstawowych informacji dotyczących rozwiązań pozaeuropejskich, zwłaszcza amerykańskiego systemu prezydenckiego. Jest to dzieło erudycyjne, oparte na
bogatym materiale normatywnym, wprowadzające czytelnika w szereg istotnych
kategorii politologicznych, wypracowanych zwłaszcza przez naukę zachodnią. Choć
podejście politologiczne ma swoją oczywistą specyﬁkę, to jednak można by postulować, by w kolejnych wydaniach Autorzy rozważyli pewne przesunięcie proporcji
treściowych. Problematyka systemów partyjnych jest niewątpliwie ważnym elementem rozważań o systemach politycznych, ale jest pewną przesadą, by poświęcać jej
50% objętości podręcznika. Warto by natomiast poszerzyć jego warstwę konstytucyjnoprawną po to choćby, by precyzyjnie zaprezentowane zostały wszystkie istotne
instytucje i kategorie ustrojowe. Cechą podejścia politologicznego powinno być
niewątpliwie wyjście poza treść norm ustrojowych i ukazanie dynamiki polityczno-ustrojowej, ale nie powinno się to dziać kosztem precyzji odzwierciedlenia prawnej
treści instytucji ustrojowych.

11.

Z KOLEI KSIĄŻKA A. Pułły jest niewątpliwie interesującym, precyzyjnie skonstruowanym wykładem czterech ważnych systemów ustrojowych. Spełni więc misję
15

Por. R. Grzeszczak, Parlamenty państw członkowskich w Unii Europejskiej, Wrocław 2004, s. 75;
J. Marszałek-Kawa, Parlament Europejski a parlamenty narodowe w Unii Europejskiej, Toruń 2004, s. 156;
J. Jaskiernia, Parlament i procesy integracyjne, [w:] Parlament. Model konstytucyjny a praktyka ustrojowa,
red. Z. Jarosz, Warszawa 2006, s. 178.
16
Zob. A. Bałaban, Zmiany uprawnień ustawodawczych Sejmu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, [w:] Parlament Europejski a parlamenty narodowe, red. B. Banaszak, Wrocław 2004, s. 76;
J. Jaskiernia, Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcję ustawodawczą Sejmu RP, „Studia Prawnicze”
2006, z. 3, s. 31.
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jako źródło wiedzy dla osób poszukujących informacji o systemach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji i Szwajcarii. Dokonując takiej selekcji Autor
wychodził z założenia, że są to systemy najbardziej reprezentatywne, w oparciu
o które można poznać kluczowe mechanizmy ustrojowe. Stwierdził nawet: „bez
żadnej przesady można powiedzieć, że cała historia konstytucjonalizmu, już nie tylko
Europy, ale i świata, została rozpięta między dwoma systemami rządów wykształconych w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Wszystkie państwa demokratyczne lub
takie, które chcą zachować te pozory, swoje systemy sprawowania władzy publicznej
opierają na instytucjach i zasadach ukształtowanych lub zaprojektowanych w krajach
przed chwilą wskazanych” (s. 11). Wybór ten jest jednak jak się wydaje – zbyt ograniczony, gdyby chcieć go porównać np. z podręcznikiem Pawła Sarneckiego17, gdzie
dodatkowo uwzględniono Niemcy i Włochy. Doświadczenia niemieckie mają istotne
znaczenie dla problematyki państwa federalnego, a przykład włoski jest ważny ze
względu na problematykę regionalizmu. Poważniejszym mankamentem, z punktu
widzenia celów dydaktycznych, jest natomiast pominięcie problematyki ustrojów
Europy Środkowej i Wschodniej. Nawet jeśli nie są to systemy klasyczne, to jednak
transformacja ustrojowa w tym regionie po 1989 r. warta jest niewątpliwie odnotowania w procesie dydaktycznym. Podręcznik A. Pułły jest więc interesującą ofertą
– pod warunkiem wszakże, że nie będzie jedyną pomocą dydaktyczną zalecaną
studentom zgłębiającym problemy ustrojowe.

12. CZY NA tle tych analizowanych prac można pokusić się o pewne szersze reﬂeksje dotyczące tendencji w prawie konstytucyjnym porównawczym i w nauce o systemach politycznych? Widać wyraźnie, że prawo konstytucyjne porównawcze koncentruje się na klasycznych systemach ustrojowych, dostrzegając zasadnicze walory
dydaktyczne w przybliżeniu studentom podstawowych konstrukcji ustrojowych. Ma
to być – nawiązując do klasycznej już obserwacji Zygmunta Cybichowskiego – „przedstawieniem podstawowych instytucji ustrojowych tych państw, których historia
konstytucyjna ukształtowała szeroko naśladowane w świecie lub tylko oryginalne
systemy rządów państwa demokratycznego”18. Choć podejście to nie ogranicza się
wyłącznie do aspektów prawnych i dokonywana jest także analiza praktyki ustrojowej19, to jednak do dziedziny tej w bardzo ograniczonym stopniu przenikają konstrukcje politologiczne, eksponujące pewne prawidłowości z obszaru funkcjonowania
poszczególnych władz. Prawo konstytucyjne porównawcze koncentruje się raczej na
17

Por. P. Sarnecki, Ustroje konstytucyjne…, jw.
Z. Cybichowski, Polskie prawo państwowe, Warszawa 1925, s. 13.
19
Por. J. Jaskiernia, Zagadnienie postępu, regresu i stagnacji w prawie konstytucyjnym i praktyce
ustrojowej państw, „The Puculiarity of Man” 2005, vol. 10, s. 155.
18
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poznaniu podstawowych instytucji ustrojowych i obserwowaniu ich recepcji
w „nowych demokracjach”. Bardziej zaangażowane jest w analizę i „obronę” schematów konstytucyjnych (bądź wskazywania na odstępstwa od nich), niż na odzwierciedlenie realnych mechanizmów politycznych, które niejednokrotnie prowadzą do
podważenia logiki rysującej się w świetle egzegezy ustaw zasadniczych.
Nauka o systemach politycznych kładzie z kolei szczególny nacisk na mechanizmy
partyjno-polityczne i na konstrukcje politologiczne funkcjonowania instytucji
ustrojowych. Bogaty jest w niej zwłaszcza obszar tranzytologii, koncentrujący się na
przemianach w systemach postkomunistycznych. Zaskakujące jest to, że w ograniczonym zakresie nauka ta czerpie z ustaleń teoretycznych prawa konstytucyjnego
porównawczego, zwłaszcza tych, które porządkują poszczególne instytucje z punktu
widzenia podstawowych mechanizmów ustrojowych. W politologii momentami ma
miejsce abstrahowanie od tego uporządkowania dokonywanego przez konstytucjonalistów, co niesie niekiedy oryginalne, „świeże” spojrzenie, ale rodzi też niebezpieczeństwo chaosu w prezentacji instytucji ustrojowych.
Być może w przyszłości dojdzie do zbliżenia obu tych postaw badawczych, a co za
tym idzie – koncepcji dydaktycznych. Z punktu widzenia kształtu takiego kompleksowego podręcznika należałoby oczekiwać, że powinien on łączyć uporządkowanie
i precyzję prawną, charakterystyczną dla prawa konstytucyjnego porównawczego
z politologicznym „oddechem”, który nakazuje odzwierciedlać rzeczywistość polityczną taką jaka ona jest, bez względu na to, czy koresponduje to z konstytucyjnymi
konstrukcjami. Czytelnik takiego dzieła powinien bowiem precyzyjnie wiedzieć, jak
ma być (z perspektywy kształtu norm konstytucyjnych i innych norm prawnych),
a także jak jest (z punktu widzenia rzeczywistych zjawisk politycznych).
Z perspektywy adresatów takiego podręcznika można by powiedzieć, że student
prawa nie powinien być pozbawiony szerszej reﬂeksji politologicznej, a student
politologii – pewnej dawki wiedzy charakteryzującej się ścisłym, prawniczym podejściem. Nie należy przecież zapominać, że nauka o współczesnych systemach politycznych jest jednym z nielicznych przedmiotów o proﬁlu prawniczym, który –
w rozsądnej dawce – powinien być częścią edukacji politologicznej.

Kluczowe pojęcia i kategorie poznawcze w prawie konstytucyjnym porównawczym 151

SUMMARY

IN THE FIELD of Constitutional Law and Political Science we may ﬁnd in Poland two separate
scientiﬁc ﬁelds: Governmental Systems (ﬁeld of Comparative Constitutional Law) and
Political Systems (ﬁeld of Political Science). This scientiﬁc ﬁelds are dealing with that same
subject, but with diﬀerent methodologies, types of analysis and group of specialists. The
author raise question about rationality of such a division and seek answer dealing with two
new books, representative for both scientiﬁc ﬁelds: Political Systems of Contemporary Europe
by Andrzej Antoszewski and Ryszard Herbut, as well as Governmental Systems of Contemporary States by Andrzej Pułło.
Constitutional Law approach is concentrating on constitutional (structural) aspects, while
Political Science approach is stressing political elements, especially functioning of party
systems. But for the education of students it is important to combine both elements. Constitutional Law approach should not eliminate elements of governmental behavior, especially
in the area of relation of Legislative and Executive Powers. It can attribute to the picture of
“living constitution”. However Political Science approach should not simpliﬁed understanding of legal (constitutional) structures. Political behavior may be fully exposed only on the
base of precise description of structures and functions of organs of the states.
Another dilemma base on these books deals with the question: whether for better understanding of Constitutional Law and Political Systems Institutions such a books should concentrate on classical systems, e.g. United States, United Kingdom, France, Switzerland (as in
the Pułło’s book) or on comparative analysis of broader group of States (as in the Antoszewski
and Herbut’s book). This ﬁrst conception better serves for dipper understanding of classical
systems and creates base for checking another systems with this basic knowledge. In recent
decades however broader comparative approach is more logical because of necessity to
include developments in this area in Central and Eastern Europe. It brings not only implementation of classical systems, but attribute to new constitutional thinking, especially in the
process of escaping from totalitarian past.
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EFEMERYDA ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
PEŁNOMOCNIK RZĄDU DO SPRAW RÓWNEGO
STATUSU KOBIET I MĘŻCZYZN 2001–2005

PROBLEMATYKA RÓWNOŚCI PŁCI i strategia włączania perspektywy równości płci,
jako nowa koncepcja pojawiła się w 1985 r. w dokumentach międzynarodowych,
opublikowanych po III Światowej Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych
w Sprawach Kobiet w Nairobi.
W kolejnych latach społeczność międzynarodowa dostrzegała już potrzebę włączenia praw kobiet do systemu praw człowieka. Uchwalane były międzynarodowe
konwencje, w których interpretacja praw człowieka widziana była w aspekcie społeczno-kulturowej tożsamości płci. Wprowadzane nowe pojęcie „gender analysis”
oznaczało: „Badanie różnic, warunków, potrzeb, wskaźników udziału w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, w zakresie dostępu do zasobów i możliwości
rozwoju, kontroli aktywów, stanowisk decyzyjnych w przypadku kobiet i mężczyzn
w związku z przypisywanymi im społeczno-kulturowymi rolami płciowymi”1.
W 1995 r. w Pekinie odbyła się IV Światowa Konferencja ONZ w sprawach kobiet.
Wśród 40 tysięcy kobiet z całego świata były reprezentantki Polski. Motywem przewodnim konferencji było hasło: „prawa człowieka prawami kobiet”. Dokument
końcowy konferencji „Deklaracja Pekińska” wraz z planem działania nazwanym
„Platformą Działania” stał się międzynarodowym programem działań na rzecz
kobiet. Zobowiązywał rządy do zrównania statusu kobiet i mężczyzn w dwunastu
wymienianych obszarach, zawierał rekomendacje dla instytucji i organizacji międzynarodowych.
Rządy 189 państw, w tym Polski, zobowiązały się do realizacji programu pekińskiego, do wprowadzania w życie wypracowanych standardów równości kobiet

1

W drodze do Unii Europejskiej, Przewodniczka nie tylko dla kobiet, Warszawa 2002, s. 87.
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i mężczyzn. Uczestnicy Konferencji Pekińskiej wyrazili solidarnie pogląd, że „(…. )
pełne uczestnictwo kobiet na zasadach równości we wszystkich sferach życia społecznego, łącznie z udziałem w procesie podejmowania decyzji oraz dostępem do
władzy, stanowi podstawowy warunek osiągnięcia równości, rozwoju i pokoju”2.
Także w Polsce, w połowie lat 90. zaczęły pojawiać się liczne badania i analizy
próbujące oceniać sytuację kobiet w naszym społeczeństwie.
Wśród bogatego już dorobku naukowego w tej dziedzinie trzeba przywołać,
choćby tylko przykładowo, bardzo wartościowe opracowania: R. Siemieńskiej,
J. Bator, M. Fuszary, A. Graﬀ, W. Nowickiej, A. Titkow, czy S. Walczewskiej3.
Przyjęte w prowadzonych badaniach socjologicznych czy politologicznych kryterium płci, pozwoliło zauważyć, że w wielu obszarach kobiety w Polsce, mimo gwarantowanego przepisami Konstytucji RP równouprawnienia są dyskryminowane4.
Pojęcie dyskryminacji ze względu na płeć oznacza: nierówne traktowanie kobiet
lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uwarunkowane obiektywnymi przyczynami.
Przeciwieństwem tak rozumianej dyskryminacji jest równość płci. „Równość płci
oznacza uwidocznienie, uwłasnowolnienie i uczestnictwo obydwu płci we wszystkich
sferach życia publicznego i prywatnego. Równość płci to przeciwieństwo nierówności płci, nie zaś nieuznawanie różnic między płciami. Ma na celu promocję pełnego
uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu społecznym”5.
Z dyskryminacją ze względu na płeć mamy do czynienia zarówno wtedy, gdy dana
osoba jest gorzej traktowana, gdyż przynależy do określonej płci (dyskryminacja
bezpośrednia), jak i wtedy, gdy płeć nie jest oﬁcjalnym kryterium nierówności np.
wówczas, gdy pozornie neutralne prawo, polityka, praktyki dają negatywny efekt dla
osób należących do określonej płci (dyskryminacja pośrednia).
Dyskryminacja kobiet to „wszelkie zróżnicowanie, wykluczenie lub ograniczenie
albo uniemożliwienie kobietom, niezależnie od ich stanu cywilnego, przyznania,
2

2005 kroków ku demokracji. Kobiety w Polsce 10 lat po Pekinie, Katowice 2004.
R. Siemieńska (red.), Płeć, wybory, władza, Warszawa 2005; J. Bator, Wizerunek kobiety w polskiej
debacie politycznej, Warszawa 1999, M. Fuszara, Niedokończona demokracja, – kobiety, mężczyźni
i władza, „Przegląd Socjologiczny” 2000, t. XLIX, nr 1, A. Graﬀ, Świat bez kobiet, Płeć w polskim życiu
publicznym, Warszawa 2001, A. Titkow (red.), Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy,
Warszawa 2004.
4
Art. 33 Konstytucji RP z 2 IV 1997 r. stanowi: 1. „Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej
mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Pkt. 2: Kobieta
i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansów, do jednakowego
wynagradzania za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania
stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”
5
Gender Mainstreaming, Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn,
Warszawa 2005, s. 13.
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realizacji bądź korzystania na równi z mężczyznami z praw człowieka oraz podstawowych wolności w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym,
obywatelskim lub jakimkolwiek innym”6.
Wprawdzie prawodawstwo polskie nie nosi cech dyskryminacyjnych ze względu
na płeć, Polska jest sygnatariuszem wielu konwencji zakazujących takiej dyskryminacji, jednakże są obszary, w których sytuacja kobiet, w porównaniu z mężczyznami
jest gorsza. Prowadzone badania i ich wyniki pokazują, że można wskazać trzy
główne obszary, w których kobiety są dyskryminowane: są to rynek pracy, gospodarka i polityka.
Przez dyskryminację zawodową ze względu na płeć należy rozumieć sytuację, gdy
płeć staje się kryterium oceny przydatności, efektywności zawodowej i zdolności
pracownika. Badania dotyczące sytuacji kobiet na rynku pracy pokazują, że w Polsce
bezrobocie dotknęło mocniej kobiety niż mężczyzn. Przykładowo – w 2002 roku
wobec ogółu zatrudnionych mężczyźni stanowili 50,8%, kobiety tylko 38,9%.
W 2004 r. (IV kwartał) bezrobotne kobiety stanowiły 52,3% bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędach Pracy 7. Dłużej od mężczyzn poszukiwały pracy – mężczyźni średnio 16,5 miesiąca, kobiety 16,7 miesiąca. Więcej kobiet niż mężczyzn
w omawianym roku pozostawało bez pracy powyżej 12 miesięcy (57,6%), biernych
zawodowo było ponad 60% kobiet. Bezrobocie kobiet zatem wzrosło, najwięcej
bezrobotnych stanowiły kobiety w wieku 45–54 lata.
Jednocześnie można było zaobserwować, że bezrobotne kobiety były w badanym
roku lepiej wykształcone od mężczyzn. W końcu 2004 r. wykształceniem wyższym
legitymowało się 6,2% zarejestrowanych bezrobotnych kobiet, a tylko 3,7% zarejestrowanych bezrobotnych mężczyzn. Wśród zarejestrowanych bezrobotnych
wykształcenie średnie miało 9,8% kobiet i 3,9% mężczyzn.
Kobiety średnio dłużej od mężczyzn pozostawały bez pracy, średnie wynagrodzenie kobiet było o około 20% mniejsze niż mężczyzn. Jednocześnie przechodząc na
emeryturę o 5 lat wcześniej, od mniejszych zarobków i mniejszych wynagrodzeń
pobierały mniejszą emeryturę – średnio o 30% mniej od emerytury mężczyzny8.
Badania potwierdzają gorszą sytuację kobiet przy nawiązywaniu stosunku pracy.
Pracodawcy często niechętnie odnoszą się do faktu, że kobieta ma dzieci, wypytują
o stan rodzinny, plany prokreacyjne, wobec mężczyzn takie praktyki zdarzają się
bardzo rzadko.
6
Art. 1 Konwencji ONZ o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet z 18.12.1979, ratyﬁkowany przez Polskę w 1981 r.
7
Informacja o stanie i strukturze bezrobocia kobiet w 2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy,
Departament Rynku Pracy, Warszawa, kwiecień 2005 r.
8
J. Tomaszewska (red.), Przezwyciężanie barier na drodze ku równości kobiet i mężczyzn w Polsce,
Warszawa 2004, s. 14.
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Kobiety mają zatem gorsze dochody, niższe świadczenia emerytalne i gorsze
perspektywy awansu zawodowego9.
Dyskryminacja w procesie awansowania powoduje, że szanse kobiet na zrobienie
kariery zawodowej są znacznie mniejsze niż szanse mężczyzn. Procent kobiet pełniących funkcje kierownicze jest mały. Przykładem może być sytuacja w szkolnictwie
wyższym.
Wśród osób zatrudnionych w szkołach wyższych – najwięcej kobiet pracuje na
najniższych stanowiskach – a zwłaszcza niezwiązanych z pracą naukową – są to
lektorki, bibliotekarki, sekretarki, sprzątaczki, najmniej kobiet pełni funkcje kierownicze – dyrektorskie. Najmniej kobiet jest w grupie profesorów zwyczajnych. Rektorami, prorektorami, dziekanami czy dyrektorami instytutów są w Polsce w olbrzymiej
przewadze mężczyźni10.
W latach 2002–2005 wśród 78 rektorów wszystkich wyższych szkół publicznych
były dwie kobiety, wśród prorektorów było 19% kobiet, na uniwersytetach kobiety
stanowiły 14% prorektorów. Zjawisko to nazywane jest „szklanym suﬁtem” – mimo
że nie ma prawnych barier, teoretycznie stanowiska kierownicze są dostępne,
w momencie wyboru na funkcje kierownicze wybierany jest mężczyzna11.
Jednocześnie ostatnie lata pokazują, że systematycznie zwiększa się liczba kobiet
studiujących i kończących studia wyższe. Według danych Narodowego Spisu
Powszechnego z 2002 r. w całej populacji – wyższe wykształcenie posiada 54,8%
kobiet i 45,2% mężczyzn.
Pojawia się także przewaga kobiet na studiach doktoranckich: przykładowo –
w 2005 r. Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego przyjął na Studia
Doktoranckie 52 osoby – w tym 33 kobiety12.
W polskim sądownictwie zatrudnione są w ogromniej przewadze kobiety, ale
w Sądzie Najwyższym jest ich tylko 24%, a w NSA 33%.
Dyskryminacja w sferze gospodarki przejawia się w zjawisku niskiej liczby kobiet
na stanowiskach decydenckich w gospodarce. Bardzo jest tu widoczna prawidłowość
– czym większe przedsiębiorstwo, tym rzadziej kieruje nim kobieta. Kobiety w Polsce pracują w mniej lukratywnych zawodach – w edukacji, gdzie zarobki są niskie

9

Por. Płeć a możliwości ekonomiczne w Polsce: czy kobiety straciły na transformacji?, Raport
Nr 29205, Departament Walki z Ubóstwem i Zarządzania Gospodarką, Rejon Europy i Azji Środkowej,
15.03.2004.
10
M. Fuszara, Kobiety w polityce, Warszawa 2006, s. 48–51.
11
Por. B. Budrowska, D. Duch, A. Titkow, Szklany suﬁt: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet,
Warszawa 2003.
12
Dane zebrane przez autorkę artykułu, która pełni funkcję kierownika Studium Doktoranckiego
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
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78% zatrudnionych stanowią kobiety, w ochronie zdrowia – 80% zatrudnionych to
także kobiety.
To głównie kobiety wykonują zawody o niskim statusie społecznym i niskich
zarobkach – sprzątaczki, pielęgniarki, przedszkolanki – zjawisko takie określane jest
mianem „lepkiej podłogi”. Można też określić taki stan jako „trwałe przypisanie
zawodów zdominowanych przez kobiety do najmniejszego poziomu dochodów”. To
sytuacja, z której trudno się wyrwać.
W dostępie do szkoleń zawodowych występują różnice na niekorzyść kobiet 13.
Pracodawcy chętniej wysyłają mężczyzn na szkolenia i kursy zawodowe, bo „opłaca
się inwestować w mężczyznę”. Macierzyństwo lub ewentualne macierzyństwo stawia
kobietę w gorszej sytuacji.
Dyskryminacja w sferze polityki przejawia się w niskiej reprezentacji kobiet
w strukturach politycznych. Działalność kobiet na scenie politycznej i ich udział
w kluczowych decyzjach politycznych jest znikomy. Mimo faktu, że kobiety w Polsce
to ponad połowa społeczeństwa, ich udział w gremiach decyzyjnych – organach:
ustawodawczym (Parlamencie), i wykonawczym (rządzie) oraz strukturach samorządowych jest niski.
W 2002 roku w Sejmie było 20% kobiet, w Senacie 23%, w strukturach samorządowych średnio w skali kraju około 17,7% kobiet. Można zauważyć prawidłowość,
że im wyższy szczebel struktury samorządowej, tym mniej znalazło się w nim kobiet.
Po wyborach samorządowych w 2003 r. w radach gmin było 18,1% kobiet, w radach
miejskich 23,9% kobiet, w radach powiatu 16,7% i w sejmikach samorządowych
15,3% kobiet 14. Funkcję wojewody na 16 województw pełniła tylko jedna kobieta.
Pojawiająca się dyskryminacja kobiet ze względu na płeć jest wynikiem bardzo
wielu uwarunkowań i występujących stereotypów. Rzutują na nie: pojmowanie
społecznej roli płci, wzorce kulturowe pojmowania męskości i kobiecości, tradycja,
kultura i model życia lansowany przez religię katolicką 15.
W mocno rozpowszechnionym poglądzie – sprawy publiczne: władza polityczna
i ekonomiczna należy do świata mężczyzn. Kobiety mają wyłączność na zajmowanie
się dziećmi i prowadzenie domu. Mężczyźni powinni więcej zarabiać, bo to oni
utrzymują dom.
Jednocześnie w Polsce zwiększa się systematycznie liczba rozwodów i kobiet
samotnie utrzymujących dzieci, a więc pełniących funkcję „głowy rodziny”.

13
14

Poradnik dla kobiet, Śląskie Centrum Równych Szans, Katowice 2005, s. 9.
Wybrane dane i wskaźniki, opracowanie Urzędu Statystycznego w Kielcach i AE Krakowa, Kielce

2005.
15

Zob. S. Walczewska (red.), Feministki własnym głosem o sobie, Kraków 2005.
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Do barier blokujących kobietom drogę do władzy, pieniędzy i prestiżu trzeba
dodać postawy, które prezentują same kobiety – są to bariery wewnętrzne. Niewiara
we własne siły, pogląd, że mężczyźni są zawodowo lepsi, że funkcje publiczne są dla
kobiet za trudne, że kariera odbije się na domu i wychowaniu dzieci.
Stereotypy społecznego podziału ról często utrwalają media, pokazywane reklamy,
seriale i magazyny informacyjne. Kobiety występują w nich w roli kucharek i sprzątaczek, ważny świat zawodowy, zabawy sportowe z dziećmi i ciekawe hobby prezentują mężczyźni16.
Problematyka poprawy statusu kobiet w polskim społeczeństwie pojawiła się wraz
ze zmianą ustroju politycznego. Po 1989 r. w nowym, demokratycznym parlamencie
toczyły się wielokrotnie debaty na temat praw kobiet i ich pozycji społecznej, czy
równości szans wobec mężczyzn.
Jednocześnie po 1989 r. powstawały liczne kobiece organizacje pozarządowe, które
diagnozowały sytuację kobiet i formułowały postulaty jej poprawy.
Obecnie funkcjonuje w Polsce ponad 300 organizacji kobiecych: są to stowarzyszenia, federacje, kluby, fundacje, organizacje charytatywne, ośrodki studiów
kobiecych, organizacje związane z Kościołem katolickim.
Ruch kobiecy jest w Polsce mocno zróżnicowany, występują w nim różne poglądy
i postawy, nieraz bardzo odległe, jednakże wspólna jest batalia o wyrównywanie
szans kobiet na rynku pracy, w gospodarce i polityce.
Działalność kobiecych organizacji pozarządowych owocowała radykalizacją
poglądów, coraz większe grupy kobiet uzmysłowiały sobie, że ich sytuacja społeczna
i materialna jest zła, ale stan ten można próbować zmienić. Powstające badania
i raporty wpływały także na poglądy mężczyzn-polityków, wielu z nich dostrzegło
potrzebę poprawy tego stanu 17.
2001 rok stał się przełomowy dla problematyki kobiecej w Polsce. Rada Ministrów
powołała 17.12.2001 r. Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet
i Mężczyzn, mającego status sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Została nim Izabela Jaruga-Nowacka.
Przy tworzeniu urzędu Pełnomocnika władze polskie brały pod uwagę istniejące
już standardy i rozwiązania europejskie 18, zbliżający się termin przyjęcia Polski do
Unii Europejskiej, wreszcie zapis art. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stwierdzający, że jednym z priorytetów jest „zniesienie nierówności oraz
wspieranie równości kobiet i mężczyzn”. Podstawą prawną do powołania urzędu była
16

Zob. J. Bator, Kobieta w reklamie. Aspekt etyczny, Warszawa 1998.
Por. M. Fuszara, Kobiety w Polsce na przełomie wieków. Nowy kontrakt płci?, Warszawa 2002.
18
W 1996 r. Komisja Europejska opublikowała dokument: „Włączanie problematyki równych szans
kobiet i mężczyzn do wszystkich politycznych strategii i działań Wspólnot”.
17

158

Ewa Waszkiewicz

także dyrektywa Unii 2002/73/WE zobowiązująca Polskę – jako członka Unii Europejskiej do powołania takiego urzędu
W lutym 2002 r. minister I. Jaruga-Nowacka powołała Radę Programowo-Konsultacyjną, w skład której weszły przedstawicielki Senatu RP, liderki kobiecych
organizacji pozarządowych, przedstawicielki świata nauki – socjolożki, prawniczki
– osoby będące ekspertami w kwestiach równouprawnienia. Rada stała się zespołem
doradczym, opiniotwórczym, i ogniwem kontaktów z organizacjami kobiecymi
w terenie.
Dzięki pomocy Rady Pełnomocnik rządu podjął szereg działań zmierzających do
podniesienia wiedzy społeczeństwa w zakresie równości płci czy akcji zwalczających
stereotypy. Promowane były działania zmierzające do zmiany nastawienia i zachowań
Polaków wobec mniejszości etnicznych, religijnych, seksualnych, czy osób w podeszłym wieku. Wśród wielu zadań Rady Programowo-Konsultacyjnej wymienić
można akcję przyznawania „Szwedzkich Okularów Równości” – nagrody dla osób,
instytucji czy mediów, które ze szczególną troską i zrozumieniem odnosiły się do
kwestii równouprawnienia.
Aktywność Pełnomocnika zaowocowała przyjęciem przez rząd Krajowego
Programu Działań rzecz Kobiet – II etapu na lata 2003–2005 19 oraz Krajowego
Planu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nią nietolerancji.
Krajowy Program Działań zobowiązywał Pełnomocnika między innymi: do
prowadzenia badań i analiz dochodów i warunków życia kobiet, wprowadzania
zasady równouprawnienia w polskich szkołach i podręcznikach, nadzorowania
urzędów w zakresie realizacji zasady równouprawnienia, dostosowywania prawa
polskiego do standardów unijnych, wreszcie powołania pełnomocniczek terenowych,
funkcjonujących przy wojewodach.
W ramach realizacji tego programu w pakiecie działań Pełnomocnika znalazły się
liczne konferencje szkolące liderki z terenu, publikacja materiałów oświatowych
i broszur informujących o dyskryminacji, konkursy dla organizacji pozarządowych,
wreszcie wspieranie ﬁnansowe dla działań organizacji pozarządowych
Wśród ogromu prac i zagadnień jakimi zajmował się Pełnomocnik i jego biuro,
należy wyeksponować przygotowanie projektu ustawy o równym statusie kobiet
i mężczyzn, odrzuconego 17.06.2005 r. przez Sejm.
Od 2002 r. problematykę dyskryminacji już oﬁcjalnie rozszerzono o inne kryteria
niż płeć. 25.06.2002 r. rząd wydał rozporządzenie „w sprawie Pełnomocnika Rządu
ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn”20.
19
20

16.08.2003 rząd na posiedzeniu przyjął Krajowy Program Działań na Rzecz Kobiet.,
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 849.
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Wśród zadań Pełnomocnika rozporządzenie wymieniało: § 1. pkt 2:„przygotowanie utworzenia urzędu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji z powodu rasy,
pochodzenia etnicznego, religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej”. Pełnomocnik został zobowiązany do promowania, realizowania, koordynowania rządowych programów antydyskryminacyjnych ze względu na płeć, także dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie, religię, wyznanie, poglądy, wiek, i orientację
seksualną. Do zadań Pełnomocnika należało między innymi: współpraca z organami
administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, placówkami
edukacyjnymi i lokalną społecznością. W 2003 r. Pełnomocnik przystąpił do programu Phare 2002: „Wzmacnianie polityki antydyskryminacyjnej” oraz do „Wspólnotowego Programu Działań na Rzecz Zwalczania Dyskryminacji 2001–2006”.
Biuro Pełnomocnika, jak już wspomniano, kontynuowało realizację Krajowego
Programu Działań na Rzecz Kobiet (powstał w 1997 r.) jako rezultatu międzynarodowych zobowiązań Polski wobec zaleceń IV Światowej Konferencji ONZ W Sprawach Kobiet Pekin 95. Program oparty na aktach prawnych ONZ, Rady Europy, Unii
Europejskiej i OBWE nie został w Polsce zrealizowany. Kolejne prace nad jego
wdrożeniem doprowadziły do przygotowania „II Etapu Krajowego Programu na
Rzecz Kobiet”.
16.08.2004 r. premier powołał nowego Pełnomocnika Rządu do spraw. Równego
Statusu Kobiet i Mężczyzn – została nim Magdalena Środa. Do zadań nowego Pełnomocnika należało: realizowanie polityki rządu w zakresie równego statusu kobiet
i mężczyzn, przygotowanie zespołu zagadnień, którymi zajmie się Pełnomocnik,
budowa struktur organizacyjnych powiększającego się urzędu. Jedynie część przedsięwzięć udało się Pełnomocnikowi rządu zrealizować.
Wśród wielkiej liczby podjętych działań można wymienić: powołanie 16 pełnomocniczek wojewodów do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn 21, które zrealizowały wiele postanowień programu, zorganizowały wielką liczbę szkoleń dla liderek
organizacji pozarządowych, szkolenia dla urzędników administracji państwowej,
przeforsowały wydanie licznych publikacji poświęconych zagadnieniom równouprawnienia, zorganizowały liczne akcje propagandowe na terenie Warszawy i wielu
miast z terenu Polski.
W trakcie pełnienia swej funkcji biuro Pełnomocnika zorganizowało Elektroniczny
Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn, funkcjonujący pod adresem: www. monitoring. rownystatus. gov. pl. Uzyskiwane tą drogą
informacje pozwalały na diagnozowanie realizacji zasady równouprawnienia.

21

Pierwszą w Polsce Pełnomocniczką Wojewody do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
była autorka artykułu, pełniąca swą funkcję w województwie dolnośląskim w latach 2002–2005.
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Powołanie urzędu Pełnomocnika korespondowało z czasem przygotowywania
Polski do członkostwa w Unii Europejskiej i debatami w polskim parlamencie
o konieczności dostosowywania polskiego prawa do standardów unijnych, w tym
obowiązku wdrożenia dyrektyw antydyskryminacyjnych.
W analizowanym okresie 2001–2005, dzięki inicjatywie i wysiłkom Pełnomocnika
i jego biura, we współpracy ze środowiskami kobiecymi, powstawały projekty nowych
uregulowań prawnych sytuacji kobiet, korespondujące z prawodawstwem Unii
Europejskiej 22.
Główne zasady polityki Unii Europejskiej w zakresie równości płci zawarto
w unijnym prawie wtórnym: przykładowo – w dyrektywie Rady 75/117/EEC
z dn. 10.02.1975 r. o równej płacy, dyrektywie Rady 76/207 EEC z 9.02.1976 r.
o równym traktowaniu w miejscu pracy, czy dyrektywie 96/97 EEC z dn. 20.12.
1996 o równym traktowaniu kobiet i mężczyzn w programach emerytalnych.
W dyrektywie OJ L 303/16 z 2000 r. za akt dyskryminacji uznano także molestowanie seksualne23.
Niezwykle istotna była więc nowelizacja polskiego kodeksu pracy wprowadzona
1.01.2004 r oku24. Do kodeksu dodano nowy rozdział: „Równe traktowanie w zatrudnieniu” – rozdział II a, art. 18 a, b, c, d. Artykuł 18a § 1 stanowił: „Pracownicy
powinni być równo traktowani w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwaliﬁkacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność
związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez
względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, w pełnym lub niepełnym
wymiarze czasu pracy”.
Kodeks zabronił jakiejkolwiek dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej ze
względu na wymienione kryteria. Oﬁarom dyskryminacji przyznał prawo złożenia
skargi do Sądu Pracy, do Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie wszczęcia postępowania pojednawczego. Sprawy wynikające z dyskryminacji powierzono Sądom
Pracy na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
Bardzo ważnym stał się przepis kodeksu pracy przerzucający na pracodawcę
obowiązek udowodnienia, że zróżnicowanie sytuacji nie miało charakteru dyskryminującego. Karą za udowodnioną dyskryminację stała się możliwość odszkodowania pieniężnego.
22

Równość szans kobiet i mężczyzn, Program Monitoringu Akcesji do Unii Europejskiej, Raporty
krajowe, Polska, Warszawa 2002.
23
Por. Z. Pietraś, Prawo wspólnotowe i integracja europejska, Lublin 2005, s. 107–113.
24
Kodeks Pracy – Dz.U. 2004 nr 213, poz. 2081.
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Drugim ważnym dla kobiet zapisem kodeksu pracy art. 18 § 6, zabraniający
molestowania seksualnego w miejscu pracy. Molestowanie seksualne w miejscu pracy
zostało opisane jako „nieakceptowane zachowanie o podłożu seksualnym naruszające
godność osoby molestowanej lub wywołujące atmosferę zastraszenia bądź wrogości,
w szczególności gdy akceptacja takiego zachowania lub jej brak będzie stanowić
podstawę podjęcia decyzji dotyczącej osoby molestowanej”.
W komentarzu czytamy – molestowanie seksualne może przybierać różne formy
– mogą to być obelgi, uwagi co do wyglądu, wieku, sytuacji rodzinnej, mogą to być
lubieżne spojrzenia czy gesty.
Prowadzone w Polsce badania mówią, że w przeważającej mierze molestowanie
seksualne w miejscu pracy dotyczy kobiet – molestującym jest szef, przełożony, czy
kolega. Takie zachowania skierowane jest głównie wobec kobiet młodych (pierwsza
praca), bądź wracających po przerwie do zawodu, czujących się w miejscu pracy
niepewnie, wobec zmieniających się bardzo szybko wymogów zawodowych. Eksperci
zajmujący się tą problematyką molestowanie seksualne zaliczają do dyskryminacji
ze względu na płeć 25.
Art. 18 § 6 kodeksu pracy wprowadził przepis: „Dyskryminowaniem ze względu
na płeć jest każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności
lub poniżenie albo upokorzenie pracownika i na zachowanie to mogą się składać
ﬁzyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne)”.
Ważnym, nowym rozwiązaniem prawnym wprowadzonym do polskiego systemu
prawnego stała się ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Problematyka
dotyczy w przeważającej mierze kobiet, a przemoc jest w tym wypadku także formą
dyskryminacji ze względu na płeć.
Prowadzone od kilku lat badania pokazały, że przemoc w rodzinie w ogromniej
masie przypadków, to naganne zachowania skierowane przeciwko kobietom i dzieciom, ze strony męża czy konkubenta 26. Przemoc w rodzinie stała się patologią
dotyczącą wszystkich warstw społecznych, a jej forma ﬁzyczna, seksualna, psychiczna
czy ekonomiczna działaniem uznanym za przestępstwo kryminalne 27.
Według danych Komendy Głównej Policji w 2003 r. było w Polsce 137 299 oﬁar
przemocy w rodzinie, w tym kobiety stanowiły 58% oﬁar. W 2004 r. liczba oﬁar
przemocy w rodzinie wzrosła do 150 266 odnotowanych przypadków, w tym 59%
stanowiły kobiety.
25
Por. Równe traktowanie kobiet i mężczyzn. Aspekty prawne i instytucjonalne, Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, Warszawa 2004; także: Z Dąbrowska (red.),
Prawne gwarancje równości kobiet i mężczyzn, z. 7, Biblioteka Pełnomocnika, Warszawa 2004.
26
Por. J. Mazur, Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002.
27
Zob. U. Nowakowska (red.), Przemoc w rodzinie a wymiar sprawiedliwości, Warszawa 2005.
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Trzeba zaznaczyć, że przemoc domowa w 94% przypadków skierowana jest wobec
kobiet i dzieci, a dane Policji pokazują zaledwie „wierzchołek góry lodowej”. Co
trzecie zabójstwo w Polsce jest wynikiem przemocy domowej, której występowanie
potęguje alkoholizm, bezrobocie, zła sytuacja mieszkaniowa i trudy transformacji
ustrojowej ponoszone przez wielkie rzesze społeczeństwa polskiego. W badaniach
przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w 2005 r.
„(…. ) na liczącej 1089 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków,
ponad jedna trzecia respondentów (37%) przyznała, że zna przynajmniej jedną
kobietę – oﬁarę przemocy swojego partnera. (…) Wyniki uzyskane w 2005 r. w zasadzie nie różnią się od tych uzyskanych we wcześniejszych badaniach, które przeprowadzono w 2002 i 2003 r.”28
Dzięki aktywności Pełnomocnika i środowisk kobiecych 29.07.2005 r. Sejm
przyjął ustawę „o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”29. Ustawa deﬁniuje pojęcie
przemocy w rodzinie jako „(…. ) jednorazowe albo powtarzające się działanie lub
zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste (osoby najbliższej, członka rodziny,
przyp. E. W.) w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia,
zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną,
powodujące szkody na ich zdrowiu ﬁzycznym lub psychicznym, a także wywołujące
cierpienie i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.
Ustawa przewiduje różnorodne formy pomocy oﬁarom przemocy w rodzinie,
także wprowadza obowiązek wyprowadzenia się i zakaz kontaktowania się stosujących przemoc ze swoją oﬁarą. Dla stosujących przemoc przewiduje prowadzenie
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.
Trzeba zauważyć, że poziom ekonomiczny społeczeństwa polskiego i wywołane
nim trudności lokalowe, czynią zapisy ustawy wprost niemożliwymi do realizacji.
Zdając sobie sprawę z panujących w Polsce stereotypów na temat społecznej roli
kobiet i mężczyzn, Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet
i Mężczyzn bardzo aktywnie podjął akcje uświadamiające zjawisko przemocy
w rodzinie.
W sierpniu 2002 r. rozpoczęła się akcja nazwana Narodowy Program Przeciwdziałania i Zwalczania Przestępczości „Bezpieczna Polska”, w której ściganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i dzieci uznano za najważniejsze ze wszystkich
działań.
Centrum Praw Kobiet i jego ﬁlie terenowe rozpoczęło udzielać bezpłatnych porad
prawnych dla kobiet – oﬁar przemocy, świadczono także pomoc psychologiczną,
organizowano grupy wsparcia, warsztaty terapeutyczne i wiele innych form terapii.
28
29

U. Nowakowska (red.), Przemoc w rodzinie…, s. 19.
Dz.U. 2005, nr 180, poz. 1493.
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Na terenie całej Polski pełnomocniczki wojewodów do spraw równego statusu
kobiet i mężczyzn funkcjonujące w Urzędach Wojewódzkich prowadziły różnego
typu akcje uświadamiające zjawisko przemocy, takie jak: akcja miejska „Niemy
Świadek”, ustawiano billboardy, rozdawano ulotki informujące gdzie szukać pomocy,
w 2005 r.
Od 18 lipca do 29 września 2005 r. działała bezpłatna infolinia dla oﬁar przemocy,
stworzono specjalną stronę internetową: www. przełam przemoc. pl., z której skorzystało bardzo wiele osób.
Wymienione tu zostały tylko niektóre z działań, akcji i interwencji jakie podejmował Pełnomocnik Rządu i jego odpowiedniczki w terenie.
Ogrom zadań tego urzędu ściśle korespondował z prawem i duchem prawa w Unii
Europejskiej. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn, będąca bastionem
kultury współczesnej Europy zyskiwała sobie w Polsce coraz większe rzesze zwolenników, a modernizowane polskie prawo prowadziło ku rzeczywistej realizacji tej
zasady.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 3.11.2005 r oku30. został zniesiony urząd
Pełnomocnika, pełnomocniczki wojewódzkie bądź odwołano, bądź zakończył się
czas ich nominacji.
Z perspektywy kilku lat można zauważyć, że urząd ten od początku obarczony był
w Polsce bardzo mocnym stygmatem politycznym i ideologicznym. Powołany przez
premiera lewicowego rządu – L. Millera, dobrze wpisywał się w politykę państwa,
które kandydowało do członkostwa w Unii Europejskiej. Powstanie urzędu wspierał
Komisarz do Spraw Rozszerzenia UE – Günter Verheugen. Obok problemów równouprawnienia kobiet i mężczyzn, Pełnomocnik Rządu miał podjąć kwestie przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie, religię, poglądy czy
orientację seksualną.
Wśród środowisk feministycznych skupionych wokół Urzędu zaczął pojawiać się
postulat złagodzenia ustawy „antyaborcyjnej”, środowiska gejowskie podnosiły
kwestie dyskryminacji wobec nich, panujące wśród niektórych grup społecznych.
W polskim parlamencie prawicowa opozycja wielokrotnie wyrażała postulat
likwidacji tego urzędu. Forum Kobiet Polskich, Liga Polskich Rodzin czy Forum
Kobiet Katolickich ostro krytykowały program działań Pełnomocnika, nieprzychylne
stanowisko wyrażali niektórzy hierarchowie Kościoła katolickiego.
Zmiana ekipy rządzącej, której prawicowe poglądy nie korespondowały w żaden
sposób z zadaniami urzędu stała się przyczyną jego likwidacji, choć oﬁcjalny komu-

30

Rozporządzenie RM w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet
i Mężczyzn – Dz.U. 4.11.2005.
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nikat głosił, że powodem likwidacji były „zmiany wynikające z Programu Rządu na
lata 2005–2009”31.
Zadania zlikwidowanego urzędu przekazano Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, w którym utworzono Departament do Spraw Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji. Rzeczpospolita Polska stała się w ten sposób jedynym krajem
Unii Europejskiej, który nie posiada osobnego urzędu zajmującego się problematyką
równouprawnienia. Zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn została zagwarantowana we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach praw
człowieka, podpisanych i ratyﬁkowanych przez Polskę.
Zasada równouprawnienia i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć
(także inne kryteria) została zapisana w Traktacie Amsterdamskim z 1997 r., występuje także w wielu dyrektywach Wspólnotowych, można mieć zatem nadzieję, że
członkostwo Polski w Unii Europejskiej będzie gwarantem przeciwdziałającym
zniweczeniu olbrzymiego dorobku Pełnomocnika i środowisk kobiecych.

SUMMARY

THE ARTICLE PRESENTS the establishment and functioning of the oﬃce of commissioner
for Equal Status of Men and Women (2001–2005).
The author shows selectively the data that allow to claim that despite of the fact that there
is legal equality of rights, women in Poland are discriminated in the labour market, in
management and in politics.
Activities of the commissioner (in the rank of secretary and later undersecretary of state)
and 16 authorized women in the ﬁeld should have visualized the society the existing discrimination of women in Poland and they should have fought with the stereotypes of thinking and acting of oﬃces, employers, politics and media.
The liquidation of the commissioner’s oﬃce in 2005 was the violation of the United Europe
directive, that requires from the EU countries to have such an oﬃce in their structure.

31
Po wyborach nowym premierem został Kazimierz Marcinkiewicz, członek partii Prawo i Sprawiedliwość, powołany na to stanowisko 31.10.2005 r.
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PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ PRZED wyborami parlamentarnymi w 2005 r. zapowiadało powołanie specjalnej komisji, mającej za zadanie wyjaśnienie wszelkich
nieprawidłowości i nadużyć, jakich od czasu transformacji ustrojowej w 1989 r.
dopuszczały się poszczególne rządy, określane przez prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, mianem liberalnych lub postkomunistycznych1. Powołanie komisji i wyjaśnienie konkretnych spraw miało być warunkiem koniecznym sanacji państwa
i usprawnienia działania instytucji publicznych. W programie wyborczym PiS
funkcję takiej komisji śledczej powierzono Komisji Prawdy i Sprawiedliwości2.
Szybko jednak okazało się, że zakres działań, jaki jej wyznaczono, nie mieści się
w ramach konstytucyjnych uprawnień Sejmu. Stąd w Sejmie V kadencji zdecydowano się jedynie na powołanie Komisji śledczej do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz
działań nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.3
Była to już czwarta komisja śledcza w historii III RP, jaką posłowie postanowili
powołać. Popularność tych instytucji brała się stąd, że nie tylko wyjaśniały one
kwestie, które w odpowiednich uchwałach o powołaniu komisji wskazywał Sejm, ale
też kreowały wiele istotnych wydarzeń na polskiej scenie politycznej, by wymienić
1

Wyjątek stanowił jedynie rząd Jana Olszewskiego. Por. M. Janicki, W. Władyka, Cień Wielkiego
Brata. Ideologia i praktyka IV RP, Warszawa 2007, s. 167–174.
2
IV Rzeczpospolita. Sprawiedliwość dla Wszystkich. Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości,
http://www.pis.org.pl/download.php?g=mmedia&f=program_2005.pdf, 18.12.2007 r.
3
W dalszej części pracy będę używał skróconej wersji nazwy: komisja śledcza ds. sektora
bankowego.
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chociażby znaczący spadek zaufania do gabinetu Leszka Millera po ujawnieniu tzw.
afery Rywina, czy też wycofanie się z kandydowania na urząd Prezydenta RP liczącego się w sondażach polityka SLD – Włodzimierza Cimoszewicza. Przewidywania
podobnych konsekwencji politycznych musiały przyświecać twórcom komisji śledczej ds. sektora bankowego z tą jednak różnicą, że mogłaby ona stać się narzędziem
walki większości parlamentarnej z sejmową opozycją4.
Należy jednak zadać pytanie, czy rzeczywiście instytucja komisji śledczej w polskim systemie politycznym mogła nadal odgrywać istotną rolę? Czy działalność
poprzednich komisji nie obniżała rangi każdej kolejnej? Czy nie następował w społeczeństwie efekt medialnego znudzenia pracami komisji? Już wszak działalność tzw.
komisji ds. PZU wzbudzała nikłe zainteresowanie wśród opinii publicznej. Można
było więc domniemywać, iż jeszcze trudniejsza materia, jaką niewątpliwie jest
proces prywatyzacji polskiego sektora bankowego, spotka się z jeszcze mniejszym
poświęceniem uwagi ze strony mediów i ich odbiorców.
Czy rzeczywiście tak było i w jaki sposób członkowie komisji śledczej ds. sektora
bankowego próbowali zmierzyć się z jednej strony z problemami merytorycznymi
w pracach komisji, z drugiej zaś z problemem wzbudzenia zainteresowania opinii
publicznej swoimi pracami – to temat niniejszego opracowania. Punkt widzenia, jaki
przyjąłem, próbując wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania komisji, może zostać
uznany za kontrowersyjny, aczkolwiek, w moim mniemaniu, pozwala on na rozważenie dwoistości – meritum vs. medialność – na jednej płaszczyźnie. W pierwszej
części pracy zatem zwracam uwagę na formalno-prawne zagadnienia związane
z funkcjonowaniem komisji śledczej ds. sektora bankowego w Polsce, natomiast
w drugiej i trzeciej, korzystając z pojęcia ukutego przez prof. Jadwigę Staniszkis
(„polityka pastiszu”), staram się wykazać, w jaki sposób posłowie komisji śledczej
próbowali „ominąć” ów dualizm. Z racji objętości artykułu wybieram też tylko
niektóre – najbardziej charakterystyczne – cytaty i przykłady, zastrzegając, iż nie
podejmuję się analizy wszystkich problemów, jakie stały się udziałem komisji.
Niniejszy wywód należy potraktować jako próbę interpretacji działalności komisji
w kontekście współczesnego stylu uprawiania polityki.

4
Obrady komisji przypadły na czas wyborów samorządowych, a wezwanie do stawiennictwa przed
komisją dla Hanny Gronkiewicz-Waltz – kandydatki opozycyjnej Platformy Obywatelskiej na stanowisko prezydenta stolicy – miało być dowodem na upolitycznienie działalności komisji. Wezwanie
ostatecznie – na prośbę kontrkandydata popieranego przez PiS, Kazimierza Marcinkiewicza – wystosowano w terminie późniejszym.
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1. KOMISJA ŚLEDCZA W POLSKIM SYSTEMIE POLITYCZNYM

PARLAMENTARNĄ KOMISJĘ ŚLEDCZĄ – z uwagi na brzmienie art. 111 Konstytucji
RP – należy traktować jako instytucję przewidywaną konstytucyjnie (instytucję
konstytucyjną), choć jej powołanie oznaczone jest kwaliﬁkacją fakultatywności.
Sformułowania ustawy zasadniczej wyraźnie wskazują na wyjątkowość i specyﬁczny
charakter komisji, zwłaszcza w porównaniu z uprawnieniami i sposobem działania
innych komisji parlamentarnych, wobec których kategoria uznaniowości nie ma
zastosowania5.

1.1. Instytucjonalno-prawne aspekty funkcjonowania komisji
śledczej w polskim systemie politycznym

PIOTR CZARNY DEFINIUJE komisje śledcze jako „organy parlamentu (lub jednej
z jego izb), złożone z deputowanych, powołane w celu wyjaśnienia konkretnych
okoliczności faktycznych i posiadające w ramach otrzymanego zlecenia władcze
uprawnienia, zbliżone do środków będących w dyspozycji sądów i władz administracyjnych”6. Z kolei Bogusław Banaszak spośród cech konstytuujących pojęcie
komisji śledczej wymienia: 1) status wewnętrznego organu parlamentu, w skład
którego wchodzą jego członkowie; 2) wyposażenie w uprawnienia śledcze; 3) sprecyzowanie celu, jakim jest zbadanie określonego przez parlament stanu faktycznego
lub prawnego; 4) uprawnienia władcze wobec podmiotów niebędących poddanymi
kontroli systemu władzy wykonawczej (zwłaszcza osób ﬁzycznych); 5) przygotowanie sprawozdania będącego podstawą podjęcia przez parlament decyzji; 6) informowanie społeczeństwa o sprawie będącej przedmiotem badania7.
Szczególny sposób powoływania komisji fakultatywnych oraz nadzwyczajnych
przewidują Regulamin Sejmu oraz Ustawa o komisji śledczej. Zwraca w nich uwagę
domniemanie politycznego charakteru działalności komisji, przejawiające się w trosce prawodawcy o niewykorzystywanie ich do celów propagandowych, czy bieżących
walk politycznych. Określa się zatem minimalną liczbę podpisów parlamentarzystów
pod wnioskiem o powołanie komisji śledczej, wyższą niż w przypadku komisji
zwykłych8. Komisje śledcze od pozostałych komisji odróżnia też cel prowadzonych
prac oraz sposób postępowania.
5
6
7
8

Por. M. Grzybowski, Sejmowa Komisja Śledcza, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 3, s. 45.
P. Czarny, Komisje śledcze niemieckiego Bundestagu, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 3, s. 56.
B. Banaszak, Koncepcje komisji śledczych, „Przegląd Sejmowy” 2006, nr 5, s. 14.
Ibidem, s. 21.
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Teoretycy prawa wskazują, iż komisja śledcza jest jednym ze sposobów sprawowania przez Sejm funkcji kontrolnej, którą wyznacza mu Konstytucja RP w art. 95
ust. 2. Sprawowanie kontroli oznacza w tym kontekście „prawo legislatywy do
uzyskiwania informacji o działalności określonych organów i instytucji publicznych
oraz prawo wyrażania oceny tej działalności”9.
Oprócz funkcji kontrolnej komisja śledcza pełni też funkcję dochodzeniową.
Możliwość zainicjowania dochodzenia w danej sprawie komisja uzyskuje dzięki
prowadzeniu działań w trybie kodeksu postępowania karnego. Funkcja dochodzeniowa jest rozszerzeniem funkcji kontrolnej o tyle, o ile prowadzone dochodzenie
może dotyczyć nie tylko podmiotów ponoszących odpowiedzialność konstytucyjną,
ale także tych podmiotów będących w sferze zainteresowań komisji śledczej, które
w uchwale o jej powołaniu przewidział Sejm10.
Komisja śledcza kończy swoją działalność przekazaniem marszałkowi Sejmu
sprawozdania ze swojej działalności, choć ustalenia w nim zawarte nie są wiążące
dla innych organów państwa. Pomimo braku faktycznego znaczenia treści przyjętego
przez Sejm sprawozdania o jego wielkiej randze świadczy spór, jaki rozgorzał podczas
debaty nad różnymi wersjami „raportu”, jaki z prac komisji ds. Rywina sporządzili
jej członkowie. Każde z prezentowanych sprawozdań zawierało inne (skrajnie rozbieżne) wnioski i ustalenia, a debata nad ich rozpatrzeniem ujawniła niejasności
prawne w Ustawie o komisji śledczej z 2001 roku. Ustawa nie przewidywała, w jakiej
kolejności wnioski powinny być głosowane, jaki jest formalnoprawny status tych
sprawozdań, co więcej – pojawiały się też głosy, czy aby na pewno poszczególne
„raporty” powinny być poddawane pod głosowanie11.
Nowelizacja Ustawy o komisji śledczej z dnia 3 stycznia 2005 roku ostatecznie
określiła sposób procedowania nad sprawozdaniem z działalności komisji i dzięki
temu zlikwidowała kolejną możliwość politycznego (i medialnego) starcia, którego
źródłem mógłby być każdy następny „raport” przygotowany przez członków komisji śledczych. Sprawozdanie – wedle nowego stanu prawnego – sporządza i przedstawia przewodniczący komisji, a poszczególni członkowie mogą złożyć na piśmie
konkretne poprawki. Kolejność głosowania poprawek jest ustalana poprzez przyję9

P. Radziewicz, Informacja na temat statusu prawnego komisji śledczej – zagadnienia ogólne,
„Przegląd Sejmowy” 2003, nr 2, s. 91.
10
Por. R. Piotrowski, W sprawie możliwości wezwania prezydenta RP przez sejmową komisję śledczą,
„Studia Iuridica” 2004, nr 43, s. 192–194.
11
Zwracano na przykład uwagę na to, iż debatowanie nad różnymi projektami sprawozdania z prac
komisji śledczej jest w rzeczywistości debatą nad prawdziwością konkretnych zdarzeń, bo przecież do
ich ustalenia i przedstawienia komisja śledcza została powołana. Trudno w takim przypadku głosować
czterystu sześćdziesięciu posłom nad tym, czy ktoś danego dnia „był w teatrze, czy gdzie indziej”. Por.
M. Bil, A. Błoński, A. Małkiewicz, Komisja Rywina. Próba spojrzenia politologicznego, Wrocław 2005,
s. 78–79.

Polityka pastiszu jako sposób interpretacji działalności komisji śledczej

169

cie przez komisję odpowiedniej uchwały. Do tak przyjętego sprawozdania członkowie komisji mogą złożyć zdanie odrębne. Na posiedzeniu plenarnym poseł-sprawozdawca przedstawia sprawozdanie komisji śledczej wraz ze zdaniami odrębnymi.
Natomiast nad przedstawionym sprawozdaniem komisji Sejm, wedle nowelizacji
ustawy z 2005 r., nie przeprowadza głosowania.
Na istotny aspekt funkcjonowania komisji śledczych w systemie politycznym
wskazuje Marek Zubik. Pisze on, iż skuteczność działań podejmowanych przez
komisję zależy od dwóch czynników: prawnego i politycznego. Pierwszy z nich to
całokształt regulacji prawnych, według których obraduje i pracuje komisja śledcza
oraz zakres przedmiotowy prac komisji wynikający z uchwały sejmowej o jej powołaniu. Drugi czynnik to z kolei fakt podległości komisji śledczej innym organom
Sejmu, który prowadzi do tego, iż skuteczność komisji uzależniona jest w głównej
mierze od determinacji oraz sposobu działania poszczególnych jej członków, delegowanych przez partie polityczne12.

1.2. Praktyczne aspekty funkcjonowania komisji śledczych
w polskim systemie politycznym

ZNOWELIZOWANA W 2005 ROKU Ustawa o komisji

śledczej reguluje zakres działania komisji, prawa i obowiązki osób wzywanych przez komisję do złożenia zeznań,
a także możliwość rozpatrywania sprawozdania komisji przez Sejm13. Z kolei sposób
powoływania komisji oraz procedurę wyboru jej członków precyzyjnie określa
Regulamin Sejmu. Artykuł 136a wskazuje, iż projekt uchwały powołującej komisję
śledczą winien wniesiony być przez co najmniej czterdziestu sześciu posłów, a także
uzasadniać potrzebę i cel powołania komisji.
Ustawodawca zawarł także w art. 2 ustawy dyrektywę, według której skład komisji powinien odwzorowywać reprezentację klubów i kół poselskich mających swoją
reprezentację w Konwencie Seniorów. „Tym samym ogólna reguła praktyki parlamentarnej ustalania składu komisji w oparciu o klucz polityczny, tj. odpowiednie do
liczebności klubu poselskiego reprezentowanie klubu w składzie komisji stałych
(i nadzwyczajnych), z zachowaniem proporcji pomiędzy większością parlamentarną
a opozycją, uległa tu ustawowej petryﬁkacji”14.

12

Por. M. Zubik, O zakresie i formach działania sejmowych komisji śledczych, „Studia Iuridica”
2005, nr 44.
13
Por. P. Radziewicz, op.cit., s. 92.
14
M. Grzybowski, op.cit., s. 46.
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Najistotniejszym problemem prawnym, przed którym stanęła komisja śledcza ds.
sektora bankowego, była kwestia ustalenia zakresu przedmiotowego jej prac. Uchwała
o powołaniu komisji z dnia 24 marca 2006 r. wskazywała następujące problemy,
których wyjaśnieniem miałaby się ona zajmować: 1) prawidłowość i celowość działań Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Bankowego w okresie od
4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r.; 2) kształt systemu bankowego w Polsce
w porównaniu z innymi krajami; 3) prawidłowość działania Zarządu Narodowego
Banku Polskiego w zakresie dokonywanych przez niego ocen funkcjonowania systemu bankowego w Polsce; 4) kwestia ewentualnego konﬂiktu interesów między rolą
Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Bankowego; 5) działalność osób występujących w imieniu Komisji Nadzoru Bankowego,
Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, Urzędu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz Ministerstwa Skarbu
Państwa i Ministerstwa Finansów pod kątem ewentualnego występowania konﬂiktu
interesów; 6) działalność ministrów oraz innych osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe w sprawach rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym w okresie od 4 czerwca 1989 r. do
19 marca 2006 roku15.
Już w trakcie debaty nad podjęciem uchwały o powołaniu komisji posłowie klubów
opozycyjnych wskazywali na konieczność uściślenia zakresu jej działalności oraz na
groźbę zakwestionowania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności uchwały z Konstytucją RP. Eksperci uważali bowiem, iż ustawa zasadnicza nie daje Sejmowi
dowolności w określaniu zakresu działania. Spośród najważniejszych ograniczeń
M. Zubik wymieniał: konieczność rozpatrywania konkretnej sprawy, ogólnopaństwowe znaczenie rozpatrywanej kwestii, jej umiejscowienie w zakresie kontroli
parlamentarnej oraz dokładne sprecyzowanie problemu przez Sejm16.
Biorąc pod uwagę te zastrzeżenia posłowie Platformy Obywatelskiej zdecydowali
się zaskarżyć uchwałę o powołaniu komisji ds. sektora bankowego do Trybunału
Konstytucyjnego. 21 września 2006 r. Trybunał orzekł, iż większość zapisów uchwały
nie jest zgodna z Konstytucją, co doprowadziło do swoistego paraliżu prac komisji
pomimo jej formalnego funkcjonowania. Dopiero po zatwierdzeniu przez Sejm
poprawek w uchwale w dniu 30 marca 2007 r. 17 prace komisji zostały wznowione.
15

Por. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania
rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz
działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. z dnia 24 marca
2006 r. (M.P., nr 24, poz. 265).
16
M. Zubik, op.cit., s. 447–448.
17
Zmieniono m.in. nazwę komisji. Komisję śledczą do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru ban-
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Ważną konstatacją w kontekście rozpatrywania uprawnień komisji śledczych jest
fakt, iż nie wolno im w toku swojego postępowania kreować nikogo obwinionym,
oskarżonym lub podejrzanym. Członkowie komisji mogą przesłuchiwać wezwane
osoby jedynie w charakterze świadków, choćby w prowadzonym równolegle postępowaniu przed organami władzy sądowniczej posiadały one status podejrzanego lub
oskarżonego18. Świadek jest w takim wypadku rozumiany jako osoba, którą organ
procesowy (a w przypadku postępowania w parlamencie – sejmowa komisja śledcza)
wzywa do stawiennictwa i złożenia zeznań. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba
wezwana była świadkiem rozpatrywanego zdarzenia w sensie faktycznym tzn. czy
posiadała informacje interesujące organ przesłuchujący. Pomimo wszystko zachowuje ona prawa i obowiązki świadka, a komisja śledcza powinna dołożyć wszelkich
starań, by wezwanie do stawiennictwa przed komisją było prawidłowe tzn. by istniało
jak największe prawdopodobieństwo, że wzywana osoba jest nie tylko świadkiem
w rozumieniu prawnym, ale także – świadkiem faktycznym19.
Kwestia statusu osoby wezwanej przed komisję ma nie tylko wymiar teoretyczny,
ale też praktyczny, co dobrze ukazuje wymiana zdań pomiędzy zeznającą przed
komisją śledczą ds. sektora bankowego Ewą Balcerowicz – żoną prezesa Narodowego
Banku Polskiego – a przewodniczącym tej komisji – Arturem Zawiszą20:
„Prezes Zarządu CASE Ewa Balcerowicz: Panie przewodniczący, przeczytałam
ustawę o komisji śledczej i przeczytałam oczywiście dokładnie wezwanie na to
przesłuchanie i wydaje mi się, że ja nie jestem świadkiem, jestem osobą wezwaną.
Przewodniczący Artur Zawisza (PiS): Jest pani wezwana jako świadek.
Prezes Zarządu CASE Ewa Balcerowicz: Ustawa o komisji śledczej przewiduje dwa
typy jakby osób, które są wzywane: osoby wzywane i osoby wzywane w charakterze
świadków. W dokumencie, który otrzymaliśmy, nie ma określenia: świadek.
Przewodniczący Artur Zawisza (PiS): Ale nie jest pani osobą oskarżoną. Bardzo
proszę o swobodną wypowiedź w sprawie będącej przedmiotem badań komisji”.
(12.09.2006 r.).

kowego w okresie 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. przemianowano na Komisję śledczą do zbadania
nieprawidłowości w działaniach organów państwa w procesie przekształceń niektórych banków.
18
Por. R. Kmiecik, Opinia na temat statusu prawnego komisji śledczej, „Przegląd Sejmowy” 2003,
nr 2, s. 106.
19
B. T. Bieńkowska, Reﬂeksje na temat przesłuchania przez sejmową komisję śledczą w charakterze
świadka osoby będącej podejrzanym lub oskarżonym w równolegle toczącym się postępowaniu karnym,
„Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2005, nr 3, s. 72–73.
20
Wszystkie wyróżnione w tekście cytaty pochodzą z Biuletynów Posiedzeń Sejmowej Komisji
Śledczej zamieszczonych na stronie internetowej: http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/fkskr5?OpenForm&SPSB. Podkreślenia poszczególnych fragmentów w cytatach są mojego autorstwa.
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Widać w tej sytuacji wyraźnie, jak nieprecyzyjność przepisów ustawy oraz hybrydowy status komisji, czyli jej działalność na styku wielu podstaw prawnych21,
wpływały na praktyczny wymiar pracy komisji. Zarzuty o nieobiektywne podejście
do rozpatrywanych kwestii oraz o kreowanie osób wzywanych do złożenia zeznań
przed komisją śledczą na oskarżonych lub podejrzanych były także powodem składania przez posłów klubów opozycyjnych wniosków o wykluczenie ze składu
komisji (na czas przesłuchania) tych członków, którzy podczas konferencji prasowych
lub wypowiedzi dla mediów dopuszczali się nadużyć:
„Poseł Aleksander Grad (PO): (…) pan poseł Adam Hofman stworzył taką oto
konstrukcję myślową i konstrukcję prawną. Mianowicie stwierdził, że istnieje czy
istniała zorganizowana grupa przestępcza, na czele której stał Leszek Balcerowicz.
W skład tej grupy przestępczej miał wchodzić on sam, cała Fundacja CASE, prezesi
banków. I w ramach tej grupy przestępczej doszło do wręczania łapówek. Taka była
wypowiedź posła Hofmana. Jest to niedopuszczalne, że poseł, członek komisji
śledczej, przed badaniem jakichkolwiek spraw, po pierwsze, wygłasza takie niedorzeczności, a po drugie, dokonuje takich stwierdzeń, wiedząc, że będąc członkiem
komisji śledczej musi zachować bezwzględną bezstronność” (12.09.2006 r.).
Wyżej przytoczone cytaty każą badaczowi jeszcze dokładniej zastanowić się nad rolą,
jaką odgrywali w komisjach śledczych poszczególni posłowie oraz spróbować odpowiedzieć na pytanie, jakie są możliwości interpretacji przedstawionego stylu działania.

2. CZYM JEST POLITYKA PASTISZU?

JADWIGA STANISZKIS POJĘCIA polityki pastiszu używa w szerokim kontekście,
opisując funkcjonowanie współczesnych instytucji władczych i skupiając się raczej
na metapoziomie relacji społecznych. Abstrahuje zatem od konkretnych instytucji
systemu wskazując na ogólne problemy sprawowania władzy w Polsce po siedemnastu latach od transformacji ustrojowej. Zdaniem autorki współcześnie politycy
tylko udają, że rządzą. W rzeczywistości nie wierzą, że są w stanie dokonać jakiegokolwiek realnego zwrotu czy przewartościowania swoich poglądów. Wciąż funkcjonują w stworzonej przez siebie samych przestrzeni. Ich kontakt z rzeczywistą
strukturą i ﬁlozoﬁą poszczególnych instytucji jest nikły22. Charakterystycznymi
stanami świadomości polskich polityków są dryf, pozorność i pragmatyzm. Tak
sprawowana władza ma charakter antyintelektualny i antyelitarny. Uprawiany zamiast
21

M. Zbrojewska, Karnoprocesowe aspekty postępowania przed sejmową komisją śledczą, „Przegląd
Sejmowy” 2004, nr 1, s. 29.
22
J. Staniszkis, O władzy i bezsilności, Kraków 2006, s. 141.
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rządzenia pastisz (polityka naśladowania, powielania) to ciągła ucieczka przed
odpowiedzialnością przy pełnym poczuciu zadowolenia z wykonywanej przez siebie
pracy23. Tego typu działanie prowadzi do procesu, który Ulrich Beck nazwał odmiejscowieniem polityki. Miejsca, w których do tej pory rozgrywała się polityka tzn.
parlament, fora publiczne tracą na znaczeniu24.
Trudno w takich warunkach funkcjonować politykom inaczej niż tylko poprzez
strategię adaptacji do zastanych i wciąż zmieniających się reguł. Prowadzi to do zdominowania dyskursu publicznego przez antyintelektualizm – postawę życiową, która
poprzez zanegowanie myślenia o sobie w kategoriach samoobserwacji powoduje, iż
politycy oraz instytucje, w których zasiadają, dążą do uwznioślenia własnej roli, brną
w patos, tracąc poczucie dystansu do siebie samych25. Potwierdzałby to następujący
chaos komunikacyjny podczas jednego z przesłuchań, który miał miejsce, zanim
jeszcze członkowie komisji śledczej zaczęli przesłuchiwać wezwanego świadka:
„Przewodniczący Artur Zawisza (PiS): Pani poseł, nie jesteśmy tu po to, żeby się
wygadać, tylko po to, żeby podejmować decyzje i przesłuchiwać świadków.
Poseł Małgorzata Ostrowska (SLD): Na razie to pan gada cały czas. (…) Bo ja
jeszcze nie miałam okazji nawet pół zdania powiedzieć. (…)
Poseł Małgorzata Ostrowska (SLD): No, co pan teraz robi, przepraszam?
Przewodniczący Artur Zawisza (PiS): Głosuję wniosek pana przewodniczącego
Pawłowskiego.
Poseł Małgorzata Ostrowska (SLD): Niemożliwe, panie przewodniczący? Bez
wypowiedzi, bez głosu za i przeciw? No jak to? Straszne sztuki pan stosuje.
Przewodniczący Artur Zawisza (PiS): Pytałem wielokrotnie o głosy przeciw.
Poseł Aleksander Grad (PO): Panie przewodniczący, pan się pogubił w tym prowadzeniu tej komisji w tej chwili, dlatego że cały czas rozmawialiśmy o wniosku
pana posła Sawickiego i wokół tego była dyskusja.
Przewodniczący Artur Zawisza (PiS): Kto jest przeciw wnioskowi pana posła
Pawłowskiego?
Poseł Aleksander Grad (PO): Zadał pan pytanie, kto jest przeciw...
Przewodniczący Artur Zawisza (PiS): Kto jest przeciw wnioskowi pana posła
Pawłowskiego?
Poseł Małgorzata Ostrowska (SLD): A to znaczy na zasadzie, kto głośniej w mikrofon. To może my wszyscy razem” (12.09.2006 r.).
Funkcjonowanie takich instytucji, jak sejmowa komisja śledcza ds. sektora bankowego dodatkowo jest obarczone mankamentem, który postmoderniści nazywają nie23
24
25

Ibidem, s. 193.
U. Beck, Władza i przeciwwładza w epoce globalnej, Warszawa 2005, s. 271.
J. Staniszkis, op.cit., s. 240–241.
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istnieniem rzeczywistości, a relatywiści – niemożnością dotarcia do obiektywnej
i prawdziwej wiedzy o rzeczywistości. Publiczność, która wciąż zapewniana jest o wielkiej randze i doniosłości zadań, jakie przed komisją śledczą stoją, lepiej od posłów – co
pokazują badania sondażowe – zdaje sobie sprawę z trudności pojawiających się podczas dążenia do bezsprzecznego ustalenia wszystkich faktów i okoliczności zdarzeń:
Czy Pana(i) zdaniem, komisja ds. Banków i Nadzoru Bankowego doprowadzi
do ustalenia prawdy w badanych sprawach czy też nie
Raczej nie

Raczej tak

23%
30%

19%

Zdecydowanie tak

4%

53%

24%
23%
Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

Źródło: CBOS, 8–11 września 2006, N=937.

Powyższy diagram wyraźnie wskazuje, iż komisja śledcza ds. sektora bankowego
nie była uważana za właściwą formułę wyjaśnienia kwestii, którymi miała się w założeniach zajmować. Sceptycyzm polskiego społeczeństwa co do możliwości dotarcia
do sedna problemu, czy też ustalenia przyczyn konkretnego zjawiska, w przytoczonych badaniach okazał się znaczący. Tym należy także tłumaczyć odpowiedzi
respondentów, którzy pytani o rozmaite problemy polityczne nie wymieniają komisji śledczych jako skutecznego sposobu ich rozwiązywania, nie widzą też potrzeby
powoływania takich komisji:
Tab. 1. Wyniki sondażu badającego opinie o potrzebie powoływania komisji
śledczych w konkretnych kwestiach politycznych
Ostatnio pojawiło się kilka propozycji powołania nowych
sejmowych komisji śledczych. Czy uważa Pan(i) za potrzebne
powołanie takich komisji, które zajęłyby się:

Tak

Nie

Trudno
powiedzieć

w procentach

• sektorem bankowym w latach 1989–2006

41

54

5

• ponownym zbadaniem sprawy Orlenu

39

54

7

• inwigilacją prawicy w czasie premierostwa Hanny Suchockiej

30

62

8

• inwigilacją dziennikarzy w czasie rządów AWS

28

65

7

• mediami: prasą, radiem i telewizją

28

65

7

Źródło: CBOS, 1–4 kwietnia 2006, N=1025.
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Jadwiga Staniszkis utrzymuje, iż brnięcie w politykę pastiszu, brak reakcji na
zmieniającą się rzeczywistość i trwanie polityków w swoistym letargu (wszystkie te
stany przejawiają się najpełniej w ambicji kontrolowania całej przestrzeni społecznej26
w myśl wprost niesformułowanych, ale istniejących w świadomości polityków zasad
racjonalności) skazane jest z góry na porażkę. Wzmaga natomiast niesterowność
i chaos27. Politycy upatrujący w konﬂikcie metody na zaistnienie w społecznej świadomości, niepotraﬁący zrozumieć, iż może być on także osią współpracy, a nie tylko
walki, tworzą często instytucje, których treścią nie jest rozwiązywanie zadań, dla
których się je powołuje, ale pozorowanie pracy i socjaldarwinistyczna walka o łupy,
którymi są w ich przypadku korzyści z pracy pozorowanej lub zmarnowanej.
W instytucjach tych natężenie wewnętrznych konﬂiktów, interpersonalnych animozji, pieniactwa i intryganctwa, starć w zakresie kompetencji formalnych oraz o miejsce w hierarchii jest tym większe, im mniej członkowie danej struktury zajmują się
pracą, do której zostali powołani28.
By unaocznić te prawidłowości, spojrzeć warto na ostateczne – formalne – wyniki
prac komisji śledczej ds. sektora bankowego. Spośród siedmiu głównych kwestii
wymienionych w uchwale o powołaniu komisji, a następnie uszczegółowionych
w nowelizacji uchwały, w końcowym sprawozdaniu znalazły się jedynie wnioski
dotyczące dwóch szczegółowych problemów – domniemania konﬂiktu interesów
prezesa NBP i członka zarządu fundacji CASE prof. Leszka Balcerowicza oraz nieprawidłowości przy prywatyzacji Banku Śląskiego. Niesatysfakcjonujące efekty prac
posłowie tłumaczyli skróceniem kadencji parlamentu oraz obstrukcją, jakiej dokonywali z jednej strony świadkowie niestawiający się na wezwania komisji (wymienieni
Leszek Balcerowicz oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz29), a także posłowie PO i SLD,
którzy od kwietnia 2007 r. na znak protestu zaprzestali udziału w pracach komisji30.
Zgodnie więc z logiką polityki pastiszu wszelkich niepowodzeń przedsięwzięcia
poszukiwano na zewnątrz komisji śledczej, pomijając na przykład fakt, iż spośród
wszystkich dwudziestu sześciu posiedzeń dziewięć z nich (tj. 1/3) miała charakter
organizacyjno-roboczy, a tylko podczas siedemnastu posiedzeń przesłuchiwano
świadków.
Logika pastiszu sprawia, iż każdy konﬂikt prezentowany jest przez media jako
spektakl, opowieść mityczna o zmaganiu się ludzi i instytucji z niebezpieczeństwami

26

Por. przytoczony na s. 2 zakres spraw, które wyjaśnić chcieli członkowie komisji.
J. Staniszkis, op.cit., s. 166.
28
M. Karwat, Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa. Eseje przewrotne, Warszawa 2004, s. 219.
29
Por. Biuletyn z posiedzenia komisji w dniu 9 października 2007 r., http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/4AC7FB40B9B52BE5C125738D0044A4EF?OpenDocument, 18.12.2007.
30
Formalnie potwierdzała ten fakt uchwała Sejmu z dnia 26 kwietnia 2007 r.
27
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systemu politycznego. Następuje przejęcie przez sferę polityczną elementarnych praw
dramaturgii: strony kryzysu muszą być wyraźnie zarysowane, a napięcie między nimi
co chwila powinno osiągać punkt kulminacyjny31. Nie przypadkiem zatem posłowie
biorący udział w posiedzeniach komisji śledczej ds. sektora bankowego wspominali
o teatralizacji jej działań:
„Poseł Marek Sawicki (PSL): Z wystąpienia pana przewodniczącego dowiedzieliśmy się wiele o byłym premierze, panu Józeﬁe Oleksym. Przyznam, że bez
satysfakcji uczestniczę w tym teatrum (7 maja 2007 r.).
Poseł Marek Sawicki (PSL): Powiedziałem jedynie, że sami stwarzamy niewygodną
sytuację, skoro co najmniej od 27 kwietnia wiemy, że pan Józef Oleksy nie pojawi
się dziś na posiedzeniu, robimy teatrum, ‘goniąc króliczka’ ” (7 maja 2007 r.).
Personalne podejście do polityki pastiszu nie usuwa z głównego wątku rozważań
innych kwestii, wobec których stają aktorzy instytucji nieprzystosowanych do
współczesnych form sprawowania władzy. Nieumiejętność operacjonalizacji, sformułowania i rozwiązania konkretnych problemów, z którymi politycy powinni się
mierzyć z racji pełnienia swych funkcji publicznych, zostaje zatuszowana abstrakcyjnością, patetycznością i wzniosłością. Mirosław Karwat pisze w tym kontekście,
iż „jedyna szansa wyjścia z twarzą z [tej] permanentnej kompromitacji to powiązanie
ekstensywnego rozrostu sprawy z jej symbolicznym uwznioślaniem”32. Trudno oprzeć
się wrażeniu, że jedną z największych trosk posłów zasiadających w komisji śledczej
ds. sektora bankowego, była troska o jej nieośmieszenie i nieumniejszanie jej rangi.
Wiele wniosków i działań komisji było właśnie w ten sposób argumentowanych:
„Poseł Szymon Pawłowski (LPR): Leszek Balcerowicz dosyć w sposób publiczny
odniósł się do wezwania przed komisję, oświadczając, że nie stawi się na przesłuchanie (…). Uważam, że nie możemy przejść obojętnie wobec takiej istotnej
kwestii, że osoba będąca na najwyższym stanowisku w polskich ﬁnansach,
jednym z najwyższych stanowisk w Polsce w ogóle ignoruje komisję śledczą,
daje przykład, że komisję śledczą można, a może nawet należy ignorować
(12.09.2006 r.).
Poseł Marek Sawicki (PSL): Mamy wiele spraw technicznych do omówienia, ale
nie trzeba było angażować dziś mediów i opinii publicznej. Można było zwołać
prezydium Komisji, aby omówić pewne sprawy porządkowe. Taka sytuacja po
raz kolejny ośmiesza naszą Komisję” (7 maja 2007 r.).

31
32

M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001, s. 145.
M. Karwat, op.cit., s. 213.
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3. POSTACIE POLITYKI PASTISZU

JEDNĄ Z WIELU TRUDNOŚCI, na jakie napotykają badacze polityki, jest ustalenie,
w jakim stopniu podmioty działalności publicznej kierują się motywacjami altruistycznymi, a w jakim – egoistycznymi. Z podobnym problemem metodologicznym
zmierzyć się musi także badający i próbujący opisać rzeczywistość, jaką wykreowała
każda z sejmowych komisji śledczych, także komisja ds. sektora bankowego. To, że
aktywność polityczną niektóre osoby cenią dlatego, że jest pobudzająca i atrakcyjna,
jest środkiem realizacji ważnych dla jednostki wartości, takich jak: ekspresja, wysoka
samoocena, stymulacja ze strony innych, skuteczność, dominacja, inni z kolei uznają
wartościowość działalności publicznej ze względu na możliwość rozwiązywania
problemów innych ludzi, zajmowania się konkretnymi sprawami i interesami danych
grup społecznych33, nie jest zaskakującym wnioskiem. Wydaje się, że próba interpretacji działalności komisji śledczej i posłów w tej instytucji zasiadających jako
uczestnictwa w polityce pastiszu pozwala przenieść rozważania z poziomu motywacji na poziom teleologii i ewaluacji. Pastisz bowiem jako sposób naśladowania
realnie istniejących zjawisk i medialnej rzeczywistości nie wymaga odpowiedzi na
pytanie, z jakiego powodu politycy wybierają właśnie ten sposób działania. Przez
wskazanie na nieodpowiedniość ich roli do czasu i miejsca, w którym się znaleźli,
skłania badacza do poszukiwania mechanizmów tego uwikłania i jego skutków.
Przyjmując tę perspektywę warto zauważyć, iż polityk pełniący ważne funkcje
publiczne (a do takich należy członkostwo w komisji śledczej) – niezależnie od
kierujących nim motywacji – uczestniczy w wydarzeniach i ceremoniach medialnych
w taki sposób, by być zauważonym i zacytowanym. Niedosyt okazji do autokreacji,
taki jak choćby coraz mniejsze zainteresowanie poszczególnych mediów obradami
komisji transmitowanymi na żywo, prowadzi do wytwarzania przez posłów tzw.
pseudozdarzeń. Są to zaplanowane, spreparowane i odpowiednio nagłośnione
sytuacje, w których aktorzy polityczni mogą zaprezentować się mediom z jak najlepszej strony, gdyż sami kreują swój wizerunek oraz rozporządzają treścią wiadomości, którą mają do przekazania34. Jest to o tyle istotne, o ile ostatnimi czasy kluczową formą legitymizacji działań w sferze polityki stała się legitymizacja medialna.
Ważna stała się umiejętność bycia w mediach, podtrzymywania swojej popularności,
czy wreszcie dbałość o własną atrakcyjność35. Społeczne zaistnienie w mediach
w pozytywnym kontekście zwiększa bowiem prawdopodobieństwo wyborczego
33
Por. K. Skarżyńska, Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej, Warszawa 2005,
s. 169–170.
34
M. Mrozowski, op.cit., s. 131–132.
35
Por. J. Fras, Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wrocław
2005, s. 46.
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sukcesu, nieobecność zaś jego odniesienie praktycznie przekreśla. Niestety legitymizacja medialna nie gwarantuje merytoryczności prowadzonych działań i rzetelnego
przygotowania do pełnionych funkcji:
„Przewodniczący poseł Adam Hofman (PiS): Panie marszałku, a czy znany jest
panu taki fakt – to też z wypowiedzi premiera Pawlaka – zacytuję: Następnie
po odwołaniu pana Kawalca doszło do takiej sytuacji, że pan Marek Borowski
złożył rezygnację. I później byłem ja przez przewodniczącego SLD, pana Aleksandra Kwaśniewskiego, przekonywany, żeby tej rezygnacji nie przyjmować.
Czy ten fakt jest panu znany?
B. minister ﬁnansów Marek Borowski: (…) Chcę powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny, wypowiadając się na temat zakresu działania komisji śledczej, wymienił
także pewne ograniczenia, czy określił pewne ograniczenia, jeśli chodzi o zakres
zadawanych pytań. Otóż jednym, jedno z tych ograniczeń – pozwolę sobie, jeśli
pan przewodniczący pozwoli z kolei, odczytać – mianowicie: Niedopuszczalne
jest zadawanie pytań o oceny wiarygodności innych osób wezwanych lub przesłuchanych, a także odczytywanie zeznań innych osób i żądanie komentowania
ich lub ustosunkowywania się do różnic w zeznaniach (…)”.
Przewodniczący poseł Adam Hofman (PiS): Wycofuję to pytanie (21 czerwca
2007 r.).
Przewodniczący poseł Adam Hofman (PiS): (…) Ale całość, podpisana umowami
na rzecz Euro RSCG, to właśnie 7 mln zł. Tyle dostała od Banku Śląskiego. Zna
pan ten fakt, panie marszałku?
B. minister ﬁnansów Marek Borowski: Panie przewodniczący, oczywiście, że nie
znam tego faktu. To były sprawy załatwiane na znacznie niższym poziomie i tym
zajmowali się pracownicy ministerstwa. Tak na marginesie, być może pan
przewodniczący ma tam jakoś błędnie wpisaną tę liczbę, bo 7 mln zł, chciałbym
pomóc panu przewodniczącemu, 7 mln zł na stare pieniądze to były jakieś
straszliwe grosze. To było 700 zł.
Przewodniczący poseł Adam Hofman (PiS): 7 miliardów (…).
B. minister ﬁnansów Marek Borowski: To już lepiej” (21 czerwca 2007 r.).
Efektem tych procesów staje się wśród polityków znaczne upowszechnienie idoli,
a zanik autorytetów. Głos tych pierwszych to właśnie charakterystyczne dla polityki
pastiszu powielanie, zwielokrotnianie powszechnych opinii, przestrzegani panującej
w sferze polityki mody, dbałość o pozory oryginalności. W odróżnieniu od idola
autorytet dysponuje głosem wyemancypowanym, zindywidualizowanym, odmiennym,
wypowiada się też w sprawach nierozstrzygniętych lub dopiero co dostrzeżonych36.
36
Por. U. Glensk, Autorytet, ekspert, idol – kogo chcą słuchać współcześni, [w:] Nowe Media – Nowe
w Mediach 1. W kulturze pierwszych stron, red. I. Borkowski, A. Woźny, Wrocław 2005, s. 191.
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A skoro tak, to już krok do stwierdzenia, iż współczesna polityka zbliża się – przynajmniej w niektórych aspektach – do popkultury, w której osobowość i charyzmę raczej
się buduje niż wykorzystuje, raczej komputerowo imituje niż naturalnie stara się
wyeksponować37.
Zbyt nachalna autokreacja prowadzi często do tego, iż politycy ją stosujący zaczynają wierzyć w wykreowany przez siebie obraz. Ma to swoje dalekosiężne konsekwencje praktyczne, gdyż takie postępowanie obniża ich zdolność do właściwego
rozpoznania różnych wariantów postępowania. „W przypadku polityków taka
sytuacja może prowadzić do ulegania groźnemu złudzeniu, że jeżeli uzyskało się
władzę w wyniku zręcznego posługiwania się mową (…), to również w fazie rządzenia można utrzymać swoją pozycję za pomocą słów”38. Takiemu złudzeniu ulegał na
przykład pierwszy przewodniczący komisji Artur Zawisza. W dyskusji z pełnomocnikiem wezwanego do złożenia zeznań byłego premiera Józefa Oleksego sam nawet
przyznał się do „wyjścia z roli” i – co więcej – nie uznał tego za fakt niestosowny,
a jedynie za „rzeczywisty”:
„Pełnomocnik Karol Jełowicki: No, ale to jest stanowisko, jest jednoznaczne i nie
ulegnie zmianie do końca posiedzenia komisji.
Przewodniczący poseł Artur Zawisza (PR): Panie mecenasie, chcielibyśmy usłyszeć
to tak wiele razy, żeby móc w to uwierzyć.
Pełnomocnik Karol Jełowicki: To uważam, że jest komentarz pana przewodniczącego, a nie rzecz zmierzająca do merytorycznego rozstrzygnięcia kwestii.
Przewodniczący poseł Artur Zawisza (PR): To była pewna opinia, rzeczywiście”
(15.05.2007 r.).

PODSUMOWANIE
Dwie kategorie opisane przez Mirosława Karwata bardzo dobrze oddają istotę
kreowania roli przez aktorów polityki pastiszu. Przez pierwszą z nich – ﬁguranctwo
strukturalne – badacz rozumie zdepersonalizowaną personiﬁkację tzn. przypisanie
podmiotowości do roli społecznej, a nie od konkretnej osoby. W takim przypadku
cechy przypisane roli są źródłem znaczeń przypisywanych jednostce39. Oznacza to,
że w mniemaniu posłów zasiadających w komisjach śledczych sam ten fakt sprawia,
że ich ranga i znaczenie rosną, niezależnie od osobowościowych i intelektualnych
37

Por. M. Karwat, Charyzma i pseudocharyzma, [w:] Studia Politologiczne, vol. 5: Przywództwo
polityczne, red. T. Bodio, Warszawa 2001, s. 172.
38
G. Rydlewski, O skutecznym działaniu w polityce, Warszawa 2004, s. 50.
39
M. Karwat, Figuranctwo…, s. 66.
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predyspozycji pełnienia funkcji śledczego. Druga z kolei ważna kategoria – błędne
koło podmiotowości – wskazuje na konsekwencje ﬁguranctwa strukturalnego. Wagę
jednostki na danym stanowisku początkowo opiera się o wagę wydarzenia, w którym
uczestniczy. Następnie następuje zatarcie granicy pomiędzy tym, czy podmiot jest
ważny ze względu na swoją obecność w danym wydarzeniu, czy też sam w sobie.
Wreszcie następuje odwrócenie kolejności i uznanie, iż to osobista ważność aktora
nadaje wielką wagę wszystkiemu, w czym uczestniczy.
Sejm RP postawił przed komisją śledczą ds. sektora bankowego ambitne zadanie
prześledzenia procesów prywatyzacyjnych polskich banków w ciągu 17 lat transformacji politycznej i ekonomicznej oraz zbadania prawidłowości nadzoru ﬁnansowego
nad tymi procesami. Trudno o bardziej wymowny dowód na to, iż było to spełnienie
pierwszego i podstawowego założenia polityki pastiszu – posłowie uwierzyli, że
istnieją instytucje i środki prawne pozwalające na objęcie ogromnego wycinka rzeczywistości kontrolą i dokonanie obiektywnej oceny wydarzeń, które tej kontroli
miały być poddane. Szybko okazało się, że jest to nierealne w co najmniej dwóch
wymiarach: praktycznym – komisja funkcjonowała tylko do końca Sejmu V kadencji (dwa lata), co uniemożliwiło wywiązanie się z nawet niewielkiej części obowiązków, jakie na komisję nałożono, oraz prawnym – Trybunał Konstytucyjny wskazał
wyraźnie, iż polskie prawodawstwo nie przewiduje możliwości badania tak ogólnych
kwestii, jakie zapisano w uchwale o powołaniu komisji.
Posłowie zasiadający w komisji śledczej ds. sektora bankowego z kolei – przypuszczalnie ze względu na niemożność sprostania zadaniu, jakie przed nimi
postawiono – stosowali rozmaite strategie, dzięki którym mogli odnaleźć się
w nowych rolach. Wprowadzali zatem do obrad komisji chaos komunikacyjny
(szczególnie na spotkaniach roboczych); stosowali strategię adaptacji do bieżących
wydarzeń politycznych40, często brnęli w patos, przypisując komisji nieomal historyczne znaczenie, wreszcie – kiedy nie potraﬁli dłużej odgrywać swoich ról – uciekali się do strategii uniku (vide: posłowie klubów opozycyjnych, którzy zrezygnowali
z uczestnictwa w pracach komisji).
Wszystkie te wydarzenia w powiązaniu z realnymi wynikami prac komisji, przedstawionymi na jej ostatnim posiedzeniu, prowadzą do konstatacji, iż komisja śledcza
ds. sektora bankowego okazała się instytucją niezdolną do wypełnienia zadań jej
przeznaczonych. W kontekście pojawiających się wraz z powstaniem nowego rządu
informacji o potrzebie powołania kolejnych komisji śledczych, należy zadać pytanie,
40

Wezwanie do stawiennictwa przed komisją J. Oleksego spowodowane było głośną sprawą ujawnienia tzw. taśm Gudzowatego, na których były premier miał opowiadać biznesmenowi o „przekrętach”
w prywatyzacji banków. Komisja postanowiła tym samym zdyskontować medialność tego wydarzenia
i uczynić przesłuchanie J. Oleksego kolejnym aktem spektaklu.
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czy jest to w systemie politycznym instytucja zdolna funkcjonować w oparciu o przepisy prawa, czy też jest z góry skazana na bycie sceną dla odgrywania ról przez
aktorów polityki pastiszu.

SUMMARY
Politics of pastiche as an interpretant of activity of Polish
parliamentary select committee for bank sector aﬀairs

IN THE ARTICLE the author accepts Jadwiga Staniszkis’s assumption that nowadays there
exists a phenomenon of politics of pastiche. Those politicians who focus on conﬂict as
a means leading to attracting people’s attention and who do not understand that the political
conﬂict may lead to co-operation create institutions which do not fulﬁl their functions, on
the contrary – they often simulate hard work.
The logic of pastiche cause that each conﬂict is presented by media as a kind of show. The
analysed pronouncements excerpted from shorthand reports of sessions of parliamentary
select committee for bank sector aﬀairs show that Polish MP’s participate in this model of
policy making.
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W DNIU 16 LISTOPADA 2007 roku odbyła się XIV konferencja naukowa Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych pod tytułem Dylematy polskiej transformacji,
która była elementem obchodów 40-lecia powstania Instytutu Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego. W konferencji wzięli udział przedstawiciele liczących
się ośrodków politologicznych naszego kraju.
Uroczystą sesję naukową otworzył dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Mołdawa, który
w słowie wprowadzającym podkreślił, iż transformacja jest wielopłaszczyznowym
procesem politycznym, przebiegającym zarówno w sferze społecznej, ekonomicznej
jak i świadomościowej. Instytut Nauk Politycznych specjalnie na konferencję przygotował trzy publikacje, bezpośrednio z nią związane1. Dyrektor Instytutu – prof. dr
hab. Stanisław Sulowski, prezentując pierwszą z nich – Dylematy polskiej transformacji, stwierdził, iż jest to książka, będąca efektem badań prowadzonych przez
pracowników naukowych Instytutu nad transformacją ustrojową w Polsce. Druga
z nich – The Contemporary study of politics in Europe – A selection issues, stanowi
zbiór tekstów napisanych z okazji obchodów 40-lecia Instytutu Nauk Politycznych
przez zagranicznych partnerów instytutu. Trzecia książka The political system of
Poland przygotowana została z myślą o studentach studiujących w instytucie
w ramach międzynarodowych programów wymiany studentów.
W wykładzie inauguracyjnym prof. dr hab. Jan Baszkiewicz przedstawił proces
transformacji polskich nauk politycznych po 1989 roku.
1

J. Błuszkowski (red.), Dylematy polskiej transformacji, Warszawa 2007; S. Sulowski (red.), The
Contemporary study of politics in Europe – A selection issues, Warszawa 2007;S. Sulowski (red.), The
political system of Poland, Warszawa 2007.
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W programie konferencji przewidziano trzy panele dyskusyjne. Pierwszy panel
dotyczył dylematów transformacji systemu politycznego. Podejmował problemy
legitymizacji i stabilizacji systemu politycznego III Rzeczpospolitej. Poruszał także
kwestię modelu ustrojowego państwa oraz jakości polskiej demokracji. Moderatorem
tego panelu był prof. dr hab. Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski). Wśród
zaproszonych panelistów znaleźli się: prof. dr hab. Roman Bäcker (Uniwersytet
Mikołaja Kopernika), prof. dr hab. Andrzej Chodubski (Uniwersytet Gdański), prof.
dr hab. Zbigniew Kiełmiński (Uniwersytet Warszawski) oraz prof. dr hab. Marek
Żmigrodzki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).
Pierwszy panel koncentrował się na zagadnieniach związanych z transformacją
systemu politycznego. Poruszał kwestie społecznych wymiarów transformacji,
powstałych w jej skutek nowych podziałów socjopolitycznych, kształtowania się
systemu partyjnego oraz funkcjonowania systemu politycznego w szczególności
jakości rozwiązań konstytucyjnych.
Punktem wyjścia do dyskusji stało się stwierdzenie prof. dr. hab. Andrzeja Antoszewskiego, o ambiwalencji ocen polskiej transformacji. Z jednej strony bowiem
bardzo wpływowa organizacja amerykańska Freedom House, stawia Polskę na pozycji lidera w procesie transformacji (od kilku lat jesteśmy nagradzani najwyższymi
notami, jeśli chodzi np. o poziom przestrzegania wolności osobistych i politycznych),
z drugiej strony zaś wielu teoretyków, polityków i samo społeczeństwo wyraża
wątpliwości, co do jakości polskiej demokracji. Poziom zaufania i akceptacji dla
demokracji jest w Polsce wciąż bardzo wysoki, ale z drugiej strony towarzyszy mu
równie wysoki poziom akceptacji dla stwierdzenia, że jeżeli demokracja zawodzi, to
korzystne są dla systemu rządy silnej ręki.
Czynniki stabilizujące i destabilizujące proces demokratyzacji w Polsce można
podzielić na te, które mieszczą się wewnątrz systemu (np. w jego założeniach konstrukcyjnych, w jakości rozwiązań konstytucyjnych, w jakości partii politycznych
czy w jakości rodzącego się systemu partyjnego, – bo o jego całkowitej krystalizacji
nie może być jeszcze mowy), i te, które pozostają na zewnątrz systemu – w jego
otoczeniu (w strukturze konﬂiktów politycznych, w poziomie i typie kultury politycznej, w postępach na drodze powstawania społeczeństwa obywatelskiego).
Otwarte pozostają zatem pytania: gdzie należy szukać czynników destabilizujących
i stabilizujących polską demokratyzację i jaki wpływ czynniki te wywierają na funkcjonowanie systemu politycznego?
Druga część konferencji poświęcona była zagadnieniom przemian kultury politycznej społeczeństwa polskiego. Dyskusję prowadził prof. dr hab. Jan Garlicki
(Uniwersytet Warszawski). Wśród panelistów znaleźli się: prof. dr hab. Andrzej
Jabłoński (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer (Uniwersytet Jagielloński), prof. dr hab. Anna Magierska (Uniwersytet Warszawski), ks. prof.
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dr hab. Piotr Mazurkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) oraz
prof. dr hab. Stanisław Michałowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).
Prof. Jan Garlicki tworząc podłoże dyskusji zaznaczył, iż proces transformacji
systemu realizowany jest w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej równocześnie w trzech płaszczyznach: państwa – systemu politycznego, rynku
– systemu gospodarczego i w sferze społeczno-kulturowej – kultury politycznej.
Treścią tych procesów jest odpowiednio demokratyzacja, reforma gospodarcza
(przekształcenia własnościowe) oraz określenie tożsamości obywatelskiej i utworzenie nowych wzorów kulturowych.
Transformacja obserwowana na przykładzie Polski poszerza zakres przemian
systemowych o redeﬁnicję sposobów działania jednostek w sferze polityki, zmianę
przyzwyczajeń, wartości i zachowań. Nie można bowiem liczyć na ukształtowanie
skonsolidowanej demokracji bez kultury politycznej charakteryzującej się pluralizmem, zaangażowaniem przynajmniej części obywateli w życie publiczne i konsensualnym podejściem do rozwiązywania sporów.
Demokracja, przypomniał Jan Garlicki, to nie tylko instytucje, ale zespół wartości,
obyczajów i mechanizmów funkcjonowania, które są akceptowane przez większość
społeczeństwa. Kultura polityczna to subiektywna sfera polityki rozumiana jako
całokształt orientacji politycznych społeczeństwa, grup społecznych, znajdujących
wyraz w zachowaniach konkretnych i werbalnych.
Poczynione na wstępie uwagi zakreślające ramy dyskusji, stworzyły jednocześnie
obszar do pogłębionej analizy problemu wzajemnych relacji pomiędzy instytucjami
politycznymi a świadomością społeczną, legitymizacji transformacji, jej społecznej
akceptacji, relacji między polityką historyczną a kulturą polityczną, wzajemnych
związków kapitału społecznego i kultury politycznej Polaków oraz postrzegania
dobra publicznego w kulturze polskiej.
Trzeci panel dotyczył wyzwań stojących przed polską polityką zagraniczną: obecnością i rolą Polski w strukturach Unii Europejskiej, płaszczyznami relacji ze Stanami
Zjednoczonymi, a także stosunkami z najważniejszymi sąsiadami: Niemcami i Rosją.
Przewodniczył mu prof. dr hab. Roman Kuźniar (Uniwersytet Warszawski), a w dyskusji udział wzięli: prof. dr hab. Bogdan Koszel (Uniwersytet Adama Mickiewicza),
prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), prof. dr hab.
Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) oraz dr Paweł Świeboda
z Centrum Strategii DemosEUROPA.
Rozpoczynający tę część dyskusji prof. dr hab. Roman Kuźniar wyraził przekonanie, że transformacja polskiej polityki zagranicznej była najszybszym, najgłębszym
i najwcześniej zakończonym procesem przemian systemowych. Jest to także obszar
największego sukcesu polityki polskiej na przestrzeni ostatnich kilkuset lat. Przemiany
w obszarze polityki zagranicznej zwrotnie, pozytywnie oddziaływały na procesy
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transformacji wewnętrznej. Jednak realizacja głównych jej celów pozostawiła pole do
walki politycznej, której przedmiotem stały się właśnie stosunki zewnętrzne.
Według oceny prof. dr. hab. Marka Pietrasia, sukcesem polskiej polityki zagranicznej po 1989 r. była realizacja celów strategicznych, efektem której jest niestety
nijakość w stosunkach zewnętrznych i brak klarownego zdeﬁniowania roli Polski
w ewoluującym ładzie międzynarodowym. Brakuje także konsensusu sił politycznych
i wizji strategicznej polskiej polityki. W konsekwencji nasze relacje zewnętrzne
cechuje reaktywność, pasywność i adaptacja. Polska polityka zagraniczna kreowana
jest na użytek procesów wewnętrznych i według doraźnych potrzeb obozów politycznych, podczas gdy istotni gracze na arenie międzynarodowej kształtują swoje
relacje zewnętrzne w coraz większym stopniu poprzez uwarunkowania systemowe,
uwzględniając zmiany zachodzące w przestrzeni światowej.
Na podobne zagadnienia w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę dr Paweł Świeboda,
koncentrujący się na potrzebie redeﬁnicji celów polskiej polityki zagranicznej.
Jednocześnie dr Świeboda podkreślił konieczność odzyskania równowagi między
tym, co klasyczne i czego reminiscencje odczuwamy obecnie, a tym, co dziś deﬁniuje
politykę międzynarodową. Przedmiotem międzynarodowych rozstrzygnięć
są bowiem aktualnie problemy o zasięgu światowym, jak zmiany klimatyczne, walka
z ubóstwem, nierównowaga na rachunkach bieżących, terroryzm i ekstremizm
polityczny, a zagadnień tych nie ogarnia klasyczny warsztat dyplomatyczny. Paweł
Świeboda przypomniał, że do niedawna obowiązywała w polskiej polityce zagranicznej „doktryna Polski aspirującej”. Akcesy do kolejnych organizacji międzynarodowych wyczerpały ją, stawiając polską dyplomację przed koniecznością redeﬁnicji
strategii.
Prof. dr hab. Bogdan Koszel i prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski swoje wystąpienia poświęcili wybranym zagadnieniom polskiej polityki zagranicznej, a mianowicie naszym relacjom z dwoma największymi sąsiadami: Niemcami i Rosją. Zdaniem
Bogdana Koszela stosunki między Polską a Niemcami badać należy w dwóch
obszarach:
• stosunków bilateralnych, gdzie główną rolę odgrywa pamięć historyczna;
• relacji między oboma krajami postrzeganych na płaszczyźnie unijnej oraz sposobu w jaki te relacje przekładają się na polsko-niemieckie działanie w UE.
W obszarze polityki wschodniej stosunki polsko-rosyjskie prof. Arkadiusz Żukowski analizował przez pryzmat Obwodu Kaliningradzkiego. Obwód dziś postrzegany
jako zagrożenie, mógłby zdaniem profesora stać się w stosunkach z Rosją priorytetowym obszarem wzajemnej współpracy, z budową wspólnego regionu ekonomicznego i tworzeniem ponadgranicznego obszaru włącznie. Musi jednak zostać
wypracowana krótko- średnio- i długookresowa koncepcja wzajemnych relacji.

„Dylematy polskiej transformacji”
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Warto więc inspirować Unię, by prowadziła długookresową strategię wobec Kaliningradu budując pomost w stosunkach z Moskwą.
Konferencję podsumował prof. dr hab. Stanisław Filipowicz, który zwrócił uwagę
na najważniejszy dylemat, mianowicie na pytanie: Czy nauka o polityce jest nauką
praktyczną czy teoretyczną? Nawiązując do Arystotelesa, który zaliczał naukę o polityce do dziedziny nauk praktycznych, które zajmują się tym, co się zmienia, bo tylko
nauki teoretyczne zajmują się tym, co nie może być inne niż jest, stwierdził, iż
politolodzy zajmują się właśnie tym, co ulega zmianie.
Istotnym dylematem jest także pytanie o rozumienie transformacji, czyli o to jak
rozumieć historię. Osnową pojęcia transformacji jest w gruncie rzeczy idea historii.
Jeśli mówi się o historii, pozostawiając z boku zagadnienie transformacji, to historia
traktowana jest jako mechanizm pewnych przemian, które mają charakter samorzutny. Polacy myśląc o transformacji jako o procesie historycznych przemian, które
nieuchronnie muszą się dokonać, upatrywali w niej swoich szans. Dzisiaj wiadomo
jednak, że stało się inaczej.
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SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ NA TEMAT: ZMIANA
ORDYNACJI WYBORCZEJ A ZMIANA
KONSTYTUCJI 34 MARCA 2008 R. RZESZÓW

STAŁO SIĘ JUŻ tradycją, że co roku w marcu Zakład Komparatystyki i Informatyki
Prawniczej Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego organizuje międzynarodową konferencję poświęconą wybranym zagadnieniom prawa wyborczego. W tym
roku, co zapewne związane jest z licznie przedstawianymi propozycjami zmian prawa
wyborczego, temat obrad brzmiał: Zmiana ordynacji a zmiana konstytucji. Konferencja zorganizowana została przy współudziale Polskiego Towarzystwa Prawa
Konstytucyjnego, Fundacji Prawa Europejskiego oraz Wydawnictwa Wolters Kluwer
Polska. Obrady trwały dwa dni (3–4 marca) i odbyły się w Regionalnym Centrum
Szkolenia Administracji w Rzeszowie. Przybyło na nie wielu gości, zarówno z kraju
jak i z zagranicy.
Pierwszego dnia, po uroczystym otwarciu obrad i przywitaniu wszystkich zgromadzonych przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Włodzimierza Bonusiaka i dr. Radosława Grabowskiego, przewodnicząca sesji prof. Halina Zięba-Załucka
oddała głos referentom. Pierwszym z nich był przybyły w zastępstwie prof. Wiesława
Skrzydły dr Wojciech Orłowski (UMCS), który odczytał referat autorstwa profesora
O zasadach prawa wyborczego w projektach konstytucji RP z 1997 roku. Ze względu
na znaczną ilość projektów konstytucji Autor ograniczył się do analizy projektów
oﬁcjalnie zgłoszonych do Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w 1993
r., czyli: prezydenckiego, senackiego, KPN, SLD, UW, PSL – UP oraz zgłoszonego
w 1994 r. projektu obywatelskiego. W swych rozważaniach ujął zasady w odniesieniu
do wyborów do Sejmu i do Senatu, prezentując kolejno: ich katalog, zasadę powszechności, równości, bezpośredniości, tajności głosowania oraz zasady dotyczące rozdziału mandatów w poszczególnych projektach. Systematyzując proponowane rozwiązania prof. Skrzydło podkreślał zagadnienia, które wywołały największe dyskusje
w pracach Komisji, jak np.: związana z zasadą powszechności granica wieku nie-
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zbędnego do uzyskania praw wyborczych czy rozumienie zasady równości w odniesieniu do wyborów do Senatu. We wnioskach Autor zaznaczył trafność ujęcia
katalogu zasad prawa wyborczego w konstytucji, co niewątpliwie chroni je przed
pochopnymi zmianami.
Następnie głos zabrał dr Piotr Uziębło (UG). Tytuł jego referatu brzmiał – Zmiany
oraz projekty zmian ordynacji wyborczych w latach 1997–2008. Ze względu na liczebność zmian, uchwalonych jak i projektowanych, referent ograniczył się do ordynacji
parlamentarnych, skupiając swą uwagę na trzech płaszczyznach: systemie wyborczym
sensu stricto, zasadach prowadzenia i ﬁnansowania kampanii wyborczej oraz bardzo
ostatnio popularnym zagadnieniu alternatywnych sposobów głosowania. Autor
wielokrotnie podkreślał, iż większość propozycji miała na celu realizację partykularnych interesów ugrupowań politycznych. Ukazując wyczerpująco założenia proponowanych i przyjętych zmian, referent dokonał również ich oceny; np.: sceptycznie
odniósł się do postulatu wprowadzenia możliwości głosowania przez pełnomocnika
czy ustanowienia dwudniowego głosowania. W nawiązaniu do pozostawionego
w trakcie prac nadzwyczajnej komisji sejmowej III kadencji ds. zmian w prawie
wyborczym zapisu o dzieleniu mandatów między okręgi wedle liczby mieszkańców
uznał, że sprawiedliwszym, ze względu na równość w znaczeniu materialnym, byłoby
rozwiązanie uzależniające liczbę mandatów od liczby rzeczywiście głosujących, co ma
miejsce w Czechach. To rozwiązanie wywołało zaciekawienie oraz wątpliwości wśród
słuchaczy, co uwidoczniło się w późniejszej dyskusji.
Dyskutanci nie ograniczyli się wyłącznie do zadawania pytań referującym, ale
także podzielili się z uczestnikami swymi reﬂeksjami dotyczącymi prawa wyborczego.
Prof. Andrzej Mączyński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego i członek Państwowej
Komisji Wyborczej, po raz kolejny podkreślił potrzebę uchwalenia kodeksu wyborczego oraz zakotwiczenia Państwowej Komisji Wyborczej w Konstytucji.
Drugi dzień obrad, którym przewodniczył prof. Andrzej Szmyt, rozpoczęła dr
Anna Rakowska (UŁ), prezentując referat przygotowany wspólnie z prof. Krzysztofem Skotnickim zatytułowany – Konsekwencje konstytucjonalizacji zasady proporcjonalności wyborów do Sejmu RP. W swym wystąpieniu, po ukazaniu genezy zasady
i jej ujęcia w polskiej konstytucji, współautorka przeszła do analizy wpływu uregulowań przyjętych przez ustawodawcę na realizację zasady proporcjonalności.
Odniosła się kolejno, podając wiele przykładów zarówno krajowych jak i zagranicznych, do relacji występujących między zasadą a: okręgami wyborczymi, listami
kandydatów, metodami podziału mandatów, progami wyborczymi i popularną
w ostatnich latach instytucją blokowania list. W podsumowaniu uwidocznił się
stosunek autorów do ujęcia zasady w konstytucji. Uważają oni wpisanie proporcjonalności do katalogu zasad wyborczych rangi konstytucyjnej odnośnie do wyborów
do Sejmu za rozwiązanie dobre, jednakże zauważają niedogodności wynikające
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głównie z lakoniczności i braku jakichkolwiek wytycznych dla ustawodawcy zwykłego.
Jako kolejny głos zabrał dr Jan Majchrowski (UW), wygłaszając referat na temat:
Konstytucja i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP a prawo wyborcze. Wystąpienie to poruszało zagadnienia związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego
odnośnie do wprowadzenia do ordynacji samorządowej zapisu o blokowaniu list na
krótko przed wyborami samorządowymi w 2006 roku. Referent zwrócił uwagę na
duże narażenie prawa wyborczego na instrumentalizację oraz na wzrost roli partii
politycznych w procesach wyborczych. Negatywnie odniósł się do zasady proporcjonalności, podkreślając przy tym zgubność systemów mieszanych, ze względu na
łączenie przez nie wad zarówno systemu proporcjonalnego jak i większościowego.
Poruszył także temat sytuacji osób niepełnosprawnych. Szerzej z tym zagadnieniem
można było się zapoznać na podstawie rozdanego uprzednio zgromadzonym artykułu Mirosława Wróblewskiego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. W nawiązaniu do powszechności referent wyraził pogląd, iż może w przyszłości zniesiony
zostanie cenzus wieku, a głosami posiadających czynne prawo wyborcze dzieci będą
dysponować ich rodzice. Ten pomysł był bardzo licznie komentowany w kończącej
drugi dzień obrad dyskusji.
Jeden z dyskutantów, dr Jarosław Szymanek (UW), zaproponował, by wyróżnić
w Konstytucji osobny rozdział dla prawa wyborczego. Poświęcenie tej dziedzinie
prawa tak szerokiej jednostki redakcyjnej w ustawie zasadniczej byłoby, jego zdaniem, wstępem dla utworzenia kodeksu. Mirosław Wróblewski podkreślał konieczność wprowadzenia zmian mających na celu ograniczenie absencji przymusowej,
gdyż z art. 62 Konstytucji wynika nie tylko prawo obywateli do wzięcia udziału
w głosowaniu, ale również odpowiadający mu obowiązek ciążący na państwie by
zapewnić każdemu możliwość realizacji tegoż prawa.
Konferencja bez wątpienia uwypukliła problemy, z jakimi obecnie boryka się
polskie prawo wyborcze. Ukazała proces jego kształtowania na przestrzeni ostatniego osiemnastolecia, a także zasygnalizowała, na jakie przeszkody natknąć się
mogą zapowiadane przez polityków zamiany w obrębie prawa wyborczego
w związku z obowiązującymi uregulowaniami konstytucyjnymi. Obrady nie były
nadmiernie przeciążone ilością referatów. Dzięki temu dyskusja była żywa i bardzo
merytoryczna.
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„POLSKA PO 2005 ROKU”, ZAMEK
BIERZGŁOWSKI, 67 MARCA 2008 R.

PRZEKSZTAŁCENIA POLSKIEGO SYSTEMU politycznego należą do węzłowych
zagadnień, którymi zajmują się badacze w wielu krajowych ośrodkach naukowych.
Polska scena polityczna ulega na naszych oczach dynamicznym przemianom, a jej
oddziaływanie na sytuację społeczno-ekonomiczną w państwie jest fundamentalne.
Właściwym wydaje się zatem, że politolodzy, socjolodzy i badacze innych dziedzin
pokrewnych wraz z publicystami zadają wciąż pytania o kierunek zmian, ich słuszność i skutki jakie one przynoszą dla obywateli.
Wyniki wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Polsce w 2005 r., jak twierdzi
wielu znawców polskiego systemu politycznego, zasadniczo wpłynęły na wzmożenie
dyskusji o celach polityki państwa, jej zasadniczych kierunkach, sposobie sprawowania władzy na płaszczyźnie wewnątrzkrajowej, jak i zagranicznej. Pytania, które się
rodziły nie pozostały bez wpływu na dyskurs naukowy w Polsce. Intensywność
i charakter zmian w różnych sektorach życia publicznego zawsze skłaniają naukowców
do formułowania hipotez, jak i ich falsyﬁkacji. Sytuacja w Polsce po 2005 roku z pewnością przyczyniła się do wszczęcia debaty naukowej o skutkach podejmowanych
w ostatnim czasie działań, tym bardziej, że nie bez znaczenia są także dla podejmowanej problematyki przebieg i skutki kampanii wyborczej 2007 roku, które przyniosły kolejną zmianę na szczytach władzy. Wychodząc naprzeciw potrzebie debaty na
ten temat Zespół Redakcji Ogólnopolskiego Czasopisma Politologicznego „Athenaeum. Political Science” (ze szczególnym uwzględnieniem Instytutu Nauk Politycznych
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytutu Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu) oraz Wydawnictwo Adam Marszałek zorganizowali w dniach 6–7 marca 2008 roku na Zamku Bierzgłowskim ogólnopolską
konferencję naukową pt. „Polska po 2005 roku”.
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Przy okazji konferencji, dzień wcześniej, 5 maja odbyło się coroczne spotkanie
Redakcji Czasopisma Politologicznego „Athenaeum. Political Science”, w trakcie
którego omawiano ważne sprawy organizacyjne i merytoryczne. Przedmiotem obrad
były zmiany w składzie redakcji pisma związane z przyjęciem nowych ośrodków
naukowych (m.in. Instytutów naukowych z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu
Warszawskiego), a także podsumowanie prac związanych z przygotowaniem numerów 18 i 19 pisma. Ważnym tematem obrad była sprawa przejścia pisma na cykl
kwartalny w perspektywie roku, co wiązałoby się z kolejnymi zmianami organizacyjnymi. Zebrane kolegium redakcyjne pod kierunkiem redaktora naczelnego prof.
dr. hab. Romana Bäckera, a także w obecności dr Joanny Marszałek-Kawy oraz
prezesa Wydawnictwa dr. Adama Marszałka postanowiło odroczyć w czasie decyzję
o przejściu na nowy cykl ukazywania się pisma, po to aby zorientować się, jak
w wyniku zwiększonego udziału jednostek politologicznych funkcjonować będzie
półrocznik. Kwestie cykliczności wydawania azasopisma politologicznego „Athenaeum. Political Science” połączone były z omówieniem perspektyw i przyjęciem
strategii rozwoju. Jak zaznaczył dr Adam Marszałek pozycja pisma jest dobra, a podjęte działania zmierzają do dalszego podnoszenia jego rangi naukowej, co ma być
m.in. zwieńczone wpisaniem czasopisma na tzw. listę ﬁladelﬁjską. Wśród innych
spraw dyskutowanych na zebraniu warto wymienić wybór dyscyplin naukowych
kwaliﬁkowanych do kolejnych numerów. W wyniku burzliwej debaty postanowiono
uporządkować i ograniczyć wiele dotychczas stosownych dyscyplin (16) tworząc
zgodnie z propozycją dr. Lecha Rubisza z Uniwersytetu Opolskiego kilka obszerniejszych (6). Ich koordynacją zajmować się będą następujące ośrodki:
• myśl polityczna (UKW Bydgoszcz, UO Opole, IP UMK Toruń);
• stosunki międzynarodowe (UMCS Lublin, ISM UMK Toruń, AŚ Kielce, UŁ
Łódź);
• metodologia i teoria polityki (UG Gdańsk, UJ Kraków, UW Warszawa);
• systemy polityczne (US Szczecin, AP Kraków, UWM Olsztyn, UZ Zielona
Góra);
• polityki sektorowe (UWr Wrocław, UŚ Katowice);
• komunikowanie polityczne (UAM Poznań, UKSW Warszawa).
Zaproszeni redaktorzy z poszczególnych ośrodków naukowych zostali również
zapoznani z nowymi zasadami obowiązującymi podczas procedury recenzowania
artykułów, a także omówiono kwestie przygotowywania zestawień bibliograﬁcznych
z poszczególnych ośrodków.
Główna część obrad na Zamku Bierzgłowskim toczyła się jednak podczas konferencji w dniach kolejnych. W pierwszym dniu obrad 17 referentów przedstawiło
bardzo interesujące wykłady związane bezpośrednio lub pośrednio z sytuacją w Polsce po wyborach w 2005 roku. W dopołudniowej sesji plenarnej zebrani mogli
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wysłuchać cztery referaty: prof. dr. hab. Tadeusza Godlewskiego z Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr. hab. Romana Bäckera z Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr. hab. Krzysztofa Obremskiego również
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ks. dr. Janusza Węgrzeckiego
z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W pierwszym wykładzie prof. dr hab. Tadeusz Godlewski zaprezentował problem obywatelskich kompetencji politycznych Polaków. Zdaniem inaugurującego konferencję kompetencje
polityczne można wyjaśniać poprzez kombinację czterech elementów: wiedzy,
decydowania (opinie), zaufania i działania. Wiedza, zdaniem prof. Godlewskiego,
czerpana z doświadczenia, które nabywamy od rodziny i bliskiego kręgu przyjaciół
oraz fragmentów dostarczanych przez media przyczynia się do wykrystalizowania
ogólnej kompetencji w zakresie polityki. Specyﬁka takiej formy gromadzenia informacji powoduje spłycenie i zbyt ogólne podejście do problematyki polityki w ogóle.
Ma to istotny wpływ na decydowanie i kształtowanie opinii, co potwierdzają wyniki
wyborów w Polsce zarówno w 2005, jak i w 2007 roku. Jako przykład zbyt pobieżnego
poinformowania (chodzi właśnie o zdobycie owej wiedzy) podano grupy wyborców,
które zaważyły na wynikach tej elekcji (m.in. grupy słuchaczy Radia Maryja w 2005
roku, czy też młodzieży, która gremialnie poszła do wyborów w 2007 roku). Istotne
wydaje się, zdaniem profesora, budowanie zaufania społecznego, które jest warunkiem sukcesu państwa. Tymczasem w Polsce obserwuje się permanentnie niski
stopień owego zaufania, dlatego we wnioskach zebrani usłyszeli m.in. o konieczności realizacji następujących działań: polepszenia dostępu do informacji, niwelowania
szeroko pojmowanej nierówności w społeczeństwie, kształcenia umiejętności politycznych (np. w szkolnictwie różnych szczebli), by nie były one zastępowane przez
inne elementy (np. czynnik religijny w miejsce wiedzy), a także budowania przez
wszystkich zaufania społecznego, które jest warunkiem niezbędnym dialogu.
Interesującą analizę zaprezentował także ks. dr Janusz Węgrzecki w referacie pt.
Polska 2005–2007: fakty i mity. Autor skupił się w nim na medialnym dyskursie
w Polsce w latach 2005–2007, zwracając uwagę na problem selekcji informacji
dokonywanych przez media. Czwarta władza, zdaniem ks. dr. Węgrzeckiego, interesowała się wyłącznie tym, co mogło stanowić „news”, tym samym pomijając ważne
z punktu widzenia eksplanacyjnego procesy decyzyjne. Takie działania mogły
deformować przekaz tym samym stając się bardziej mitem niż faktem.
Zamykającym sesję plenarną był prof. dr hab. Roman Bäcker, który w niezwykle
ciekawy i klarowny sposób przedstawił w swoim referacie projekt IV RP, dowodząc
jego kontrkulturacyjnego charakteru. Zdaniem profesora Bäckera rządy PiS nie były
niedemokratyczne, gdyż nastąpiła alternacja władzy, jak również demokratyczne,
bowiem stale łamano zasady trójpodziału władzy i praworządność. W związku z tym
zasadne wydało się pytanie o cechy rządów w Polsce w latach 2005–2007. Można,
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zdaniem prelegenta, zauważyć kilka istotnych cech rządów PiS w Polsce, a mianowicie: centralizm wodzowski z silną tendencją do konsolidacji ośrodka władzy, rządzenie przez kryzys, populistyczny statokratyzm oraz afektywność w miejsce wskazanej
racjonalności, gdyż brakowało dyskursywności. W zasadzie celem ekipy rządzącej
było rekonstruowanie społeczeństwa tradycyjnego w oparciu o czarno-białe myślenie
o świecie wraz z polityzacją opartą o hasła „rewolucyjno-konserwatywne” (cyt. za
profesor Jadwigą Staniszkis). Dominowało w tym okresie myślenie natywistyczne,
w którym wykorzystywano pozaracjonalną formę komunikacji ze społeczeństwem,
a trzeba pamiętać, że takie tendencje łączą się silnie z procesami kontrkulturacyjnymi.
Wykorzystywano przy tym sakralną ocenę, według której „my jesteśmy etyczni, zaś
oni nieetyczni”. W podsumowaniu profesor Bäcker przeanalizował przyczyny porażki
PiS, zwracając uwagę na siłę struktur demokratycznych i aparatu władzy publicznej,
niezależność mediów, łatwość technologiczną w szybkiej samoorganizacji społeczeństwa, niezdolność rządzących do realizacji celów, a także ogromny poziom mobilizacji społecznej. Przedstawione referaty stały się punktem wyjścia do dyskusji, w której
zaproszeni uczestnicy mogli dać wyraz swoim poglądom.
W drugiej części dnia można było również wysłuchać w dwóch sekcjach interesujących referatów m.in. prof. dr hab. Katarzyna Sobolewskiej-Myślik z Akademii
Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (Zmiana wzorców rywalizacji międzypartyjnej
w latach 2005–2007 jako pozytywny prognostyk dla kształtu polskiego systemu partyjnego); prof. dr. hab. Jerzego Sielskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego (Ewolucja
polskich partii politycznych. Nowa Próba typologii); prof. dr. hab. Krzysztofa Łabędzia
z Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie (Opozycja wobec PiS), dr. Krzysztofa
Kowalczyka z Uniwersytetu Szczecińskiego (Zmiany w organizacji i zarządzaniu
PiS); dr. Pawła Ścigaja z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Spór o polskość.
Tożsamość narodowa w dyskursie prasowym w kampaniach wyborczych do parlamentu
w 2005 i 2007 roku).
Obrady konferencji odbywały się w miłej atmosferze, a liczny udział politologów
z wielu ośrodków akademickich w Polsce dowodził, że temat, który wybrali sobie
organizatorzy był niezwykle potrzebny. Dyskusje stały się płaszczyzną wymiany
ciekawych myśli i z pewnością przyczyniły się do pogłębienia studiów nad problematyką zakreśloną w temacie konferencji. Rezultat obrad konferencji, jak zapewnili
organizatorzy, zostanie przedstawiony w publikacji, która ukaże się nakładem
Wydawnictwa Adam Marszalek.
Podsumowując ogólnopolską konferencję naukową „Polska po 2005 roku” należy
żywić nadzieję, że podobne przedsięwzięcia będą również miały miejsce w przyszłości, gdyż fenomen polskiej transformacji nadal pozostaje ważnym polem badawczym.
Konferencja na Zamku Bierzgłowskim wpisała się zatem bardzo dobrze w toczącą
się debatę o Polsce.
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SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ „KULTUROWE
DETERMINANTY NACJONALIZMU”
 TORUŃ 34 KWIETNIA 2008 ROKU

W DNIACH 34 KWIETNIA 2008 roku, w Hotelu Uniwersyteckim UMK miała
miejsce ogólnopolska konferencja naukowa „Kulturowe determinanty nacjonalizmu”
– zorganizowana przez Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Funkcję kierownika naukowego konferencji sprawował prof. dr hab. Marek Jeziński
(Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej IP UMK). Do udziału
w dyskusji zaproszono politologów, socjologów, antropologów, historyków, kulturoznawców oraz badaczy, którym bliska jest reﬂeksja nad państwem i narodem jako
bytami społecznymi.
Celem konferencji była próba dyskusji nad tematyką nacjonalizmu, jego determinantów kulturowych oraz sposobu badania kwestii współczesnego nacjonalizmu
w Polsce i na świecie. Sformułowana w ten sposób problematyka była spowodowana
znaczeniem funkcji polityki, jako determinant kształtujących postawy nacjonalistyczne. Wymagało to uwzględnienia na tej płaszczyźnie międzyludzkich stosunków
kwestii dotyczących kultury. Było to niezbędne do zrozumienia przekształceń, które
nastąpiły w społeczeństwie ponowoczesnym, a wiążą się przede wszystkim z procesami globalizacji. W epoce ponowoczesności można dostrzec symptomy pomijania
narodowości jako wyznacznika deﬁniującego tożsamość jednostki pod względem
politycznym i kulturowym. Tym samym, dzięki zwiększonej mobilności jednostek
(związanej z łatwością podróżowania oraz dostępem do mediów o charakterze
globalnym) mówić należy o nowym pojmowaniu problematyki narodowości.
Rodzące się w tym kontekście pytanie o zachowanie tożsamości narodowej i państwa
narodowego w perspektywie „globalizowania się” społeczeństw europejskich leżało
u podstaw przedsięwziętej inicjatywy, czyli zorganizowania niniejszej konferencji.
Inauguracja obrad nastąpiła dnia 3 kwietnia, o godzinie 9:00, a uroczystego
otwarcia dokonali: Dyrektor Instytutu Politologii UMK – prof. dr hab. Roman
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Bäcker oraz kierownik naukowy konferencji – prof. dr hab. Marek Jeziński. W przeciągu dwóch dni swoje wystąpienia wygłosiło 37 prelegentów z 13 ośrodków.
Zaproszenie organizatorów przyjęli między innymi: prof. dr hab. Wawrzyniec
Konarski (SWPS w Warszawie, UW), prof. dr hab. Jacek Sobczak (sędzia Sądu
Najwyższego, UAM), prof. dr hab. Jacek Bartzel (UMK, UŁ) oraz prof. dr hab. Roman
Bäcker (UMK) – osoby legitymujące się olbrzymim dorobkiem naukowym i pozanaukowym oraz doświadczeniem w pracy dydaktycznej.
Całość obrad została podzielona na dwie zasadnicze części. Pierwszej – „Kulturowe
konteksty nacjonalizmu” – został poświęcony jeden obszerny panel. Na drugą –
„Casusy nacjonalizmu” – składały się prezentacje poszczególnych przypadków
nacjonalizmów. Przez pryzmat tytułów wystąpień zaproponowanych przez uczestników zajmujących się badaniem kwestii danych nacjonalizmów państwowych czy
regionalnych, organizatorzy wyodrębnili cztery panele dyskusyjne: „Nacjonalizm
w Polsce”, „Nacjonalizm europejski”, „Hiszpania” oraz „Ameryka i Azja”.
W inaugurującym obrady wystąpieniu pt. Sytuacja prawna cudzoziemców w Polsce
prof. dr hab. Jacek Sobczak przedstawił najważniejsze regulacje, obowiązuje w polskim
systemie prawnym. W celu lepszego zrozumienia przez słuchających prelekcji istoty
prezentowanego zagadnienia, referent posłużył się przykładami orzeczeń Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Takie praktyczne ujęcie zagadnienia, czyniło wystąpienie ciekawszym i bardziej przejrzystym.
Prof. dr hab. Wawrzyniec Konarski w prezentacji pt. Polityczny, etniczny, czy…
mieszany: Glosa do dyskursu o nacjonalizmie odwołał się do przykładu charakterystycznego dla współczesnego polskiego dyskursu politycznego. Przestrzegł bowiem
przed nieco bezreﬂeksyjnym stawianiem za wzór Irlandii, jako wzoru w działalności
politycznej rządzących. Zaznaczył, iż współcześnie analiza przypadku Irlandii jest
zbyt powierzchowna. Uwarunkowania kulturowe, a przede wszystkim charakter
irlandzkiego nacjonalizmu powodują, iż nie jest to do końca dobry punkt odniesienia. Podczas wystąpienia pokazanych zostało wiele ciekawych map, które stanowiły
dobry sposób na koncentrację uwagi odbiorców tego komunikatu.
Z uwagi na tytuł wystąpienia Futbol – tożsamość i nacjonalizm mgr Łukasz Wojtkowski (UMK) przyczynił się do obserwowalnego wzrostu liczby osób zainteresowanych przebiegiem obrad. Zaznaczono, iż piłka nożna jako najpopularniejszy sport
na świecie, jest jedną z bardziej wyraźnych form wyrażania tożsamości i przynależności narodowej. Analizując futbol przez pryzmat pojęć jednoznacznie związanych
z antropologią kultury i politologią, prelegent stwierdził, iż ta dyscyplina sportu
poprzez elementy oddziaływujące na tożsamość grup narodowych i lokalnych
przyczynia się do kształtowania postaw nacjonalistycznych.
W przeprowadzonym w pierwszym dniu, w godzinach popołudniowo-wieczornych panelu „nacjonalizm w Polsce” dr Tomasz Koziełło (UR) w prelekcji pt.
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Nacjonalistyczna wizja powojennej Europy w prasie Stronnictwa Narodowego
(1939–1945) pożądane przez endeków wyobrażenie powojennej, europejskiej rzeczywistości zawęził do pięciu głównych wniosków: oparcie Europy na zasadach
etyki chrześcijańskiej, zniszczenie potęgi militarnej i ekonomicznej Niemiec, odepchnięcie ZSRR ku Azji, stworzenie regionalnego i kontynentalnego systemu bezpieczeństwa, a przede wszystkim powstanie wielkiej i silnej Polski. Nawet bez
interpretacji autora można było zauważyć, że mimo szczytnych celów Stronnictwa
Narodowego nie było praktycznie żadnych szans na realizację wizji prezentowanej
w takim kształcie.
Wystąpienie dr Koziełły można uznać za tło do prelekcji mgr Agnieszki Durskiej
(UW) pt. W oparach absurdu – polski współczesny nacjonalizm – ideologia i ekspresja.
Na wzrost zainteresowania publiczności wpłynęły wypowiadane przez prelegentkę
tezy, dotyczące anachroniczności polskiego nacjonalizmu. Stwierdzono bowiem, że
neoendecy cały czas interpretują rzeczywistość poprzez katalog pojęć charakterystycznych dla minionych okresów, nie dokonując ich redeﬁnicji do wymogów czasu.
Zdaniem prelegentki przyczynia się to do wpadania we własne pułapki, a środki
wykorzystane w dążeniu do określonych celów po prostu go profanują. W rezultacie
mesjanistyczne podejście do roli narodu polskiego, megalomania narodowa ośmieszają Polskę w świecie, nie przyczyniając się do budowy prestiżu i ponadnarodowych
wpływów.
W drugim dniu obrad (4 kwietnia) prelekcje dotyczyły studiów przypadków
lokalnych, regionalnych i narodowych nacjonalizmów na świecie. Występujący
w panelu „nacjonalizm europejski” dr Bartłomiej Toszek (USz) w preelekcji pt.
Dewolucja jako element procesu dezintegracji państwowości brytyjskiej skoncentrował
się nie tylko na przypadkach Szkocji i Walii – związanych z postulowaniem większej
autonomii w ramach Wielkiej Brytanii czy ich niepodległości. Wielokrotnie podkreślał, iż taka postawa wzmacnia również analogiczne roszczenia Anglików, co u większości osób niezajmujących się tym zagadnieniem mogło wywołać pewnego rodzaju
zaskoczenie. Prelegent dowodził, iż rozpad Wielkiej Brytanii jako organizmu państwowego jest kwestią wysoce prawdopodobną.
W panelu „Hiszpania” dr Małgorzata Myśliwiec (UŚ) – Hiszpańskie partie regionalne u progu XXI wieku – określając przedmiotowe podmioty polityki jako wysoce
relewantne, zwróciła uwagę na odmienność znaczenia tego terminu w warunkach
hiszpańskich. W odróżnieniu od typowej roli takich podmiotów w zdecydowanej
większości europejskich systemów partyjnych. Owa różnica polega przede wszystkim na niechęci hiszpańskich partii regionalnych do rządowej partycypacji. Obawiają się one konieczności spełniania coraz to bardziej autonomicznych postulatów
regionalnych społeczności. W konsekwencji poprzez niemożliwość ich realizacji,
a z drugiej strony spełnienie ich wszystkich może doprowadzić do utraty ich spo-
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łecznej wiarygodności. Dlatego partie te by trwać, zmuszone są do odpowiedniej
– wymaganej przez polityczną rzeczywistość – artykulacji i realizacji ich celów.
Do bardzo ciekawej dyskusji pomiędzy uczestnikami konferencji doszło po
zakończeniu ostatniego panelu – Casusy nacjonalizmu – Ameryka i Azja. Wymiana
zdań dotyczyła kierunku polityki Republiki Tureckiej w niedalekiej perspektywie.
Najbardziej aktywni w tej dyskusji mgr Błażej Grygo (UAM) oraz mgr Karol Bieniek
(AP KEN) dzielili się nie tylko wynikami swoich naukowych dociekań, ale również
doświadczeniami z wielomiesięcznych pobytów w tym państwie. Zgodzili się, iż
tendencje nacjonalistyczne w Turcji – są cały czas bardzo wyraźne (kult Atatürka).
Ich zdaniem bardziej przewidywalnym kierunkiem polityki wewnętrznej w tym
kraju jest islamizm, niż podążenie w stronę tendencji uniwersalistycznych, związanych z tureckimi staraniami do członkostwa w Unii Europejskiej.
Z uwagi na ograniczoną możliwość zaprezentowania najważniejszych wniosków
z wszystkich prelekcji, autor sprawozdania pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych do lektury zbioru publikacji pokonferencyjnych pt. Kulturowe determinanty
nacjonalizmu, która w niebawem powinna być dostępna zarówno w tradycyjnych
i wysyłkowych księgarniach oraz bibliotekach uniwersyteckich.
Na zakończenie podsumowania dwudniowych obrad dokonał prof. dr hab. Marek
Jeziński, dziękując również wszystkim prelegentom za udział w konferencji. Niniejsze przedsięwzięcie pod względem naukowym należy zaliczyć do udanych, o czym
świadczył merytoryczny poziom zaprezentowanych zagadnień oraz podsumowujących każdy z paneli dyskusji. Tematyka konferencji pozwoliła na wielopłaszczyznową
i interdyscyplinarną dyskusję, a przede wszystkim artykulację naukowych wniosków
z problematyki przekształceń, jakim w dobie ponowoczesności ulega idea państwa,
tożsamości narodowej jednostek oraz narodów – jako wielkich grup ludzkich.
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OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
„NOWE MEDIA  STAN OBECNY I MOŻLIWOŚCI
ROZWOJU” 911 KWIETNIA 2007 ROKU

MANUEL CASTELLS W KSIĄŻCE Społeczeństwo sieci zwrócił uwagę na rosnący
wpływ technologii informacyjnych na współczesny świat i dzisiejszego człowieka.
Wydaje się, iż to właśnie nowe media powoli zaczynają dominować w procesie
komunikacji społecznej i kreują nową rzeczywistość zwaną światem wirtualnym.
Niesie to za sobą istotne konsekwencje dla funkcjonowania poszczególnych grup
społecznych, państw jak i całego globu. Nowoczesne technologie łączą zastane
sposoby komunikacji i konwergują je ze sobą, ale również stanowią dla nich element
konkurencji. W konsekwencji z jednej strony, niesie to za sobą wiele korzyści, czego
egzempliﬁkacją jest możliwość łatwego i szybkiego kontaktu z innymi ludźmi, ale
również i zagrożeń, o czym świadczy wyobcowanie współczesnego człowieka i zanurzenie w wirtualnej rzeczywistości.
Aby wyjść naprzeciw problemom, które stanowią istotny element dyskursu publicznego, w dniach 9–11 kwietnia w Hotelu Uniwersyteckim zorganizowano, już po raz
drugi ogólnopolską konferencję naukową „Nowe media – stan obecny i możliwości
rozwoju”. Gospodarzem sesji był Instytut Politologii UMK i z tego też względu obrady
otworzył dyrektor Instytutu prof. Roman Bäcker oraz kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej i zarazem kierownik naukowy konferencji prof.
Marek Jeziński. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów: Wrocławskiego, Gdańskiego, Łódzkiego, Jagiellońskiego, Warszawskiego, Opolskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Warmińsko-Mazurskiego, Marii Curie-Skłodowskiej,
Kazimierza Wielkiego i Mikołaja Kopernika oraz innych wyższych uczelni: Wyższej
Szkoły Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa, Akademii Pedagogicznej im. KEN
z Krakowa, Politechniki Koszalińskiej, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z Wrocławia,
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego z Warszawy
oraz Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University z Nowego Sącza.
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Aleksandra Seklecka

Celem konferencji była analiza sektora nowych mediów w relacjach z takimi zjawiskami, jak polityka, prawo, wybory. Reﬂeksji poddane zostały zagadnienia związane
z przeobrażeniami, które w istotny sposób wpływają na kształt, funkcje i sposób
przekazu mediów, zarówno w Polsce jak i na świecie. Wnioskowanie dotyczyło również wpływu nowych technologii na publiczne środki masowego przekazu, zachowania wyborców czy bezpieczeństwo każdego z obywateli. W trakcie konferencji
poruszone zostały także kwestie związane z relacjami zachodzącymi między mediami
tradycyjnymi i nowymi oraz zagrożeniami dla tak zwanych „starych mediów”.
Obrady podzielone zostały na pięć paneli. Pierwszy poświęcony został analizie
relacji nowych i tradycyjnych mediów, w którym swoje wystąpienia prezentowali
doświadczeni przedstawiciele nauki o medioznawstwie: prof. Jerzy Jastrzębski, prof.
Adam Pawłowski i dr Marek Graszewicz z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof.
Stanisław Jędrzejewski z KUL. Odnieśli się oni do aksjologii nowych mediów, zagadnień deﬁnicyjnych, jakości dokumentów elektronicznych i piśmienniczych, a także
zbieżności i podziałów między radiem, Internetem, telefonem komórkowym i ipodem. Warto również wspomnieć o wystąpieniu prof. Jacka Sobczaka, który zaprezentował nowe rozwiązania dotyczące radiofonii i telewizji. W panelu udział wzięli
również reprezentanci młodszego pokolenia naukowców, którzy między innymi
przedstawiali zagadnienia związane z rozwojem dziennikarstwa internetowego
w Polsce czy aktywnością społeczną w Internecie.
Kolejny panel dotyczył nowych mediów w debacie publicznej i był spotkaniem
teoretyków z praktykami. Zdominowany został przez kwestie dotyczące blogów
politycznych, forów dyskusyjnych oraz prowadzenia kampanii wyborczej online,
zarówno w Polsce jak i w Stanach Zjednoczonych. Gościem honorowym był redaktor „Polityki” Edwin Bendyk, który wygłosił referat na temat twórczej destrukcji
w świecie mediów, dotyczący zagrożeń i szans sfery publicznej wskutek rozwoju
nowych mediów. Niewątpliwie najciekawszą częścią panelu okazała się dyskusja
praktyków z udziałem między innymi wspomnianego redaktora Bendyka oraz
Gniewomira Świechowskiego (salon24.pl), Igora Janke (salon24.pl) czy Wojciecha
Nomejko (polityczni.pl), w której położono nacisk na rolę dziennikarstwa społecznego w kształtowaniu debaty publicznej.
Drugi dzień konferencji rozpoczął się panelem, w którym przedstawiono istotę
Internetu, a także jego wpływ na dyskurs publiczny, prowadzenie badań socjologicznych, czy kształcenie dzieci i młodzieży. Istotną kwestią poruszaną przez prelegentów
oraz uczestników dyskusji było wykluczenie „nie-użytkowników” nowych technologii. Należy również wspomnieć o referentach prezentujących rozwój Internetu
w ramach wspólnoty latynoskiej czy Japonii.
Kolejny panel poświęcony został zastosowaniu nowych mediów w praktyce.
Uczestnicy prezentowali zagadnienia związane z wykorzystaniem nowoczesnych
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technologii w reklamie, w ﬁlmie czy prasie regionalnej. Ponadto istotna była również
analiza rozwoju mediów publicznych w dobie globalizacji i cyfryzacji. Jednakże
największe poruszenie wzbudziły wystąpienia dwóch naukowców z Instytutu Filozoﬁi UMK, którzy zaprezentowali przypadek USOS jako informatycznego systemu
wspomagania pracy i reorganizacji praktyk społecznych, wzorców działania i procesów poznawczych. Właśnie ten temat zdominował dyskusję, w której przedstawiciele różnych ośrodków naukowych prezentowali swoje doświadczenia z pracy z tym
programem.
Trzeciego dnia konferencji odbył się panel dotyczący zastosowania wykorzystania
nowych mediów w polityce, a w szczególności w kampanii wyborczej. Prelegenci
prezentowali zagadnienia związane z manipulacją opinią publiczną przez polityków
za pomocą Internetu, wykorzystywaniem go do walki wyborczej, a egzempliﬁkacją
tych kwestii był referat dotyczący interaktywnego marketingu wyborczego i międzywyborczego koalicji Lewica i Demokraci. Ponadto należy wspomnieć o prezentacji
dotyczącej wykorzystania Internetu do realizacji zadań public relations w administracji publicznej.
Warto zaznaczyć, iż powyższe kwestie były nawiązaniem do zagadnień poruszanych w trakcie pierwszej edycji konferencji, która odbyła się 5–6 czerwca 2007 roku.
Pomimo trzydniowego trybu obrad wiele problemów nie zostało rozwiązanych i być
może będą one kontynuowane przy okazji kolejnych spotkań. Konferencja ukazała
nowe media jako szerokie pole do analiz i badań zarówno dla politologów, socjologów, ﬁlozofów, ﬁlologów, psychologów czy pedagogów. Okazało się również, iż nowe
media postrzegane są inaczej przez teoretyków i praktyków. Ci ostatni często dostrzegają o wiele szerzej pewne zagrożenia związane z funkcjonowaniem interaktywnych
rozwiązań w praktyce.
Na koniec warto wspomnieć, iż obrady były nagrywane przez interaktywną
telewizję uniwersytecką, a fragmenty sesji znalazły się na jej stronie internetowej.
Niewątpliwie spotkanie naukowców, praktyków, ale również i studentów stanowiło
interesujący element ogólnospołecznej debaty na temat wyzwań człowieka w ponowoczesnej rzeczywistości.
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M. Noland, H. Pack, The Arab Economies in a Changing World, Peterson Institute for International Economics,
Washington DC 2007, ss. 350.
Na temat świata arabskiego powstało
w ostatniej dekadzie wiele publikacji. Większość z nich dotyczy jednak przede wszystkim sfery polityki lub kultury. W przypadku pierwszym przedmiotem opracowań jest
bezpieczeństwo międzynarodowe, geopolityka, konﬂikty wewnętrzne i regionalne, procesy demokratyzacyjne w państwach arabskich bądź działalność radykalnych ugrupowań muzułmańskich, czy wreszcie pozycja
Bliskiego Wschodu w stosunkach międzynarodowych. W drugim przypadku tematyka
obejmuje przede wszystkim takie zagadnienia, jak literatura i język, status kobiet, obrzędowość czy rola islamu w życiu społecznym.
Na tym tle liczba publikacji dotyczących procesów gospodarczych prezentuje się dosyć skromnie. Analizy koncentrują
się na konkretnych zagadnieniach (surowce energetyczne i ich rola w gospodarkach
poszczególnych państw regionu, rynek pracy i wpływ polityki gospodarczej, konkuren-

cyjność), przy czym są to przeważnie raporty przygotowywane przez instytucje międzynarodowe, takie jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, UNDP, czy
World Economic Forum. Książek prezentujących w kompleksowy sposób problemy
gospodarcze świata arabskiego jest niewiele. Ostatnią ważniejszą pozycją była książka
C. Henry’ego i R. Springborga, Globalization
and the Politics of Development in the Middle
East wydana siedem lat temu.
Książka Marcusa Nolanda i Howards Packa z powodzeniem wypełnia tę lukę. Autorzy dokonali kompleksowej analizy sytuacji
gospodarczej świata arabskiego, wskazując
na przyczyny niskiego wzrostu gospodarczego i zarysowując scenariusze na przyszłość.
Omówili takie zagadnienia ekonomiczne,
jak produktywność, dochód, ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy politykę gospodarczą poszczególnych państw arabskich – a więc w kontekście markoekonomicznym. Jednak książka The Arab Economies in a Changing World
jest opracowaniem szczególnym z dwóch innych powodów.
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Po pierwsze, analiza świata arabskiego
osadzona jest w głębszym kontekście uwarunkowań społecznych i kulturowych. Co
więcej, zagadnienia pozaekonomiczne zajmują w książce tyle samo miejsca co wymienione problemy stricte gospodarcze. Autorzy
zajęli się więc także takimi czynnikami, jak:
poczucie dobrobytu i szczęścia, zmiany demograﬁczne, rola religii i instytucji, grupy
interesu oraz autorytaryzm. Ich rola często
jest pomijana lub marginalizowana w opracowaniach ekonomistów, którzy starają się
wyjaśniać realia gospodarcze odwołując się
wyłącznie do danych statystycznych. Noland i Pack również przytaczają liczne dane
– także w rozdziałach dotyczących czynników społeczno-kulturowych – jednak nie
odmawiają właściwego tym naukom „miękkiego” podejścia. Analiza czynników pozaekonomicznych, takich jak religia, pozwala
autorom stwierdzić, że nie islam czy kultura
arabska są głównym determinantem polityki gospodarczej państw arabskich. Owszem,
mają wpływ na charakter instytucji, jednak
nie wyjaśniają, dlaczego egzekwowanie postanowień umowy trwa w Egipcie 15 razy
dłużej niż w Tunezji – piszą (s. 300). Uwagi te są niezwykle istotne, gdyż wielu analizom sytuacji gospodarczej regionu towarzyszy swoisty determinizm kulturowy, często
przesłaniający rolę innych czynników.
Drugim powodem, dla którego książka
Nolanda i Pack zasługuje na uznanie jest
traktowanie świata arabskiego jako jednego z regionów rozwijających się, a nie wyabstrahowanego, zamkniętego systemu. Zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze ukazane w perspektywie komparatywnej uzyskują szerszy, cenny wymiar. Umożliwiają

porównania elementów polityki gospodarczej czy wskaźników makroekonomicznych
do innych państw i określenie, czy i w jakim
stopniu świat arabski uczestniczy w gospodarce światowej relatywnie do swoich możliwości.
Autorzy zdecydowali się na dwa rodzaje
porównań – krajowy i regionalny. W pierwszym przypadku określili oni grupę państw
porównawczych: podobne pod względem
rozwoju gospodarczego kraje rozwijające (m.in. Pakistan, Brazylia), duże państwa
(Chiny, Indie), państwa o zaawansowanym
rozwoju (Korea Południowa, Tajwan), oraz
kraje posiadające surowce naturalne (m.in.
Wenezuela, Botswana). Wskaźniki makroekonomiczne dla świata arabskiego są często uśredniane, tymczasem sytuacja państw
Zatoki i tych nieposiadających surowców naturalnych jest diametralnie różna. Z tego powodu istotne jest wydzielenie przez Nolanda i Packa grupy czwartej państw porównawczych. Druga płaszczyzna porównań ma charakter historyczny i odnosi się do innych regionów. Świat arabski znajduje się obecnie
w specyﬁcznej sytuacji „daru demograﬁcznego” czyli nadwyżki ludności w wieku produkcyjnym. To ona zadecydowała kilkadziesiąt
lat temu o sukcesie ekonomicznym państw
Dalekiego Wschodu, które skoncentrowały
się na pracochłonnych gałęziach przemysłu.
Państwa byłego Bloku Wschodniego podawane są z kolei jako udany przykład transformacji systemowej. Autorzy zastanawiają
się, co sprawiło, że w świecie arabskim – pomimo pewnych podobieństw – nie doszło do
podobnych zmian.
Książkę The Arab Economies in a Changing World powinni przeczytać nie tylko
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ekonomiści. Ze względu na szeroki zakres
analizy i wykorzystywanie narzędzi z nauk
społecznych i politycznych jest ona przystępna także dla antropologów, socjologów i politologów zajmujących się światem arabskim.
Zaletę tę z pewnością warto wykorzystać.
 Katarzyna Górak-Sosnowska

Paul Kengor, Ronald Reagan i obalenie
komunizmu. Zbliżenie na Polskę, tłum.
Barbara Gadomska, AMF Plus, Warszawa 2007, ss. 439.
W rekordowym tempie kilkunastu tygodni od publikacji oryginału dotarła na polski
rynek wydawniczy biograﬁa polityczna Ronalda Reagana (1911–2004), 40. prezydenta
Stanów Zjednoczonych, darzonego w Ameryce i świecie szczególnie skrajnymi uczuciami. Kontrowersje wynikają z faktu, iż Ronald Reagan od początku swojej kariery politycznej ustawił życiową busolę pod prąd
status quo panującego zarówno w polityce
wewnętrznej kraju, jak i w jego relacjach zagranicznych, i że na obu tych obszarach okazał się jednym z najskuteczniejszych strategów XX wieku. Linię argumentacyjną autora książki można zawrzeć w trzech tezach,
z których wszystkie sprzeciwiają się funkcjonującym stereotypom. Pierwsza z nich dotyczy trwałości koncepcji głoszonych przez
bohatera książki: koncepcji aktywnego zwalczania ideologii komunizmu, przeciwstawienia się „imperialistycznej” (s. 83) ekspansji
sowieckiego imperium, dążenia nie tyle do
eskalacji zagrożenia militarnego, co do deﬁnitywnego „usunięcia zagrożenia bronią nuklearną i położenia kresu groźbie totalitary-
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zmu” (s. 302) w wymiarze globalnym. Autor
udowadnia, iż wymienione elementy pojawiały się w wypowiedziach Reagana zanim
jeszcze został wybrany na urząd prezydenta państwa. Druga teza gromadzi argumenty
na rzecz samodzielności myślenia Reagana.
W świetle przytoczonych źródeł nie współpracownicy, lecz on sam okazuje się autorem
inicjatyw, takich jak: kwestionowanie pojałtańskiego status quo, redeﬁnicja celów polityki w kategoriach aksjologicznych, przejście od strategii powstrzymywania przeciwnika do strategii zwycięstwa, dbałość o ekonomiczną podbudowę działań politycznych
(siła gospodarki własnej plus działania destabilizujące potencjał adwersarza), pomysł
wspierania sił demokratycznych i wolnorynkowych w obozie przeciwnika, czy wreszcie pomysł budowy systemu antyrakietowej
obrony terytorialnej, opartej na pozostającej w fazie prób (o czym przeciwnik nie wiedział) technologii laserowej. Trzecia z tez autora stanowi logiczną konsekwencję dwóch
pozostałych: Ronald Reagan nie był, jak chcą
niektórzy, nieodpowiedzialnym „kowbojem
z Hollywood”, lecz mężem stanu o przemyślanej i wprowadzanej w życie z żelazną konsekwencją koncepcji ładu politycznego.
Biograﬁa w swej pierwszej części kreśli zasadnicze cechy osobowości przyszłego
przywódcy supermocarstwa, które doszły do
głosu już w okresie młodzieńczym. Okres
ten zostaje jednak potraktowany skrótowo.
Uwaga autora koncentruje się na ideologicznej stronie zaangażowania publicznego Ronalda Reagana, zwłaszcza na jego stosunku
do ideologii komunizmu. Stosunek ten najpełniej wyraża tytuł amerykańskiego oryginału książki, zapożyczony zresztą przez Au-
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tora z języka prasy sowieckiej: Krzyżowiec
(The Crusader. Ronald Reagan and the Fall
of Communism). W drugiej części książki
narracja zwalnia bieg, by w sposób bardziej
szczegółowy zanalizować prezydenturę Reagana w okresie pierwszej kadencji (1981–
1985). Trzecia część pracy poświęcona jest
kolejnej kadencji prezydenckiej Reagana
(1985–1989), wygranej dzięki poparciu największej w historii Stanów Zjednoczonych
ilości głosów elektorskich. Czwarta i ostatnia część książki, zatytułowana: „Upadek sowieckiego imperium”, analizuje losy machiny dyplomatycznej, wprowadzonej w ruch
przez bohatera książki i skutkującej upadkiem globalnego adwersarza, określonego
przez samego Reagana mianem „imperium
zła” (s. 195).
Autor książki, Paul Kengor jest politologiem wykładającym w Groove City College w Pensylwanii. Co roku z jego inicjatywy organizowana jest konferencja naukowa
poświęcona postaci Ronalda Reagana. Dorobek badacza obejmuje wysokonakładowe
publikacje: God and Ronald Reagan (Harper
Perennial, New York 2005), God and George
W. Bush (Harper Perennial, New York 2005)
oraz God and Hillary Clinton (HarperCollins, New York 2007). Warsztat naukowy
Autora wypada uznać za charakterystyczny
bardziej dla historyka niż politologa. W recenzowanej pracy – podobnie jak w trzech
przytoczonych powyżej – Kengor skupia siły
na dotarciu do źródeł faktograﬁcznych oraz
do żyjących świadków wydarzeń. W przypadku opisywanych tu zagadnień samo jednak uzyskanie dostępu do oryginalnych źródeł okazuje się przedsięwzięciem zasługującym na uwiecznienie w postaci publika-

cji książkowej. Duża część wykorzystanych
materiałów pochodzi bowiem ze świeżo odtajnionych zasobów archiwalnych. Autor podaje szczegółowe referencje dokumentacyjne oraz daty odtajnienia dokumentów. Okazjonalnie zmuszony jest poinformować czytelnika o negatywnym wyniku poszukiwań,
spowodowanym utrzymywaniem klauzuli poufności danych. Na podstawie uzyskanej z pierwszej ręki wiedzy może Autor podejmować polemikę z twórcami opublikowanych wcześniej opracowań, dysponującymi
uboższą bazą dokumentacyjną. Na uznanie
zasługuje uwzględnienie przez Autora źródeł pozaamerykańskich, zwłaszcza materiałów prasowych pochodzących z krajów byłego bloku sowieckiego, w wiarygodnych tłumaczeniach przygotowywanych na bieżąco
przez rządową agencję Foreign Broadcast Information Service. Szczególnie interesująco
wypada jednak konfrontacja danych dokumentalistycznych ze wspomnieniami naocznych świadków wydarzeń, osób z najbliższego otoczenia prezydenta Reagana, do których zdołał dotrzeć autor, a których ilość
w gronie żyjących zmniejsza się z roku na
rok. Imponujący owoc kwerendy opatrzono
niemal 1200 przypisami.
Można by autorowi postawić zarzut, iż
jako politolog nie powinien ograniczać się
do materii dokumentacyjnej i podjąć działania w kierunku osadzenia analiz w ramy teorii politologicznej. Problem ten pojawia się
na przykład przy okazji prób zdeﬁniowania
charakteru relacji łączących prezydenta Reagana z papieżem Janem Pawłem II, dwóch
mężów stanu, których losy zbliżyła otwarcie wyrażana krytyka komunizmu jako ideologii oraz jako praktyki politycznej epoki
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końca XX wieku. Autor bierze stronę współpracowników Reagana, ganiących wpływowego analityka Carla Bernsteina za nazwanie tej relacji „świętym sojuszem” (w wersji
pejoratywnej: „świętą zmową”). Woli określenia stosowane przez swoich rozmówców,
jak: współpraca, „naturalna zbieżność interesów” (Bill Clark), czy choćby sojusz, ale
„w sensie metaforycznym” (Richard Allen).
Argumentacja autora nie wykracza jednak
poza sferę rozważań leksykalnych, podczas
gdy można by przejść na bardziej teoretyczny poziom dyskusji.
Inny punkt krytyki dotyczy pierwszej części dzieła. Prawem autora jest selekcja zagadnień, zwłaszcza na etapie doprowadzania
czytelnika do czasów i wydarzeń poddawanych zasadniczej analizie. Jednakże w kontekście tez samego autora o samodzielności
oraz długotrwałości koncepcji realizowanych
przez bohatera książki, wskazane byłoby rozszerzenie perspektywy historycznej, w jakiej
koncepcje owe nabierały kształtu, perspektywy zdecydowanie niesprzyjającej opisanym
w dalszej części pracy nonkonformistycznym deklaracjom i decyzjom 40. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Stereotypy o niezbyt lotnym, tudzież odtwórczym umyśle Reagana rozpowszechniane są do dnia dzisiejszego i nie tylko czytelnik zagraniczny, lecz
nawet amerykański student, który epokę Reagana znać może już tylko z opowieści rodziców, zyskałby tym pełniej uargumentowany dowód na rzecz szczególnego charakteru
opisywanej postaci. Tym dramatyczniej ukazana zostałaby zasadnicza przemiana mentalna, jaka dokonała się w Ameryce i świecie w dobie dwukrotnej prezydentury Ronalda Reagana.
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Uwagi powyższe w żaden sposób nie
umniejszają doniosłego charakteru prezentowanej publikacji. Książka Paula Kengora
przynosi szereg sensacyjnych, ujawnionych
wyłącznie na jej kartach ustaleń i weryﬁkacji. Czytelnik amerykański za najbardziej
bulwersujące uzna zapewne odtajnione częściowo dowody współpracy jednego z czynnych polityków z klanu Kennedych z władzami sowieckimi, podjętej w celu zapobieżenia reelekcji Reagana w 1984 r. W Polsce
publikacja nie stanie się wydarzeniem politycznym na miarę tłumaczenia Victory, czyli
Zwycięstwa Petera Schweitzera (BGW, Warszawa 1994). Niemniej po okresie dotkliwych niedoborów w zakresie literatury „reaganologicznej”, polski czytelnik otrzymuje nagle najświeższe z dostępnych danych,
dane dyskontujące ustalenia licznych, nieistniejących w polskiej wersji językowej publikacji. Samego zaś autora książki, Paula Kengora wypada dziś zaliczyć do grona czołowych „reaganologów” w skali światowej.
 Dariusz Góra-Szopiński

Paweł Janusz Borkowski, Polityczne teorie integracji międzynarodowe, Wydawnictwo Diﬁn, Warszawa 2007, ss. 216.
Książka pt. Polityczne teorie integracji
międzynarodowej Pawła J. Borkowskiego,
wydana nakładem wydawnictwa Diﬁn (Warszawa 2007), ma ambicje – jak twierdzi we
wstępie jej autor – spełniać funkcje podręcznikowe. W konsekwencji struktura książki
podporządkowana jest logice akademickiej
dydaktyki i obejmuje chronologiczny przegląd głównych podejść teoretycznych wyja-
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śniających (próbujących wyjaśnić) procesy
integracji europejskiej.
Książka jest bliźniaczo podobna do podobnych prac wydawanych w Europie Zachodniej
kilka, kilkanaście lat temu (patrz przykład:
Ben Rosamond, Theories of European Integration, Palgrave Macmillan 2000). Pierwsze
rozdziały odnoszą się do podstawowych pojęć, takich jak: „teoria” czy „integracja europejska”. Mimo krytyki Pawła J. Borkowskiego,
iż nauka anglosaska nadużywa terminu „teoria” i każdą właściwie generalizację wydedukowaną z empirycznej obserwacji ma tendencję nazywać „teorią”, autor traktuje kategorię
„teorii” równie elastycznie.
Następne części pracy odnoszą się do kolejnych koncepcji teoretycznych: federalizmu, funkcjonalizmu i neofunkcjonalizmu,
teorii komunikacyjnej, instytucjonalizmu,
konstruktywizmu, koncepcji wielopoziomowego rządzenia i innych.
Śladem swoich zachodnich wzorów, pozycja Pawła J. Borkowskiego zawiera również
część odnoszącą się do nowych perspektyw
teoretycznych. Jednak jej aktualność wydaje
się najsłabszą częścią pracy. Książka ignoruje najnowsze trendy w debacie europejskiej.
Znamienne, że prace obcojęzyczne, cytowane w Politycznych teoriach integracji europejskiej datują się najczęściej na drugą połowę lat 90. XX wieku (z wyjątkiem kilku pozycji na temat federalizmu, który wydaje się
być mocną stroną autora).
W konsekwencji w spisie literatury brakuje takich nazwisk, jak: Liesbeth Hooghe,
Tanja Boerzel, Beate Kohler-Koch, Wolfgang
Wessels, Juergen Habermas, Fritz Scharpf
czy nawet publikujący po polsku Klaus Bachmann – dziwi awersja Pawła J. Borkowskiego

do niemieckich autorów, którzy w ostatniej
dekadzie byli jednymi z wiodących w teoretycznych konceptualizcjach procesów integracyjnych w Europie.
Nikt w Europie nie napisał po 2000 roku
książki o perspektywach teoretycznych
w analizie integracji europejskiej z pominięciem wyżej wymienionych nazwisk.
Generalnie więc, największą słabością tej
książki jest to, iż bazuje ona na literaturze
sprzed kilku lat. Jest to oczywiście usprawiedliwione w przypadku odwoływania się do
takich klasyków, jak Ernst Hass czy David
Mitrany, jednak pozbawia książkę kontaktu z najnowszą argumentacją i współczesnymi interpretacjami. W książce pojawia się
wprawdzie kilka powołań na literaturę nowszą, jednak najczęściej polską, która z kolei
powstała na bazie obcojęzycznej literatury
sprzed ponad dekady.
W przypadku takiej dyscypliny jaką jest
integracja europejska, na tego typu „komfort” nie można sobie pozwolić, gdyż dynamika ewolucji tej dyscypliny jest tak szybka, że właściwie co roku pojawiają się na
rynku wartościowe książki i artykuły wyznaczające nowe trendy, nowe perspektywy badawcze.
Jednocześnie wydawane współcześnie
prace o podobnej tematyce i mające podobne
ambicje, pisane są już zupełnie inaczej – np.
Mette Eilstrup-Sangiovanni, autorka Debates on European Integration (Palgrave Macmillan, 2007) poświęca teoriom sensu stricto ok. jednej trzeciej swojej pracy, a następnie próbuje ten dorobek teoretyczny aktualizować odnosząc go do najnowszych procesów społeczno-politycznych, gospodarczych
i prawnych zachodzących we Wspólnocie.
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W książce Pawła J. Borkowskiego brak
więc satysfakcjonującego odniesienia się
do takich aktualnych problemów integracyjnych z perspektywy współczesnej debaty teoretycznej, jak np.: kwestia tożsamości,
transferów lojalności, ponadnarodowych
identyfikacji, deficytu demokratycznego
w Europie, sposobów legitymizowania procesu politycznego na ponadnarodowym poziomie, legitymizacji poprzez mechanizmy
społeczeństwa obywatelskiego, przyszłości
europejskiego systemu politycznego.
Poważne wątpliwości budzi również sposób tłumaczenia niektórych terminów. Są to
problemy spotykane w wielu innych krajach, przede wszystkim ze względu na fakt,
iż główne prace w tej dyscyplinie powstają
i wydawane są w języku angielskim, względnie niemieckim i jednocześnie nie wszystkie
terminy są „przetłumaczalne” na inne języki narodowe. W konsekwencji w niektórych
systemach akceptuje się pewną dozę makaronizmów, np. „EU governance” czy „intergovernmentalizm”. Autor Politycznych teorii integracji europejskich przyjmuje jednak
stanowisko odmienne i – być może słusznie,
ale niestety w sposób wysoce niedoskonały
– przekłada na język polski wszystkie terminy, co w wielu sytuacjach kończy się nieprecyzyjnością tłumaczenia. Np. „multilevel
governance” – koncepcja wielopoziomowego rządzenia, określona została przez autora recenzowanej książki jako: koncepcja wielopoziomowego zarządzania. Ponieważ słowo „zarządzanie” (management) ma zdecydowanie odmienne znaczenie i jest bardziej
adekwatne w naukach ekonomicznych niż
w politycznych, nie może być używane w odniesieniu do politycznych procesów rządze-
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nia na jakimkolwiek poziomie systemu politycznego. Ponadto – co być może najważniejsze – takie tłumaczenie nie oddaje istoty poglądów autorów koncepcji „multi-level
governance”, na których powołuje się Paweł
J. Borkowski.
Omawiana pozycja realizuje swoje podręcznikowe ambicje o tyle, o ile charakteryzuje historyczne perspektywy teoretyczne
w zakresie międzynarodowej integracji. Brakuje jej jednak krytycznej analizy aktualnego stanu wiedzy w tym obszarze, co w przypadku tak dynamicznie toczonego dyskursu akademickiego wydaje się być problemem
dość istotnym.
Tak więc cel, który stawia sobie autor został osiągnięty w ograniczonym zakresie.
Mimo to, książka jest warta polecenia
różnym kategoriom czytelników. Przede
wszystkim, oczywiście znajdzie ona uznanie w świecie akademickim, jednak napisana jest ona językiem na tyle mało hermetycznym, że wydaje się, iż powinna być przystępna również dla szerszego grona odbiorców. Tak więc średnio wyrobiony czytelnik,
zainteresowany podejmowaną tematyką, nie
powinien mieć problemów z percepcją treści
zawartych w książce.
W konsekwencji należy uznać, że omawiana książka może być uznana za ważną pozycję głównie ze względu na fakt, iż jest pierwszą taką publikacją na rynku polskim. Pomimo jej niedoskonałości, niewątpliwie autorowi należy się pochwała za pionierski wysiłek,
którego dokonał. Niewątpliwie jednak brakuje na polskim rynku wydawniczym tłumaczeń uznanych wydawnictw funkcjonujących w obiegu międzynarodowym.
 Rafał Riedel
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Georges Corm, Religia i polityka w XXI
wieku, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007, ss. 208.
Jest to już druga monograﬁa Georgesa Corma przetłumaczona na język polski
(pierwszą był Bliski Wschód w ogniu: oblicza
konﬂiktu 1956–2003) i wydana przez Wydawnictwo Akademickie Dialog. Tym razem
autor dokonał bardzo głębokiej i przemyślanej oceny oddziaływania religii na życie
społeczeństw, jej związku z polityką, a także zjawisk manipulacji religijnych. Wprawdzie tytuł sugeruje, że Corm skoncentrował
się na nowym stuleciu, jednak w rzeczywistości okres współczesny stanowi tutaj punkt
odniesienia, a cała monograﬁa jest niczym
przegląd zachodzącej na siebie i współzależnej wzajemnie sfery religijno-politycznej
na przestrzeni setek lat, który ma w konsekwencji sprowadzić się do sytuacji jaka występuje w tej materii na świecie w czasach
obecnych.
Autor za przedmiot analizy szczególnie
upodobał sobie religie monoteistyczne (judaizm, chrześcijaństwo i islam), których wzajemna rywalizacja, jak i podziały wewnętrzne kształtowały losy ludzkości od starożytności i tak samo kształtują je obecnie.
W przypadku chrześcijaństwa, jego podziały i nowo powstające odłamy uczyniły z kontynentu europejskiego religijny teatr wojny. Wystarczy przypomnieć najpierw
schizmę wschodnią z 1054 r., która zapoczątkowała ponad 900-letni okres wzajemnej ekskomuniki i nienawiści, do tego stopnia, że nawet w momencie upadku Bizancjum i zbliżającego się oblężenia Konstantynopola, patriarcha Bizancjum wolał zaakceptować panowanie Turków niż ukorzyć

się przed Rzymem; krwawe konﬂikty religijne w Anglii w latach 1534–1668, zapoczątkowane przez Henryka VIII, czy wydarzenia z XVI-wiecznej Francji. Kwintesencją
tego była też wojna trzydziestoletnia (1618–
1648), zakończona pokojem westfalskim.
Z kolei ekspansja chrześcijańska tak złudnie dziś podobna do współczesnych tendencji w łonie fundamentalistycznych odłamów
islamu, była niczym innym niż stosowaniem
przemocy w ramach realizacji celów politycznych pod etykietą religii. Czyli stanowiło
to klasyczny przykład fundamentalizmu religijnego w tym przypadku chrześcijańskiego, którego najbardziej wyrazistym przykładem są wyprawy krzyżowe i podboje nowo
odkrywanych terytoriów m.in. przez Hiszpanów i Portugalczyków.
Główny podział w islamie na sunnitów
i szyitów ma swój początek w tym samym
stuleciu co powstanie samej religii. Do dziś,
pomimo stereotypowej jedności świata islamu, podział ten jest przyczyną wielu poważnych antagonizmów i konﬂiktów, choćby obecnie w Iraku. Podział ten był również
istotnym tłem długotrwałej i wyczerpującej
wojny iracko-irańskiej (1980–1988). Ekspansja islamu, podobnie jak w przypadku religii chrześcijańskiej, przebiegała w różnych
fazach i przybierała różne formy i rozmiary, a obecnie najbardziej podatnym obszarem rozprzestrzeniania się islamu jest Afryka, chociaż wzrastający odsetek muzułmanów (imigrantów jak i konwertytów) występuje w Europie i w USA.
Kwestie judaizmu są przez Corma również rozpatrywane wieloaspektowo. Autor odniósł się do mesjanizmu stanowiącego immanentny element tej religii, zwraca-
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jąc przy tym uwagę na silne rozwarstwienie
wśród Żydów wyznających tę religię. Utworzenie państwa Izrael było przez wielu z nich
jednoznaczne z realizacją idei mesjanizmu,
przez innych zaś w szczególności przeciwników ideologii syjonizmu, uznawane było
za podniesienie ręki przeciw Bogu, bowiem
państwo powstało w wyniku czynu ludzkiego, a nie boskiego.
Monoteizm, jak podaje Corm: „(…) zawiera w sobie silny pierwiastek jednoczący.
Istnienie jedynego Boga powinno iść w parze z istnieniem jedynego społeczeństwa stosującego te same normy” (s. 160). To założenie może stanowić pewne wyjaśnienie istniejących w historii, jak i obecnie relacji pomiędzy tymi religiami i innymi, z którymi
w konﬂikt wchodzi religia monoteistyczna.
Corm wyraźnie wskazał, hinduizm, buddyzm czy szintoizm to religie-ﬁlozoﬁe, opierające się na kontemplacji odmienne od monoteizmów, które nie wpisują się w jego kanon badawczy.
Przywołując huntingtonowską wizję „zderzenia cywilizacji” i zagrożenia jakie ono za
sobą niesie (według autora współcześnie istniejące zagrożenie będzie walką świata liberalnego, tolerancyjnego i otwartego świata judeochrześcijańskiego, który niesie pochodnię postępu, bowiem udało się w ramach tych religii doprowadzić do laicyzacji społeczeństw je wyznających, z zacofanym, autorytarnym pełnym przemocy i zamkniętym w sobie światem islamu (s. 135))
Corm stawia pytanie – czy jest wyjście z tego
błędnego koła zderzeń religii monoteistycznych? W tytule zakończenia „Laicki układ
międzynarodowy?” Corm sugeruje, że posługiwanie się elementem religijnym, co
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obecnie w światowej polityce czynią nie tylko powszechnie muzułmanie, ale i chrześcijanie stanowi działanie destrukcyjne, wskazując rozważnie, że jedynie powrót do „laickiej percepcji spraw tego świata” mógłby
„oddramatyzować wizje problemów międzynarodowej geopolityki” (s.179). Niestety, co
jest powszechnie znane i co przytacza sam
autor, zwrot w stronę zlaicyzowanie współczesnych relacji międzynarodowych jest bardzo trudny o ile niemożliwy.
Georges Corm, jako libański maronita, dorastający w tyglu religijnym utrzymał
„rozsądny” dystans wobec problematyki religijnej, nadając w ten sposób swojej monograﬁi bardzo pozytywny przekaz. Pokazał
on, że zarówno nadmierne stosowanie retoryki religijnej w odniesieniu do sfer życia
społecznego, przekładając się również na politykę lub wykorzystywanie czynnika religijnego i sprawne nim manipulowanie stanowi zjawisko o charakterze negatywnym i nie
prowadzi do osiągnięcia kompromisowych
rozwiązań wśród wielu zantagonizowanych
społeczeństw.
 Rafał Ożarowski

Eugeniusz Sakowicz, Rozmowy o islamie
i dialogu, słowo wstępne Jacek Salij OP,
Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin
2007, ss. 168.
Zamachy terrorystyczne w USA 11.09.
2001 r. czy w Madrycie 11.03.2004 r., rzuciły poważny cień na religię, kulturę i cywilizację islamu. Religia ta bardzo szybko się
rozprzestrzenia, a w przyszłości wyznawców
tej religii, będzie pewnie więcej niż wszyst-
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kich chrześcijan. Dlatego tak ważna wydaje się potrzeba przedstawiania możliwości
dialogu międzyreligijnego, dzięki któremu
świat może żyć w pojednaniu i pokoju. Musimy przestać bać się islamu, a prowadzić
z ich wyznawcami dialog, o czym w tej pracy przekonuje nas Eugeniusz Sakowicz.
Autor tej książki jest znanym teologiem,
religioznawcą, leksykografem. W 1994 r.
podjął pracę naukową w Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie, następnie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2002 r. kieruje Katedrą Teologii Religii, jest również kierownikiem Sekcji Religiologii na Wydziale Teologicznym UKSW. Należy do Rady Wydziału
Nauk Humanistycznych UKSW, gdzie pracuje w Katedrze Filozoﬁczno-Teologicznych
Podstaw Wychowania w Instytucie Pedagogiki im. św. Jana Bosko. To wybitny specjalista od dialogu międzyreligijnego, zwłaszcza
dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego,
członek kolegium redakcyjnego „Collectanea Theologica. Kwartalnika Teologów Polskich”, konsultor Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski. Jest
autorem nie tylko omówionej tutaj pozycji,
ale jego dorobek jest o wiele większy i bardziej wartościowy. Wszystkie stanowią zapis
jego gruntownej wiedzy i głębokiej reﬂeksji
m.in. nad dialogiem międzyreligijnym, czy
nauczaniem Jana Pawła II1.

1

Zob. E. Sakowicz, Dialog Kościoła z islamem według dokumentów soborowych i posoborowych
(1963–1999), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000; E. Sakowicz,
Czy islam jest religią terrorystów?, Wydawnictwo Homo
Dei, Kraków 2002.

Należy zgodzić się z Jackiem Salij OP,
który pisze we wstępie pracy: „W stosunku do islamu Eugeniusz Sakowicz stara się
naśladować Jana Pawła II, który wielokrotnie podkreślał swój jednoznaczny szacunek
dla duchowych wartości tej religii oraz nasze chrześcijańskie pragnienie zgodnego
z nią współżycia” (s. 5). Znamienne, iż jest
on bardzo przyjaźnie nastawiony w stosunku do wyznawców islamu, człowiekiem bardzo optymistycznie patrzącym w przyszłość.
Jego zdaniem XXI wiek będzie wiekiem dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.
Pozycja porusza bardzo aktualne problemy współczesnego świata, obejmując czternaście wywiadów, które zostały przeprowadzone w Bazylice Dominikanów w Lublinie,
drukowane na łamach czasopism: „Niedziela”,
„Teczka”, „Kurier Lubelski”, „W Drodze”, cztery wywiady w „Homo Dei”, w Radio Plus, Polskim Radio Lublin, Radio TOK FM, w Katolickim Radio Podlasie i w Internecie. Wszystkie
zostały przeprowadzone po zamachu terrorystycznym na World Trade Center w 2001 r.
Pierwszy wywiad został opatrzony tytułem Dwie ambony (s. 11–20), w którym
rozmawiają Imam Muzułmańskiego Związku Religijnego Selim Chazbijewicz, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików
i Muzułmanów i Eugeniusz Sakowicz. Imam
podkreśla, iż religia islamu opiera się na pięciu podstawowych ﬁlarach wiary, w które nie
wchodzi obowiązek dżihadu (wojny świętej),
a żadna wojna nie jest święta. Darzy wielkim szacunkiem Jana Pawła II, podkreślając Jego otwarcie ku dialogowi międzyreligijnemu. Eugeniusz Sakowicz wskazuje zaś,
gdzie leżą źródła niezgody i nieporozumienia między wyznawcami religii muzułmań-
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skiej i chrześcijańskiej, zaznaczając, iż nie
będzie pokoju między religiami, jeżeli nie
będzie pokoju na świecie w ogóle.
W drugim wywiadzie pt. Co nas łączy
z islamem? (s. 25–29) rozmawia Elżbieta Ruman. Eugeniusz Sakowicz omawia na
czym polega muzułmański post, podkreślając, iż jego idea jest bardzo bliska podstawom chrześcijańskiej ascezy, niezwykłą
konsekwencję wyznawców islamu, co do
praktyk religijnych. Jednocześnie zaznacza,
iż w 1991 r. z okazji zakończenia postu ramadan Ojciec Święty podpisał życzenia, co
świadczyło o wielkim zaangażowaniu Stolicy Apostolskiej na rzecz dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.
W następnym wywiadzie pt. Islam – wojna – dialog (s. 31–39) Eugeniusz Sakowicz
podkreśla, iż islam przemocy, islam polityczny stanowi 5% całego świata islamu. Podejmuje zagadnienia związane m.in. z fundamentalizmem, zrodzonego jako spóźniona
reakcja świata islamu na kolonializm, z prześladowaniami chrześcijan w krajach muzułmańskich. Wierzy jednak, iż rzeczywistość
europejska będzie budowana na dialogu.
Wywiad czwarty został zatytułowany Muzułmanie i Europa – wzajemne demonizowanie to droga donikąd (s. 41–48). W rozmowie przeprowadzonej przez Michała Górę,
Eugeniusz Sakowicz wskazuje, jaki jest stosunek muzułmanów do Europy, „wspólne mianowniki”, które można wyszczególnić w relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich. Jego zdaniem ewentualna europeizacja islamu jest wielką niewiadomą, a islam
w Europie jest „nieprzewidywalny”.
W kolejnym wywiadzie pt. Islam a chrześcijaństwo (s. 49–55) Eugeniusz Sakowicz,
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rozmawiając z Jadwigą Dąbrowską, przekonuje, iż niekoniecznie trzeba się bać islamu,
ponieważ islam i chrześcijaństwo koegzystują w naszym kraju od ponad sześciuset
lat. Z całą świadomością uważa, że decyzja,
iż Polska bierze udział w działaniach zbrojnych w Iraku, jest politycznie błędna, powołując się jednocześnie na Jana Pawła II, który był największym przeciwnikiem rozpętania tej wojny.
Szósty wywiad pt. Fundamentalizm muzułmański (s. 57–61) został przeprowadzony tuż
po zamachu terrorystycznym 11.03.2004 r.
w Madrycie. Eugeniusz Sakowicz wskazuje
w nim, iż islam jest bardzo często utożsamiany z dżihadem, jako religią przemocy. Należy
jednak pamiętać o jego pierwotnym znaczeniu, jako walkę z niewiernym w sobie.
Wywiad siódmy został opatrzony tytułem
Kto się boi islamu? (s. 63–66). W rozmowie
z Andrzejem Molikiem, Eugeniusz Sakowicz
zaznacza, iż generalizowanie, że islam jest zagrożeniem, czy utożsamianie pewnych frakcji, uważających się za ugrupowania muzułmańskie, z całym światem islamu, jest poważnym błędem, a posługiwanie się religią dla celów politycznych jest ogromnym
złem.
Ósmy wywiad pt. Żebro niezgody (s. 67–
76), w którym rozmawiał Adam Szustak OP,
został poświęcony rewolucji w kontaktach
Jana Pawła II z wyznawcami islamu. Eugeniusz Sakowicz wskazuje w nim, jak wiele
dobra uczynił Ojciec Święty, przekonując
nas, abyśmy przestali się bać siebie nawzajem, zostawiając świadectwo dialogu, które
jest zadaniem wciąż stojącym przed nami.
W kolejnym wywiadzie pt. Dialog z islamem (s. 77–82), w rozmowie z Rafałem
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Ziemkiewiczem, Eugeniusz Sakowicz przedstawia płaszczyzny dialogu, z których najważniejszą płaszczyznę stanowi dialog życia. Podkreśla, iż chrześcijanie i muzułmanie
wyrastają z jednego Pnia Abrahamowego.
W dziesiątym wywiadzie pt. Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga (s. 83–99), pytania
Janusza Seraﬁna CSsR do Eugeniusza Sakowicza oscylują wokół takich zagadnień, jak:
założenia ﬁlozoﬁczne i teologiczne dialogu
międzyreligijnego, cel, formy tego dialogu,
stosunek dialogu i misji, znaczenia dla teologii idei dialogu międzyreligijnego, patronów tego dialogu. Wskazuje on, czego możemy się nauczyć od muzułmanów, buddystów, hinduistów, taoistów, konfucjanistów.
Przedmiotem analizy w kolejnym wywiadzie pt. Dialog chrześcijaństwa z islamem?
(s. 101–109) jest niebezpieczeństwo manipulacji religią przez ludzi niereligijnych, deklarujących, iż są religijni. Eugeniusz Sakowicz zaznacza, iż osoby, które nie są przygotowane do dialogu mogą łatwo popaść w pewien relatywizm, który stał się symptomem
współczesnej kultury.
Warto dodać, iż wywiady nie dotyczą
tylko dialogu Kościoła z islamem, ale również z judaizmem. Dialog chrześcijańsko-żydowski w perspektywie trzeciego tysiąclecia (s. 115–130) to tytuł kolejnego wywiadu.
Eugeniusz Sakowicz rozmawia z ks. Waldemarem Chrostowskim, który jest m.in. kierownikiem Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, redaktorem naczelnym kwartalnika teologów polskich „Collectanea Theologica”, konsultorem Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Pol-

ski. Podkreśla on, iż Kościół był zawsze świadomy swoich szczególnych więzi z religią żydowską, jednak ta świadomość była zróżnicowana w różnych okresach, znaczenie Soboru Watykańskiego II, w tym bardzo ważnej deklaracji Nostra aetate.
Dialog w prawdzie i miłości (s. 135–149)
to tytuł trzynastego wywiadu przeprowadzonego przez Eugeniusza Sakowicza z ks. abp.
Stanisławem Gądeckim, konsultorem Papieskiej Komisji do Spraw Religijnych Relacji z Judaizmem, do 2006 r. przewodniczącym Rady do Spraw Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu. Zaznacza on, iż
mimo małej liczebności istnieją w Polsce Żydzi, rozumiejący potrzebę dialogu. Wskazuje na nową chrześcijańską teologię judaizmu
oraz próbę stworzenia nowej teologii chrześcijaństwa, czego przykładem jest deklaracja
amerykańskich rabinów Dabru emet, ogłoszona 10.09.2000 r.
Ostatni wywiad pt. Dostosować to, co ludzkie do tego, co boskie (s. 151–164), Eugeniusz
Sakowicz przeprowadził z Imamem Stowarzyszenia Jedności Muzułmańskiej w Warszawie, Mahmudem Taha Żukiem, który
przypomina, iż Koran traktuje każdego człowieka jako integralną część całości. Bardzo
szczegółowo przedstawia muzułmańską wizję pokoju.
Na zakończenie Eugeniusz Sakowicz podaje swoje publikacje książkowe (autorskie,
współautorskie, pod redakcją), dotyczące
zwłaszcza problematyki dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.
Należy podkreślić, iż wywiady zostały zebrane w jednej książce, co jest bez wątpienia
bardzo praktycznym rozwiązaniem. Publikacja ta stanowi doskonały punkt wyjścia do
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rozważań nad znaczeniem dialogu międzyreligijnego w dzisiejszych czasach. Właśnie
z potrzeby prowadzenia tego dialogu zrodziła się ta książka, która prowokuje do nowych
spostrzeżeń.
Jej celem było pokazanie, iż nie należy się
bać islamu, nie wszyscy muzułmanie to terroryści, trudności w dialogu międzyreligijnym, racji teologicznych przemawiających
za tym dialogiem, konieczności jego prowadzenia, którego znaczenie, zwłaszcza dla pokoju, podkreślał przy każdej nadarzającej się
okazji, Ojciec Święty Jan Paweł II.
Eugeniusz Sakowicz pokusił się o własną
próbę rozwinięcia niektórych zagadnień np.
fundamentalizmu muzułmańskiego, dzięki
czemu są one lepiej naświetlone i wyjaśnione. Czytelnik, śledząc jego wypowiedzi, przekonuje się, z jaką konsekwencją rozwija różne tematy. Można zauważyć, iż trzyma rękę
na pulsie wszystkich wydarzeń z dziedziny
dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego.
Recenzentka ma nadzieję, iż książka ta będzie inspiracją do przedstawienia islamskiego i żydowskiego postrzegania świata innych
religii. Wierzy, że jej lektura ubogaci, zainteresuje i pobudzi do reﬂeksji osoby duchowne, wiernych świeckich, wyznawców innych
religii, zwłaszcza monoteistycznych, ale również redakcji mediów, jeśli chcą one rzetelnie informować swoich odbiorców o zjawisku religii i wydarzeniach religijnych.
Niech zakończenie prezentacji omawianej
książki stanowią słowa jej autora, który napisał: „Jan Paweł II uważa chrześcijan, muzułmanów i Żydów za duchowych dziedziców Abrahama. Wiara w jednego Boga jest
w chrześcijaństwie, w islamie i judaizmie
fundamentem, podstawą, źródłem godno-
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ści człowieka, braterstwa, niczym nieskrępowanej wolności, a także zasadą moralności
w życiu jednostki i społeczeństwa”2.
 Sylwia Górzna

2
E. Sakowicz, Wstęp, [w:] Islam w dokumentach
Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965–1996), zebrał
i opracował E. Sakowicz, Wydawnictwa Akademii
Teologii Katolickiej, Warszawa 1997, s. 14.

Wizje dobrego państwa. Idee i teorie,
red. Alicja Lisowska i Andrzej W. Jabłoński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007, ss. 247.
Wizje dobrego państwa. Idee i teorie to
praca zbiorowa 15 autorów, którzy opisują w swoich artykułach kwestie składające się na „dobre” państwo. Zapoczątkowuje ona cykl prac „Wizje dobrego państwa”,
które traktują o kwestiach państwowości we
współczesnym świecie. Publikacja ukazała się w 2007 roku w Wydawnictwie Adam
Marszałek. Książka jest jedną z prac cyklu
„Biała Seria Polskiego Towarzystwa Nauk
Politycznych”.
W literaturze pomija się kwestie dobrego państwa, co najwyżej opisując poszczególne elementy tej instytucji. Jedną z książek poświęconej tej tematyce jest praca zbiorowa pod redakcją Witolda Kieżuna i Jerzego Kubina pod tytułem Dobre państwo wydana po raz pierwszy w 2004 w Warszawie.
W literaturze zachodniej problem dobrego państwa porusza między innymi Francis
Fukuyama w swojej książce pt. Budowanie
państwa: władza i ład międzynarodowy
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w XXI wieku wydanej w kraju przez wydawnictwo Rebis w Poznaniu w 2005 roku.
Prezentowana pozycja przedstawia pewne teoretyczne wizje dobrego państwa, a także wizje elementów, które na takie państwo
się składają. Jednak nie jest ono traktowane
pozytywistycznie, a raczej jako element pewnego stanu faktycznego. W pozycji prezentowane są kwestie m.in. wizji państwa w politologii, obywatela i jego cech składających
się na „dobre państwo”, religii obywatelskiej,
postrzegania zasad państwa w ﬁlozoﬁi New
Age, komunarystycznej i socjalistycznej wizji społeczeństwa, czy cech dobrego państwa
według określonych ruchów społecznych.
Podstawowym pytaniem, na które starają się odpowiedzieć autorzy powyższej publikacji jest kwestia czym jest dobre państwo. W pracy nie ma co do tego jednomyślności. Łukasz Wordliczek utożsamia dobre
państwo z systemem demokratycznym. Jerzy Sielski z kolei bada dobro państwa przez
pryzmat realizowanych celów. Radosław Łazarz zwraca uwagę na to, że dobre państwo
to takie, które przewiduje słabości swoich
obywateli i potraﬁ im zaradzić.
Warto zauważyć, że kwestie te nie odwołują się do poszczególnych instytucji i części państwa, a do czynników obiektywnych,
które mogą wpływać na funkcjonowanie
całego państwa. Jerzy Sommer pozycjonuje
pojęcie państwa w politologii. Jest to istotne, ponieważ dokonuje on rozgraniczenia
pomiędzy politologią, a innymi pokrewnymi naukami.
Idee i teorie to pozycja wielu autorów.
Największą zaletą tego jest zróżnicowane podejście do prezentowanego tematu.
Mamy tu ujęcia czysto teoretyczne, ale tak-

że takie, które zabarwione są praktycznymi
zaleceniami (J. Sielski, Wyznaczniki dobrego państwa, Dorota Pierzyk-Reeves – O potrzebie obywatelskiego państwa). Szczególnie ciekawe są odwołania do ﬁlozoﬁi prezentowane kolejno w rozdziałach autorstwa Radosława Łazarza, Cezarego Kocińskiego. Ten
drugi opisuje w swoim artykule rolę państwa
na przykładzie wspólnego przedsięwzięcia
(przykład drenażu łąki Davida Hume’a)
rozważając m.in. kwestie posiadania w ujęciu prawnym, czy też problem świadomości wspólnego dobra ludzi uczestniczących
w przedsięwzięciu. Ujęcie problemu skali ingerencji państwa jest przedstawione od strony prawnej, socjologicznej, z punktu widzenia teorii organizacji i zarządzania.
Radosław Łazarz pisze z kolei o cechach
renesansowego państwa na przykładzie dzieł
Nicollo Machiavellego oraz Andrzeja Frycza
Modrzewskiego. Główne przesłanie jego artykułu jest takie, że dobre państwo to państwo humanocentryczne, zorientowane na
swoich obywateli.
Artykuł Adama Zamojskiego składa się
z dwóch części. W pierwszej, w sposób komparatystyczny przedstawia on klasyczne paradygmaty polityki w konfrontacji z postulatami
głównych myślicieli Ruchu Nowej Ery. Efekty
tej konfrontacji są ciekawe mimo idealistycznego obrazu kreowanego po stronie ﬁlozoﬁi
New Age. Druga część artykułu stara się wytłumaczyć powstawanie społeczeństwa obywatelskiego, jako niezbędnego elementu dobrego państwa, poprzez teorię Andrzeja Wiercińskiego. Teoria ta nosząca nazwę ideologicznego podsystemu sterującego w systemowy
sposób ukazuje interakcje społeczne w warunkach zmieniającego się otoczenia.
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Jerzy Sielski w swoich Wyznacznikach
dobrego państwa wychodzi najpierw od jego
naczelnych celów. W systemowym ujęciu
prezentowanym w tym artykule, poszczególne elementy składające się na cele władzy politycznej i cele społeczeństwa znajdują wspólne ujście w dziele tworzenia dobrego państwa. Autor porusza jednak jeszcze jedną ważną kwestię, która jest wszak
elementem spajającym powyższy system.
Jest to racjonalność polityczna, której, jak
mówi autor, brakuje na polskiej scenie politycznej. Proponuje on, aby tę niedojrzałość współczesnej elity wyeliminować poprzez stworzenie elitarnej uczelni politologicznej, która z czasem kształciłaby zawodowych polityków.
Na bardzo ważną kwestię zwraca uwagę
Jerzy Sommer. Zadaje on bardzo trafne pytanie czym jest państwo we współczesnej politologii. Państwo według niego nie jest już
tematem badań, a bardziej pewną przestrzenią, w której zachodzą procesy interesujące
nauki polityczne. Staje się ono przez pewną areną akcji, która sama w sobie jest drugorzędna. Warunkiem jest system demokratyczny panujący w państwie.
Dobre państwo z demokracją utożsamia
także Łukasz Wordliczek. Stwierdza on, że
założenie to poczynił tylko na potrzeby rozważań zawartych w artykule. Widać jednak
wyraźnie, że współczesna politologia zmierza nie w kierunku badania instytucji państwowych, a w kierunku badania instytucji
demokratycznych. W artykule pt. Wizja dobrego państwa jako źródło cierpień współczesnej politologii autor dokonuje przeglądu przez metody pomiaru jakości systemu
politycznego.
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Koniec książki wieńczą trzy artykuły
przedstawiające, w polskiej rzeczywistości,
dosyć egzotyczne podejścia do wyznaczników dobrego państwa. Alicja Lisowska pisze
o paradygmatach ekologicznych we współczesnym państwie. Głównym nośnikiem tych
idei były stowarzyszenia ekologiczne, a dzisiaj
są tzw. partie zielonych występujące przede
wszystkim w krajach Europy Zachodniej. Autorka zwraca uwagę po pierwsze na rosnącą
rolę ochrony środowiska w realizacji zadań
państwa, po drugie zaś na wytworzenie się
społeczeństwa proekologicznego.
Wojciech Ziętara prezentuje wizję państwa w świetle idei socjalistycznych. Rysuje
on wpływ Międzynarodówki Socjalistycznej
na rozwój państw europejskich. Autor konfrontuje ustalenia tej organizacji z faktycznymi zasadami państw opiekuńczych.
Praca kończy się artykułem Katarzyny Jędzrzejczyk-Kuliniak o wizji państwa
w ideologii Bractwa Muzułmańskiego. Autorka przedstawia historię ruchu oraz opisuje jego doktrynę. Następnie przedstawia
system polityczny państwa idealnego, który
nakreślił założyciel ruchu – Hassan Al-Bana.
Jest to wizja państwa wyznaniowego, która
została inkorporowana przez wiele innych
podobnych organizacji w krajach muzułmańskich.
Wizje dobrego państwa to przede wszystkim zbiór artykułów luźno nawiązujących
do tytułu. Ciężko znaleźć w niej jakąś jedną spójną myśl, która byłaby wspólnym mianownikiem dla wszystkich artykułów. Zaletą tego jest zróżnicowanie tytułowych wizji i różnych wniosków, które wyciągają poszczególni autorzy. Zasadnicze pytanie jakie
się nasuwa czytając tę pozycję, na które zresz-
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tą stara się odpowiedzieć Krzysztof Pałecki,
to co to jest tak naprawdę „dobre” państwo.
Odpowiedź na nie przynoszą poszczególne
teksty, ale nie całościowo, i nie w sposób wyczerpujący.
Szkoda, że tak mało artykułów prezentuje
konkretne praktyczne sposoby poprawy jakości państwa. Ujęcie teoretyczne jest ważne,
pod warunkiem, że niesie ze sobą jakieś odniesienie w rzeczywistości. Jest to szczególnie ważne w takiej nauce jak politologia.
Czytelnik w omawianej pozycji odnajdzie
wiele odniesień do innych nauk. Wątki socjologiczne, antropologiczne czy wreszcie ﬁlozoﬁczne nie są obce autorom, czemu dają
wyraz w poszczególnych artykułach. Bardzo wzbogaca to pracę i czyni ją dużo ciekawszą.
Głównym walorem tej pozycji jest jednak
to, że podejmuje problematykę dobrego państwa, która jest niejako zepchnięta na margines nauk politycznych. Mimo braku skonsolidowania wokół tematu poszczególnych
artykułów, cała praca zyskuje na tym pewną
spontaniczność i nieszablonowość. Uznanie
budzi także wysoki poziom naukowy artykułów wyrażający się między innymi w wielu odwołaniach do literatury obcojęzycznej.
Większość artykułów napisana jest w sposób przejrzysty. Mimo poziomu skomplikowania tematu język, którym operują autorzy
jest zasadniczo stosunkowo przystępny.
Książkę tę polecam przedewszystkim ludziom zajmującym się teorią polityki i państwa. Jest w niej bowiem zawarte wiele myśli do tej pory nieporuszanych w krajowej literaturze. Także „praktycy” nauk politycznych znajdą w niej wiele ciekawych wskazówek. Muszę przyznać, że będę czekał na na-

stępne części cyklu „Idee dobrego państwa”,
ponieważ w świetle tej pozycji, jak i innych,
które są aktualnie na rynku, temat ten jest
jeszcze otwarty.
 Piotr Rudnicki

Ewa Maj, Czesław Maj, Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989–2001,
Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss.
364.
Powstała w 1887 roku na zamku Hilﬁkon
Liga Polska zapoczątkowała działalność ruchu politycznego, który w dziejach Polski
odegrał znaczącą rolę. W II Rzeczypospolitej
ruch narodowy reprezentowany przez Związek Ludowo-Narodowy, następnie Stronnictwo Narodowe i ugrupowanie ponadpartyjne
Obóz Wielkiej Polski stanowił jeden z wiodących obozów politycznych aczkolwiek pozostający po zamachu majowym Józefa Piłsudskiego z 1926 roku w opozycji. Transformacja ustrojowa w Polsce w 1989 roku umożliwiła powstanie ugrupowań nawiązujących
do tego dorobku.
Problematyka współczesnego ruchu narodowego w Polsce została przeanalizowana jak
dotychczas w kilku monograﬁach prezentujących to środowisko jako samodzielną siłę
polityczną1. Brak było jednak syntezy opartej
na ujednoliconych standardach badawczych
pozwalających ustalić metody opisu politycznego ruchu narodowego w Polsce. Nie prze1
G. Tokarz, Ruch narodowy w Polsce w latach
1989–1997, Wrocław 2002; J. Tomasiewicz, Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej, Toruń 2003;
M. Strutyński, Religia i naród. Inspiracje katolickie
w myśli ruchu narodowego w Polsce współczesnej
(1989–2001), Kraków 2006.
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prowadzono też jasnej i klarownej delimitacji
ugrupowań i partii politycznych, które można zaliczyć do narodowych organizacji politycznych. Tę lukę badawczą wypełniła praca
Czesława i Ewy Maj Narodowe ugrupowania
polityczne w Polsce 1989–20012.
Przyjęta w opracowaniu cezura czasowa
wydaje się w pełni zasadna. W 1989 roku
rozpoczęły się przekształcenia polityczno-ustrojowe, które umożliwiły legalną działalność narodowych ugrupowań politycznych.
W 2001 roku w wyniku wyborów parlamentarnych narodowa formacja polityczna uzyskała szeroką reprezentację w Sejmie i senacie. Przyjęty w opracowaniu problemowochronologiczny układ pozwolił na ukazanie
dynamiki przemian zachodzących w formacjach narodowych w Polsce. Omówiono
łącznie 17 podmiotów stosując przejrzystą
strukturę3. W przypadku każdej partii lub
2

Cz. Maj, E. Maj, Narodowe ugrupowania polityczne
w Polsce 1989–2001, Lublin 2007, ss. 364. E. Maj opublikowała szereg artykułów dotyczących ruchu narodowego w Polsce. Patrz przykładowo: E. Maj, Recepcja
nacjonalizmu w publicystyce politycznej obozu narodowego w Polsce okresu transformacji (po 1989 roku), [w:]
Polska – Polacy – Europa. Interpretacje idei politycznych,
red. T. Godlewski, W. Jurkiewicz, Bydgoszcz 2002;
E. Maj, Alternatywna wizja zjednoczonej Europy w myśli
politycznej ruchu narodowego w Polsce po 1989 roku,
[w:] Między otwartą a domkniętą myślą polityczną.
Szkice o najnowszej reﬂeksji politycznej, red. R. Bäcker,
J. Marszałek-Kawa, Toruń 2006; E. Maj, Polska bez powiatów i regionów – ugrupowania neoendeckie wobec
reformy administracji lokalnej, [w:] Samorząd lokalny
w Polsce. Społeczno-polityczne aspekty funkcjonowania,
red. S. Michałowski, A. Pawłowski, Lublin 2004.
3
Omówiono następujące organizacje: Polska
Wspólnota Narodowa – Polskie Stronnictwo Narodowe,
Narodowe Odrodzenie Polski, Stronnictwo Narodowe
„Senioralne” i Stronnictwo Narodowe, Stowarzyszenie
Narodowe im. Romana Dmowskiego i Stronnictwo
Narodowe „Szczerbiec”, Młodzież Wszechpolska, Stron-
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środowiska opisano najpierw struktury organizacyjne a następnie koncepcje polityczne. Całość poprzedza niezwykle wartościowy wstęp precyzujący kategorie badawcze,
w pełni wyjaśniający przyjęte zasady selekcji
oraz wskazujący powody dysproporcji w opisie poszczególnych ugrupowań. Zakończenie
zawiera szereg wniosków dotyczących kategorii ideowych propagowanych w omawianym środowisku oraz przekonującą analizę
powodów wzrostu roli ugrupowań w 2001
roku. Można zgodzić się z autorami, że wynikało to z: trwałości i żywotności myśli narodowej w Polsce; rozczarowania znacznej
części społeczeństwa efektami przemian
ustrojowych połączonego ze spadkiem poczucia podmiotowości politycznej obywateli;
utrzymywania się niechęci do uczestników
procesu decyzyjnego; skutecznego zjednoczenia ugrupowań prawicy narodowej, narodowo-katolickiej i narodowo-ludowej w ramach Ligi Polskich Rodzin.
Praca została uzupełniona obszernym
aneksem prezentującym wybrane programy partyjne oraz fragmenty artykułów publicystycznych. Jest to istotna część publikacji, gdyż prezentuje materiał, który jest rozproszony i trudno dostępny. Za wartościowe
nictwo Narodowo-Demokratyczne, Stronnictwo Narodowe „Ojczyzna”, Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo
Ludowo-Narodowe i Przymierze Ludowo-Narodowe,
Klub „Myśl dla Polski”, Liga Polskich Rodzin. Należy
zaaprobować wniosek autorów: „Wspomniane podobieństwa nie niwelowały wielu rozbieżności między
poszczególnymi podmiotami politycznego ruchu narodowego. (…) Dyferencjacja dotyczyła różnego sposobu akcentowania spraw narodu, państwa, religii,
oceny poziomu kulturowej homogeniczności, stopnia
uniformizacji społecznej oraz Kościoła katolickiego
w życiu Polski”.
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uznać należy zestawienie narodowych organizacji politycznych działających w Polsce.
Łącznie wskazano 69 podmiotów. Publikacja została oparta na bardzo bogatej bazie
źródłowej. Wykorzystano programy, wydawnictwa programowe, publicystykę oraz niemal całą dostępną literaturę przedmiotu. Zestawienie bibliograﬁczne zawiera informacje
o wykorzystaniu 30 tytułów prasowych np.
„Myśl Polska”, „Nowy Przegląd Wszechpolski”, „Szczerbiec”, „Słowo Narodowe”.
Niewątpliwą zaletą książki jest zwrócenie
uwagi na zagadnienia, które dotychczas nie
było szerzej eksplorowane w literaturze. Podane przez autorów informacje ułatwiają określenie charakteru partii np. czy są to ugrupowania o słabej czy silnej artykulacji. W świetle zaprezentowanego materiału można zaryzykować twierdzenie, że tylko niewielka grupa partii narodowych przekroczyła w procesie instytucjonalizacji fazę identyﬁkacji i organizacji. Bardzo istotne są informacje dotyczące tworzonych koalicji czy wyniki wyborcze. Udało się autorom opracowania bowiem pokazać, że poszukiwania wyborców
wychodziły poza określoną grupą społeczną
czy zbiorowość terytorialną. Za interesujące
można uznać ukazania geograﬁi politycznej
radykałów narodowych. Upodobali sobie oni
aglomeracje miejskie, w których zaznaczył się
wysoki poziom konfrontacji pamięci polskiej
i niemieckiej np. Wrocław, Gliwice, Zgorzelec. Zasadna jest też konstatacja autorów, że
przedstawiciele ugrupowań narodowych starali się wpływać na społeczną recepcję własnych działań przekonując swych wyborców,
zwłaszcza na poziomie samorządu terytorialnego, że dobrze reprezentują ich interesy. Na
marginesie warto zasygnalizować ważną kwe-

stię. Wprowadzona w 1997 roku ustawa o partiach politycznych spotkała się z krytyką omawianego ruchu. Odnosząc się do jej aspektów
ﬁnansowych stwierdzano, że ustawa promuje
zwycięzców, obciąża bowiem podatnika kosztami utrzymywania tych partii, z którymi się
nie identyﬁkuje albo wręcz walczy. Za niezgodny z zasadą pacta sunt servanda uznano
obowiązek ponownej rejestracji. Postulowano
aby „nie nadawać przepisom mocy wstecznej”. Takie stanowisko wynikało z obaw dotyczących spełnienia przez partie narodowe
wymogów określonych w ustawie4.
Analizując ideowe koncepcje ugrupowań
narodowych autorzy wyodrębnili kilka zasadniczych kwestii. W obrębie problematyki wewnętrznej zaprezentowali preferowany przez narodowców system wartości politycznych; wizję ustroju społeczno-gospodarczego i politycznego państwa, stosunek do
mniejszości narodowych, zagadnienie wyznania religijnego oraz narodowy kanon estetyczno-kulturalny5. Autorzy przekonująco uzasadnili, że w centrum systemu wartości ruchu narodowego w Polsce pozostają takie wartości, jak państwo narodowe, rodzina, wyznanie katolickie oraz tradycja6.
W odniesieniu do tematyki międzynarodowej skoncentrowano się na kształtowaniu
4

H. Ostowicz, Zawracanie partii, „Myśl Polska”
28.09.1997, nr 39, s. 4.
5
Wśród propagowanych przez narodowców
utworów literackich znalazła się książka Eugeniusza
Dębskiego Aksamitny Anschluss zawierająca wizję
upadku Polski i jej kultury w ramach Unii Europejskiej.
6
Ciekawą próbę określenia parametrów indeksu
polaryzacji z pozycji narodowych zawiera artykuł
Mirosława Dakowskiego, idem, Prawdziwy podział,
„Myśl Polska” 25.01.1998, nr 4, s. 7.
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wizerunku Polski w stosunkach międzynarodowych, relacji z sąsiadami a przede wszystkim stosunku do Unii Europejskiej. W tej
ostatniej kwestii wskazano na ciekawe koncepcje alternatywnych wizji Europy w postaci Europy Ducha, Europy Słowiańskiej, Europy Suwerennych Państw Narodowych czy
Europy Narodowo-Radykalnej.
Pewien niedosyt budzi fakt, że autorzy
w niewielkim stopniu zwrócili uwagę na rozważania geopolityczne czy obecną w publicystyce problematykę Dalekiego Wschodu.
Z kolei szczegółowo, co należy uznać za zaletę, ukazano sposób postrzegania konﬂiktu palestyńsko-izraelskiego. Odnotowano, że
Przymierze Ludowo-Narodowe wystosowało na ręce polskiego ministra spraw zagranicznych protest przeciw „zbrodniom dokonywanym na arabskich mieszkańcach Palestyny”.
Oryginalnym zagadnieniem omówionym
przez badaczy jest kwestia ikonosfery uznanej za narodową. Do podstawowych symboli patriotyczno-narodowych zaliczono:
Szczerbiec (alternatywnie Mieczyk Chrobrego), godło narodowe, obraz Matki Boskiej Jasnogórskiej. Ten ciekawy problem
został jednak tylko zasygnalizowany i wymaga dalszych badań. Wydaje się jednak, że
uprawniony jest wniosek, iż współcześni narodowcy, podobnie jak ich antenaci, doceniając znaczenie aparatury symboli w walce
o władzę umiejętnie posługują się hasłami,
symbolami i rytuałami politycznymi.
Natomiast do niewątpliwych zalet recenzowanej pracy należy zaliczyć precyzyjny
i komunikatywny język.
Publikacja Czesława i Ewy Maj stanowi
więc ważny wkład do badań nad współczesną

225

polską myślą polityczną oraz polskim system
partyjnym. Praca ta stanowi także cenną pomoc dydaktyczną dla pracowników i studentów oraz wszystkich osób zainteresowanych
współczesną polską sceną polityczną.
 Grzegorz Radomski

Joanna Jankiewicz, Nowa skrajna prawica w wybranych państwach Europy
Zachodniej. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2007, ss. 248.
W ciągu ostatniej dekady za sprawą sukcesów wyborczych m.in. takich partii, jak: Austriacka Partia Wolności (Freiheitliche Partei Österreichs – FPÖ), Duńska Partia Ludowa (Danks Folkeparti – DF), Liga Północna
(Lega Nord – LN) i Sojusz Narodowy (Alleanza Nazionale – AN) we Włoszech, czy holenderska Lista Pima Fortuyn’a (List Pim Fortuyn – LPF), wśród licznych publicystów, polityków i analityków rozgorzała dyskusja na
ile, rosnąca w siłę i zyskująca na popularności
w Europie, nowa skrajna prawica może stanowić zagrożenia dla współczesnych ustabilizowanych demokracji zachodnich. W ferworze dyskusji często posługiwano się hasłem
„Widmo populizmu krąży po Europie”, stanowiącym parafrazę słynnego powiedzenia
Karola Marksa. Bardziej zaangażowani politycznie komentatorzy straszyli nawet powrotem faszyzmu i wzywali do „obrony” zagrożonej ich zdaniem demokracji liberalnej1.
1

Tego typu akcje miały czasami bardzo realne
skutki polityczne. Z powodu zaproszenia austriackiej
FPÖ do współtworzenia koalicji rządowej przez konserwatystów z Austriackiej Partii Ludowej (Österreichi-
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Tego typu retoryka nie ułatwiła jednak prowadzenia rzetelnych badań nad tymi ugrupowaniami, przyczyniając się raczej do pogłębiania stereotypowych i publicystycznych sądów na ten temat. Jednak w cieniu tych emocjonalnych, polityczno-medialnych dyskusji
pojawiały się bardziej wyważone oraz merytorycznie uzasadnione opinie i analizy politologów starających się zrozumieć i wyjaśnić
mechanizm funkcjonowania tego typu partii.
Przy okazji ponownie zaczęto zastanawiać się
nad fenomenem populizmu oraz „odmrażaniem” i zmianą europejskich systemów partyjnych.
Wzmożone zainteresowanie badawcze tą
problematyką zaowocowało szeregiem interesujących publikacji i opracowań2. Niestety,
zdecydowana większość z nich nie jest znana polskiemu czytelnikowi. Wynika to nie
tylko z braku polskich przekładów tych pozycji, ale również z rzadkiego podejmowania wspomnianej tematyki przez rodzimych
autorów3. Z tym większą radością i zainteresche Volkspartei – ÖVP), w 2000 r. Unia Europejska
ogłosiła oﬁcjalny bojkot Austrii.
2
Z ważniejszych opracowań książkowych warto
wspomnieć chociażby o: The New Populism and the
New Politics (1996) oraz Populism (2000) Paula Taggarta, Party System Change: Approaches and Interpretation (1997) Petera Maira, The Politics of the Extreme
Right. From the Margins to the Mainstream (2000), red.
Paul Hainswort czy Democracies and the Populist
Challenge (2002), red. Yves Mény i Yves Surel. Ta
ostatni pozycja ukazała się ostatnio również w Polsce
pt. Demokracja w obliczu populizmu (2007), wydana
nakładem Oﬁcyny Naukowej.
3
Do nielicznych wyjątków należą prace Andrzeja
Antoszewskiego i Ryszarda Herbuta, choć należy
jednocześnie podkreślić, że problematyka ta, nigdy nie
stanowiła dla nich pierwszoplanowego obszaru badawczego. W tym kontekście nie sposób nie wymienić
również bardzo ważnej książki zredagowanej przez

sowaniem należy powitać książkę autorstwa
Joanny Jankiewicz pt. Nowa skrajna prawica w wybranych państwach Europy Zachodniej. Analiza porównawcza wydaną nakładem znanego i słynącego z publikacji wielu
ważnych i wartościowych prac naukowych,
toruńskiego Wydawnictwa Adam Marszałek. Książka ta jest bodajże pierwszą rozprawą naukową w naszym kraju, starającą
się dokonać w sposób kompleksowy analizy
przyczyn, przebiegu i konsekwencji obecności ugrupowań nowej skrajnej prawicy w ramach zachodnioeuropejskich systemów partyjnych. By zrealizować ten cel, autorka stara się na kolejnych kartach swojej książki
udzielić odpowiedzi na takie pytania, jak:
czym jest nowa skrajna prawica? Czym się
charakteryzuje i co pozwala na jej wyodrębnienie spośród ugrupowań tradycyjnej prawicy ekstremistycznej? Od kiedy można mówić o wyodrębnieniu się tej nowej grupy partii? Jak wyglądała rywalizacja polityczna nowej skrajnej prawicy na arenach wyborczej,
parlamentarnej, rządowej i z czego wynikają niektóre spektakularne sukcesy tego typu
ugrupowań? Jakie konsekwencje wywarło pojawienie się tych partii w obrębie swoich systemów partyjnych (zwłaszcza w kontekście ich ewentualnej zmiany)? Czy, a jeśli
tak to w jaki sposób, wpłynęło to na zachowania tradycyjnych uczestników rywalizacji
międzypartyjnej? Jak kształtowały się w tym
czasie wzory koalicji wyborczych?
Struktura pracy została w całości podporządkowana realizacji tak zarysowanych celów. Książka składa się ze wstępu, pięciu rozRadosława Markowskiego pt. Populizm a demokracja
(2004).

Recenzje

działów, które z kolei dzielą się na tematyczne podrozdziały, trzech aneksów, spisów (tabel, wykresów, rysunków, zestawień) i dwóch
wykazów (przedstawicieli nowej skrajne prawicy oraz najważniejszych partii politycznych w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Norwegii, Szwajcarii, Włoch). Pracę
wieńczy spis wykorzystanej literatury.
W książce Jankiewicz można wyróżnić
trzy powiązane ze sobą płaszczyzny rozważań. Pierwsza, zawarta w rozdziałach I (Geneza nowej skrajne prawicy) i II (Organizacyjne i programowe oblicze nowej skrajnej
prawicy), zawiera swego rodzaju zbiór informacji „wyjściowych” na temat tego typu
partii, które później zostaną wykorzystane
w procesie ich analizowania i porównywania. Czytelnik znajdzie tam rys teoretyczny niezbędny przy dalszym studiowaniu
opisywanej problematyki. Część ta zawiera
m.in.: przegląd funkcjonujących w literaturze przedmiotu deﬁnicji nowej skrajnej prawicy, omówienie genezy zjawiska, wskazanie
hipotetycznych przyczyny sukcesów i motywacji elektoratu tych partii. Autorka dokonuje również krótkiej prezentacji wybranych partii nowej skrajnej prawicy, przedstawia socjodemograﬁczną charakterystykę
ich elektoratu, analizuje występujące modele przywództwa i kształt wewnętrznej struktury oraz oblicza programowe ugrupowań
skrajnie prawicowych.
Niewątpliwie jedną z istotniejszych kwestii poruszanych w tej części, a mającej
pierwszoplanowe znaczenie dla całej pracy, jest zdeﬁniowanie podstawowej kategorii teoretycznej – partii nowej skrajnej prawicy. Co prawda wymóg precyzji pojęciowej
jest zawsze bardzo ważny dla każdej anali-
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zy pretendującej do miana naukowej, jednak w tym wypadku problem jest szczególnie poważny. Po pierwsze, termin „nowa
skrajna prawica” jest pojęciem stosunkowo
młodym, nieugruntowanym w dyskursie naukowym i już z tej chociażby przyczyny budzić musi dyskusje i spory wśród części politologów co do sensu swojego znaczenia.
Niektórzy twierdzą nawet, że pojęcie to nie
posiada faktycznie żadnych desygnatów. Po
drugie, i moim zdaniem powód ten jest nawet istotniejszy, jest ono często używane nie
w znaczeniu „obiektywnym”, jako określenie
pewnej wyodrębnionej wg jasnych kryteriów
grupy partii, ale w sposób negatywnie wartościujący. Termin „skrajna prawica” wykorzystywany jest bowiem jako swego rodzaju „etykieta” mając zdyskredytować formację, której taką etykietę się nadaje. W tym
znaczeniu określenie to staje się synonimem
nacjonalizmu, ksenofobii, populizmu, a nawet faszyzmu. Tymczasem, jak słusznie zauważa Jankiewicz, współczesna skrajna prawica, to nie ta sama formacja polityczna co
kilkadziesiąt lat temu. Nie ma ona bowiem
ani genetycznych, ani personalnych, ani nawet ideologicznych związków z faszyzmem.
Co więcej, nie jest również wewnątrzetnicznie homogeniczna. Autorka posuwa się nawet dalej, twierdząc, że poszczególne partie
skrajnej prawicy nie wykazują żadnych podobieństw genetycznych4, poza wspólnym
(dość długim zresztą) okresem powstawania przypadającym na ostatnie ćwierćwiecze XX w.5
4

To znaczy łączących te partie ze względu na
wspólne historycznie okoliczności ich powstania, czy
też podobną strukturę reprezentacji interesów.
5
Zob. s. 18 recenzowanej książki.
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To ostatnie stwierdzenie może być jednak dyskusyjne. To prawda, że partie nowej
skrajnej prawicy pojawiały się w poszczególnych państwach na przestrzeni kolejnych
dziesięcioleci w różnych momentach ich historii i w zależności od aktualnego kontekstu
politycznego. Tym niemniej, w całej Europie Zachodniej istniały pewne wspólne, systemowe przesłanki odpowiedzialne za pojawienie się i późniejsze sukcesy tych partii.
Należały do nich przede wszystkim „zamrożenie” a później „kartelizacja” zachodnioeuropejskich systemów partyjnych, „depolityzacja” wybranych kategorii problemowych i,
co za tym idzie, pozbawienie pewnych części społeczeństwa faktycznej reprezentacji
na forum publicznym, zmiany zachodzące w strukturze społecznej oraz związane
z tym modyﬁkacje w obrębie uznawanych
do tej pory wartości politycznych (np. materializm vs. postmaterializm)6. Zresztą sama
autorka nie wykazuje w tym przypadku należytej konsekwencji przywołując, w kolejnych dwóch podrozdziałach, niektóre z podanych wyżej przyczyn, jako wspólne dla nowej skrajne prawicy okoliczności odpowiadające lub sprzyjające jej powstaniu.
Rozważania deﬁnicyjne kończą się wyodrębnieniem wspólnych cech nowej skrajnej prawicy pozwalających na wyróżnienie
tej grupy spośród innych partii politycznych. W tym kontekście Jankiewicz wymienia: zajmowanie najbardziej na prawo wysuniętej pozycji na osi podziału lewica–prawi6
Charakter recenzji uniemożliwia dokładne
omówienie tych kwestii. Czytelnika zainteresowanego
odsyłam do: B. Michalak, Partie protestu w Europie
Zachodniej. Analiza relewancji, Toruń 2008, w szczególności rozdział V.

ca, posługiwanie się formułą partii protestu
(przynajmniej w początkowym okresie swojej działalności), odrębny model struktury
organizacyjnej, określony rdzeń ideologiczny, słabą antysystemowość, antymoderanizacyjną genezę oraz przywiązanie do tradycyjnych wartości i etnocentryzm7. Niestety,
autorka nie charakteryzuje bliżej tych cech.
Co prawda po przeczytaniu kolejnych części rozdziałów I i II uzyskujemy wiedzę pozwalającą nam na ich doprecyzowanie, wydaje się jednak, że od publikacji naukowej
należałoby oczekiwać większej jednoznaczności, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę niezwykłą rozbieżność znaczeniową jaka występuje wśród osób posługujących się interesującym nas tutaj określeniem. Wyodrębnienie
konstytutywnych cech partii nowej skrajnej
prawicy, przed ich szczegółowym scharakteryzowaniem i uzasadnieniem, zakłóca przejrzystość wywodu i z tej przyczyny może budzić wątpliwości co do sensowności przyjętej
struktury treściowej tych rozdziałów.

7
Warto w tym miejscu zauważyć, że choć wszystkie ugrupowania skrajnie prawicowe podnoszą
w swoich programach konieczność obrony „zagrożonych”, ich zdaniem, „tradycyjnych” wartości, to jednak
owe wartości niekoniecznie rozumieją w ten sam
sposób. Jaskrawy przykład różnic w retoryce partii
skrajnej prawicy dostarcza porównanie np. francuskiego Frontu Narodowego i holenderskiej Listy Pima
Fortuyn’a. Obydwie partie sprzeciwiają się zbyt liberalnej polityce imigracyjnej, argumentując, że zalew
obcokrajowców zagraża tradycyjnym wzorom i wartościom społecznym. Przy czym dla FN owymi wartościami są np: religia, rodzina, porządek i moralności,
podczas gdy dla LPF imigranci (zwłaszcza muzułmanie) zagrażają: separacji Kościoła od państwa, indywidualnej wolności jednostki, równości płci i swobodzie
wyboru orientacji seksualnej.
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Druga płaszczyzna rozważań ma charakter zdecydowanie empiryczny (rozdział
III – „Nowa skrajna prawica na arenie wyborczej” i rozdział IV – „Nowa skrajna prawica na arenie parlamentarnej i rządowej”).
Ogniskuje się na aspektach rywalizacji międzypartyjnej nowej skrajnej prawicy i wynikającej z tego pozycji w ramach poszczególnych systemów partyjnych na wszystkich poziomach tej rywalizacji: wyborczym, parlamentarnym i rządowym. Autorka dokonała
analizy powojennego poparcia wyborczego
skrajnej prawicy, wyodrębniając w ramach
tego okresu istotne dla historii politycznej tych ugrupowań podokresy. W oparciu
o zgromadzony materiał empiryczny, udało jej się również zidentyﬁkować pewne prawidłowości występujące w obrębie dynamiki
poparcia dla poszczególnych partii oraz reakcji tradycyjnych aktorów politycznych na
ich rosnącą siłę w ramach systemów partyjnych. Na szczególne podkreślenie zasługuje wykryta przez autorkę prawidłowość dotyczącą przejęcia przez nową skrajną prawicę części tradycyjnego elektoratu lewicy. Jest
to ważna obserwacja, choć na pierwszy rzut
oka, zwłaszcza niezaznajomionego z tematem czytelnika, może wydawać się nieco zaskakująca.
Jankiewicz dokonała periodyzacji powojennego półwiecza z perspektywy skrajnej
prawicy i wyróżniła następujące przedziały: 1. funkcjonowanie „starej” prawicy (lata
1949–1973); 2. okres właściwego kształtowania nowej skrajnej prawicy Europie Zachodniej zapoczątkowany przełomową elekcją w Danii (1973–1998); 3. faza stabilizacji tej rodziny partyjnej (1999–2005). Nie
negując zaproponowanego przez autorkę

229

podziału, warto podkreślić, że partie, które charakteryzowały się wyodrębnionymi
przez Jankiewicz właściwościami wyróżniającymi nową skrajną prawicę, funkcjonowały już w okresie poprzedzającym przełomową elekcję duńską. Oprócz wymienionych
w tym kontekście przez autorkę Szwajcarskiej Partii Ludowej (Schweizerische Volkspartei – SVP) i Austriackiej Partii Wolności (FPÖ), których korzenie polityczne sięgają odpowiednio 1917 i 1949 r., należałoby jeszcze wskazać na funkcjonującą w latach 1959–1981 holenderską Partię Chłopską (Boernparti – BP), aktywnych na arenie
wyborczej od 1967 r. Szwajcarskich Demokratów (Schweizer Demokraten – SD) oraz
efemeryczną, ale historycznie rzecz biorąc pierwszą tego typu partię, tj. francuską Unię Obrony Handlu i Rzemiosła (L’Union de défense des commerçants et artisan –
UDCA) działającą w latach 1953–1958. Niemniej zmienne koleje losu tych ugrupowań,
ich małe poparcie i różnice programowe nie
stanowią wystarczającej przesłanki by traktować je w pełni jako przedstawicieli nowej
rodziny partii skrajnej prawicy, choć w tamtym czasie miały one niewątpliwie (za wyjątkiem SVP i FPÖ w latach 1964–1986) charakter ugrupowań protestu.
Należy jednak zgodzić się z autorką, że
dopiero elekcja duńska z 1973 r. stanowi początek formowania się nowej rodziny partyjnej. To właśnie wtedy, nowo powstała i szerzej nieznana, Partia Postępu (Fremskridtspartiet – FrP) zdołała od razu przełamać barierę reprezentacji uzyskując prawie 16% poparcie elektoratu przy jednoczesnym bezprecedensowym odwrócenie się wyborców od
czterech głównych i tradycyjnie dominują-
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cych w tym systemie ugrupowań. Elekcja ta,
nazwana przez politologów „krytyczną”, stanowiła zmianę jakościową dla całej skrajnej
prawicy. Ten niespodziewany wynik zaskoczył całą Europę i stał się inspiracją dla wielu
innych antyestablishmentowych ugrupowań.
W rozdziale ostatnim („Konsekwencje pojawienia się nowej skrajnej prawicy”), który
pełni również rolę zakończenia całej pracy,
autorka podejmuje próbę zgeneralizowania
poczynionych wcześniej obserwacji. Stara się
odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, które począwszy od wstępu towarzyszy książce,
bardziej lub mniej jawnie, we wszystkich kolejnych jej częściach: jakie, realne i potencjalne, konsekwencje wywołuje obecność coraz
liczniejszych i stopniowo rosnących w siłę
partii nowej skrajnej prawicy w systemach
politycznych Europy Zachodniej?
Ważny fragment rozważań tego rozdziału zajmuje również omówienie modyﬁkacji
w strategiach politycznych podejmowanych
przez tradycyjne partie względem ugrupowań nowej skrajnej prawicy (od zwyczajnego ignorowania, poprzez polityczną izolację,
kooptację części zagadnień programowych,
a na pełnej współpracy kończąc). Jankiewicz
zauważa, że wpływ skrajnej prawicy na systemy polityczne Europy Zachodniej nie ograniczył się tylko do modyﬁkacji wzorów rywalizacji międzypartyjnej, ale dotknął również
treść tej rywalizacji. W tym czasie zmieniło się bowiem oblicze samej polityki. Wszędzie tam, gdzie pojawiały się tego typu partie, tam do katalogu głośno dyskutowanych
kwestii politycznych weszły marginalizowane
bądź całkowicie pomijane do tej pory kategorie problemowe, takie jak: imigranci, naród,
rodzina, porządek, moralność itp. W obawie

przed utratą poparcia, część tradycyjnych
ugrupowań wprost przejęła retorykę skrajnej prawicy. Doprowadziło to w konsekwencji do „radykalizacji” całej polityki, przy jednoczesnej „liberalizacji” tych ostatnich.
Odpowiadając na najważniejsze dla całej
książki pytanie Jankiewicz stwierdza, cytuję:
„Partie tego typu głoszą radykalne, a przez
to bardzo wyraziste hasła, gdyż chcą zaznaczyć swoją obecność na scenie politycznej,
a tylko wyrazistość może im to zapewnić.
Gdy już zdołają ugruntować swoją pozycję,
ich program polityczny ulega ewolucji w kierunku haseł bardziej dostosowanych do wymogów demokracji. Bardzo często podkreślany jest fakt, iż formacje nowej skrajnej
prawicy są wręcz potrzebne na scenie politycznej. Mają one za zadanie kanalizować
niezadowolenie tej części elektoratu, która
jest rozczarowana bieżącą sytuacją polityczną. Jednocześnie mają odciągać od bardziej
radykalnych prób działania”8. Ostatecznie
więc partie nowej skrajnej prawicy nie tylko, że nie stanowią zagrożenia dla demokracji, ale są nawet względem niej funkcjonalne. Teza ta pojawia się zresztą, bardziej lub
mniej wyraźnie, również w kilku wcześniejszych miejscach. Wypada tylko pogratulować autorce odwagi w sformułowaniu twierdzenia, które u część obserwatorów politycznych może wzbudzić zdziwienie, a ze strony
niektórych być może nawet krytykę. Fakty,
na które w swojej książce powołuje się Jankiewicz, są jednak niepodważalne. Podczas
swojej kilkudziesięcioletniej obecności na
scenie politycznej Europy Zachodniej, partie skrajnej prawicy udowodniły nie tylko, że
8

Zob. s. 217.
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nie są nowym wcieleniem faszyzmu, ale że
potraﬁą również współpracować, choć z różnym skutkiem, z tradycyjnymi ugrupowaniami nawet na szczeblu rządowym.
Podsumowując, książkę Joanny Jankiewicz należy uznać za publikację potrzebną i wartościową. Praca została napisana
w oparciu o solidną bazę źródłową. Jako pozytyw należy wskazać znaczącą ilość pozycji anglojęzycznych, przy czym część z nich
to publikacje uznanych specjalistów zajmujących się od lat problematyką partii i systemów partyjnych, w tym również badaniem zjawiska nowej skrajnej prawicy9. Autorce udało się rzetelnie i obiektywnie omówić i przeanalizować fenomen nowej skrajnej prawicy w wybranych zachodnioeuropejskich systemach partyjnych. Jako niewątpliwe zalety pracy można wskazać: przegląd
różnych stanowisk teoretycznych i na tej bazie podjęcie (częściowo udanej) próby kompleksowego zdeﬁniowania nowej skrajnej
prawicy, analiza charakteru i wielkości poparcia tych partii, wyodrębnienie możliwych
strategii reakcji tradycyjnych ugrupowań na
skrajną prawicę i konsekwencji tych działań
dla systemu partyjnego, zidentyﬁkowanie
zmiany w obrębie zachodzących w Europie
Zachodniej procesów politycznych polegających na radykalizacji dyskursu politycznego,
wreszcie dokonanie swego rodzaju „odczarowania” skrajnej prawicy i zaprezentowanie
jej faktycznego oblicza politycznego.
Praca nie ustrzegła się również pewnych
błędów i niedociągnięć. Część z nich zosta9

Dla przykładu można tu wymienić takich badaczy, jak: H. G. Betz, P. Ignazi, S. M. Lipset, P. Mair,
P. Norris, A. Siaroﬀ, M. Swyngedouw, P. Taggart.
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ła już uwypuklona. Z ważniejszych rzeczy
można jeszcze wskazać dość ogólne i jednak
niewystarczające, co biorąc pod uwagę pionierski charakter książki wzmacnia jeszcze
wymowę tego zarzutu, omówienie genezy
skrajnej prawicy i analizy obecności składnika populistycznego w ich retoryce. Niezbyt udanym rozwiązaniem było umieszczenie w samym środku rozdziału I części
poświęconej scharakteryzowaniu wybranych partii skrajnie prawicowych. Opis ten,
poza warstwą informacyjną, nie wnosi bowiem nic istotnego do zasadniczych wywodów rozprawy. Jest zrozumiałe, że autorka
chciała przybliżyć czytelnikowi głównych
bohaterów swojej pracy, ale mogła to zrobić
albo przez wykorzystanie aneksu, albo, jeśli chciała umieść ten opis w głównej części książki, przez wpleciecie tych wątków
do rozdziałów poświęconych charakterystyce nowej skrajnej prawicy na arenie wyborczej i parlamentarno-rządowej. Alternatywnie, można było tą część poszerzyć o analizę
programową poszczególnych partii i w ten
sposób wyodrębnić w osobny rozdział.
Pojawiły się również błędy merytoryczne, choć od razu trzeba zaznaczyć, że nie
mają one związku z istotą poruszanej problematyki i nie wpływają na wartość zawartych w pracy generalizacji. Chodzi o stwierdzenia, iż „Cechą wspólną wyborów do parlamentu Europejskiego jest głosowanie na listy oraz proporcjonalny system wyborczy”
oraz wyodrębnienie metody d’Hondta i Hagenbacha-Bischoﬀa jako odrębnych formuł
wyborczych10. Otóż tym co umożliwia tradycyjnym systemom proporcjonalnym re10

Odpowiednio na stronie 139 i 158.
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alizację idei „proporcjonalnej reprezentacji”, a tym samym stanowi wyróżnik tej klasy, jest właśnie fakt głosowania na listy partyjne w przeciwieństwie do systemów większościowych, gdzie głosuje się na osoby11.
Błąd w drugim przypadku polega na wyodrębnieniu jako różnych formuł wyborczych
(w zasadzie należałoby w tym przypadku
mówić raczej o metodach podziału mandatów), które z matematycznego punktu widzenia są tożsame. Dają bowiem dokładnie
takie same wyniki, a różnica sprowadza się
tylko i wyłącznie do ich algorytmu, co ma
pewne znaczenie praktyczne (przy obliczaniu liczby mandatów), ale w żadnym razie
nie upoważnia do taktowania tych metod
rozłącznie12.
Poczynione uwagi krytyczne nie umniejszają jednak znaczenia i wagi recenzowanej
pozycji. Książka ta podejmuje problematykę stosunkowo nową, nieposiadającą jak do
tej pory kompleksowego opracowania naukowego. Z pewnością stanie się inspiracją
i punktem wyjścia dla wielu kolejnych analiz
poświęconych nowej skrajnej prawicy. Z powodzeniem można też ją polecić czytelnikom zainteresowanym problematyką partii
i systemów partyjnych oraz najnowszą historią polityczną Europy Zachodniej.
 Bartłomiej Michalak

11

Zob. m.in.: K. A. Shepsle, M. S. Bonchek, Metody głosowania i systemy wyborcze, [w:] Elementy teorii
wyboru społecznego, wprowadzenie i wybór tekstów
G. Lissowski, Warszawa 2001, s. 213; J. Haman, Demokracja. Decyzje. Wybory, Warszawa 2003, s. 124.
12
Jest to zresztą dość często powielany błąd
i można go spotkać nawet w opracowaniach na temat
systemów wyborczych.

Wojciech Kostka, Instytucjonalizacja
partii politycznych w społecznościach
miejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ss. 408.
Badania nad partiami politycznymi działającymi na poziomie lokalnym są w polskich realiach niezwykle trudnym wyzwaniem dla badacza. Podstawowy problem
stanowi kwestia uzyskania wiedzy źródłowej na temat funkcjonowania stronnictw
politycznych w gminie, czy powiecie. Aktywiści partyjni z reguły niechętnie przystępują do wywiadów badawczych, czy
udzielają odpowiedzi na pytania ankieterów. Pierwszą bodaj próbę opisu życia partyjnego na poziomie lokalnym podjął Wojciech Kostka. Celem opracowania była analiza kształtowania się oraz instytucjonalizacji partii politycznych w Polsce po 1989
roku w trzech wybranych miastach Górnego Śląska: Katowicach, Rudzie Śląskiej, Zabrzu i Sosnowcu. Za podstawową metodę
badawczą autor przyjął wywiad skategoryzowany, którym objęto prezydentów miast,
przewodniczących rad miejskich, lokalnych
kół partyjnych.
W pierwszym rozdziale autor omówił
zagadnienia dotyczące partii politycznych:
ich deﬁnicję, instytucjonalizację oraz pojęcie i typologię systemów partyjnych. Za
cenny należy uznać wniosek, iż wskaźniki
poziomu instytucjonalizacji odnoszące się
do stabilnych systemów partyjnych, okazują się nieprzydatne w polskich warunkach.
Trudności nastręcza również wypracowanie koherentnej typologii polskiego systemu partyjnego: „Decydujący wpływ ma tutaj stosunkowa »młodość« wszystkich systemów partyjnych w krajach Europy Środ-
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kowej i Wschodniej, w tym także i polskiego, oraz ich niestabilność związana z procesem transformacji ustrojowej. Powoduje, to że każde kolejne wybory mogą oznaczać głębokie przeobrażenia danego systemu, daleko wychodzące poza zmianę partii rządzących, łącznie z zanikiem dotychczasowych liczących się ugrupowań sceny
politycznej i powstawaniem całkowicie nowych” (s. 39).
Specyﬁka polskiego systemu partyjnego została opisana w rozdziale drugim. Do
podstawowych cech tego systemu autor zaliczył: występowanie dużej liczby partii politycznych, wysoki poziom płynności poparcia dla partii politycznych, wzrost znaczenia
partii najsilniejszych, wysoki poziom absencji wyborczej, częste zmiany organizacyjne,
wzrost roli liderów partyjnych. Autor trafnie stwierdził, iż nie można jednoznacznie
orzec w jakim kierunku będzie się rozwijał
polski system partyjny, najprawdopodobniej
będzie to umiarkowanie rozproszony system
partyjny. Opisując specyﬁkę polskiej sceny
politycznej W. Kostka nie ustrzegł się kilku
drobnych błędów faktograﬁcznych. Akcja
Wyborcza Solidarność, wbrew temu co pisał
autor (s. 62), nie przekształciła się w grudniu 1997 roku w partię polityczną Ruch Społeczny AWS. RS AWS była jedną z głównych
partii politycznych wchodzących w skład
AWS, który skupiał około 30 podmiotów politycznych. Prawo i Sprawiedliwość w 2001
roku zasili nie tylko działacze dawnego Porozumienia Centrum, Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego (s. 63), ale również
RS AWS, Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Ligi Republikańskiej. Przedstawiając ewolucję polskiego systemu partyjnego
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można było odwołać się do większej liczby
opracowań1.
W trzecim rozdziale pracy zanalizowano
lokalne sceny polityczne. Pojecie lokalnej sceny politycznej autor zdeﬁniował „jako model
odwzorowujący zachowania jednostek i grup
społecznych, które uczestniczą w sprawowaniu władzy przez samorząd gminny (powiatowy lub wojewódzki) albo starają się wpływać na decyzje podejmowane przez organy
samorządu gminnego (powiatowego lub wojewódzkiego)” (s. 92). Analizując lokalną scenę polityczną Kostka zaliczył do niej: grupy
wpływu: polityczne (partie polityczne, lokalne komitety wyborcze); przemysłowe (organizacje małego i średniego biznesu, organizacje rzemiosła, związki zawodowe), obywatelskie (organizacje pozarządowe); oraz administrację samorządową. W drugiej części trzeciego rozdziału autor opisał strategie wyborcze partii politycznych w wyborach samorządowych po 1989 roku i ich znaczenie w percepcji społeczności oraz elit lokalnych.
Rozdział czwarty zatytułowano „Partie
polityczne na lokalnych scenach politycznych na przełomie XX i XXI w.” Autor opisał specyﬁkę rywalizacji w wyborach samorządowych w latach 1990–2006 oraz stan
struktur partyjnych w Katowicach, Rudzie
Śląskiej, Sosnowcu i Zabrzu. Należy podkreślić, iż analiza wyborów samorządowych na
1

Np. T. Godlewski, Polski system polityczny,
Instytucje – procedury – obywatele, Toruń 2005;
M. Migalski, W. Wojtasik, M. Mazur, Polski system
partyjny, Warszawa 2006; Partie i ugrupowania
parlamentarne III RP, red. K. Kowlaczyk i J. Sielski,
Toruń 2006; A. K. Piasecki, Wybory, parlamentarne,
samorządowe i prezydenckie w Polsce 1989–2002,
Zielona Góra 2003.
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poziomie poszczególnych miast, gmin, czy
powiatów nie była dotąd przedmiotem szerszego zainteresowania politologów2. Do wyznaczników miejskich systemów partyjnych
Kostka zaliczył: występowanie dużej liczby
podmiotów uczestniczących w rywalizacji
wyborczej, wysoką liczbę kandydatów ubiegających się o mandaty radnych, utrzymującą się rywalizację pomiędzy partiami politycznymi a lokalnymi komitetami wyborczymi, wysoki poziom płynności poparcia dla
podmiotów uczestniczących w rywalizacji
wyborczej, wzrost znaczenia najsilniejszych
komitetów wyborczych, wysoki poziom absencji wyborczej, częste zmiany organizacyjne i wzrost znaczenia liderów lokalnych.
W rozdziale piątym opisano proces instytucjonalizacji partii politycznych w społecznościach lokalnych. Kostka, odwołując się
do modelu A. Panebianco, ocenił poziom instytucjonalizacji tych podmiotów jako słaby, dopatrując się przyczyn tego zjawiska
w takich czynnikach, jak niski poziom spoistości wewnętrznej, słaba struktura biurokratyczna, mała liczba członków, zależność
2

Wyjątek stanowią prace odnoszące się do analizy
wyborów samorządowych w wybranych miastach Dolnego Śląska i w Szczecinie, zob.: R. Alberski, A. Antoszewski, H. Lisicka, D. Skrzypiński, R. Solarz, Wybory
do rad gmin na Dolnym Sląsku (1990–1998), Wrocław 2001; R. Alberski, A. Antoszewski, M. Cichosz,
A. Ferens, H. Lisicka, D. Skrzypiński, R. Solarz, Wybory
samorządowe do rad gmin w 2002 roku w województwie śląskim. Wpływ struktury i mechanizmów rywalizacji wyborczej a kształt lokalnego systemu politycznego, Wrocław 2003; Wybory samorządowe 1990
roku na terenie Wrocławia, red. H. Lisicka, Wrocław
1991; Wybory samorządowe w 2002 roku w Szczecinie, red. K. Kowalczyk, Szczecin 2003; Wybory z Gryfem
w tle. Szkice o wyborach w 2006 r. na Pomorzu Zachodnim, red. M. Drzonek, Szczecin 2007.

od organizacji zewnętrznych, duża chwiejność wyborcza Polaków. Interesujące okazały się wyniki badań, dotyczących portretu lokalnych działaczy partyjnych. Większość z nich stanowili mężczyźni, najczęściej czterdziesto- oraz pięćdziesięciolatkowie (57% wszystkich respondentów), mający wyższe wykształcenie (74,29%). Wśród
partyjnych aktywistów dominowali kierownicy i menadżerowie, pracownicy administracji samorządowej oraz prywatni przedsiębiorcy (te trzy grupy stanowiły 62% badanych). Mniejsza grupę stanowili pracownicy umysłowi oraz samodzielni specjaliści
(20%). Lokalni działacze partyjni byli silnie
zakorzenieni w swojej „małej ojczyźnie”. Odsetek osób mieszkających w danym mieście
od więcej niż dziesięciu lat wyniósł wśród
badanych aż 91,43%. Zdaniem autora: „Wyniki przeprowadzonego badania potwierdzają postępującą profesjonalizację członków lokalnej elity politycznej” (s. 311). Do
istotnych czynników dostępu do niej należy zaliczyć: wykształcenie, pochodzenie społeczne i doświadczenie polityczne. Kluczową kwestią w funkcjonowaniu partii politycznych było i jest dążenie do przejęcia intratnych posad i synekur (strategia patronażu). Kostka stwierdził z przykrością: „działacze partyjni traktują kwestię opanowania
jak największej ilości stanowisk publicznych
w kategoriach »być albo nie być« dla swoich
ugrupowań” (s. 332). Przy czym partie polityczne nie są w stanie pełnić roli pośrednika między władzą lokalną a mieszkańcami
danej gminy3.
3

Interesujący opis funkcjonowania lokalnej elity
politycznej odnajdziemy w pracy opracowanej w In-
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W podsumowaniu ostatniego rozdziału autor przedstawił najważniejsze bariery
instytucjonalizacji polskich partii politycznych, wymieniając: utrzymującą się niechęć obywateli do udziału w życiu publicznym, niski stopień identyﬁkacji partyjnych
Polaków, silną personiﬁkację instytucji publicznych, parlamentarny charakter polskich
partii, niskie zasoby organizacyjne i osobowe stronnictw politycznych, brak ukształtowanego modelu partii, częste zmiany organizacyjne, dużą rolę liderów partyjnych.
Za trafną należy uznać konstatację Kostki,
iż w przypadku polskich partii politycznych
mamy do czynienia z przemieszaniem cech
właściwych dla modelu partii kadrowej, masowej i wyborczej.
W zakończeniu pracy stwierdził on, iż
„genetyczna tendencja do słabości instytucjonalnej polskich partii stanowi główną przeszkodę na drodze do ich przekształcenia się w pełni dojrzałe struktury organizacyjne. Bez zmiany dotychczas dominującego modelu funkcjonowania partii i wyeliminowania przynajmniej niektórych związanych z tym barier ich dalszej instytucjonalizacji nie będą one w stanie osiągnąć kolejnego stadium rozwoju, który zapewni im bycie
postrzeganym przez wyborców jako ustabilizowanych aktorów politycznych, niezależnych od aktualnych przywódców” (s. 378).
Wypada się zgodzić z tezą Kostki, iż ciągłe
zmiany na scenie politycznej, brak przewidywalności działań liderów partyjnych z dużą
nieufnością każą spojrzeć na proces instytustytucie Studiów Politycznych PAN, zob. Powiatowa
elita polityczna (Rekrutacja, struktura, działanie),
red. J. Wasilewski, Warszawa 2006.
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cjonalizacji partii politycznych w Polsce. Partie polityczne w III RP, zwłaszcza na poziomie lokalnym, są rachitycznymi organizmami, o de facto ekskluzywnym – zamkniętym
typie członkostwa, często charakteryzują się
brakiem rywalizacji wewnątrzpartyjnej, budowaniem relacji na zasadzie politycznego
klientelizmu (lider-patron – wierni klienci).
Praca W. Kostki ma ważne znaczenie dla
badaczy polskiej sceny politycznej na poziomie lokalnym. Istotnym problemem jest dzisiaj wypracowanie metod i technik najbardziej odpowiednich dla badania partii i systemów partyjnych w Polsce, następnie opracowanie typologii partii politycznych w III RP.
 Krzysztof Kowalczyk

Czechy, Polska, Ukraina. Partie i systemy
partyjne. Stan i perspektywy, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007,
ss. 266.
W 2007 roku nakładem Wydawnictwa
Adam Marszałek ukazała się książka Czechy, Polska, Ukraina. Partie i systemy
partyjne. Stan i perspektywy, pod redakcją pracowników naukowych Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego – dr. Krzysztofa Kowalczyka i dr. Łukasza Tomczaka. W opinii autorów, cel publikacji sprowadzał się do poszerzenia stanu wiedzy na temat partii i systemów Czech,
Polski i Ukrainy oraz przyczynienia się do
dalszych badań we wspominanym przedmiocie.
Książka podzielona jest na 15 rozdziałów,
z których każdy opracowany został przez innego autora. Układ książki jest przejrzysty
i klarowny. Wydanie otwiera rozdział autor-
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stwa Andrzeja Antoszewskiego „Systemy
partyjne Europy Środkowej i Wschodniej”,
który jest zarazem punktem wyjścia jak i stanowi właściwe podsumowanie treści książki.
Celem autora było określenie poziomu instytucjonalizacji systemów partyjnych piętnastu państw Europy Środkowej i Wschodniej.
W tym celu skorzystano z takich mierników,
jak: liczba partii, rozmiar partii, poziom reprezentatywności, poziom stabilności sceny
politycznej, rozmiar poparcia dla partii antysystemowych, trwałość wzorców tworzenia
gabinetu. Na wstępie autor wyróżnił szczególne czynniki kształtujące scenę polityczną
w regionie – partie nastawione na wartości,
a nieodzwierciedlające podziałów socjopolitycznych, niski poziom strukturyzacji elektoratu oraz otwartość i „niszowość” rynku
wyborczego. Analiza opisywanych wcześniej
danych doprowadziła do wyróżnienia systemów partyjnych „dążących” do zrównoważenia na poziomie dwupartyjności (Węgry,
ostatnio Rumunia i Albania) lub umiarkowanej wielopartyjności (Czechy), także tych
wywodzących się z modelu dominacji jednej
partii (Słowacja). Na drugim biegunie autor plasuje systemy niezrównoważone o naprzemiennej dominacji poszczególnych partii (Bułgaria, Litwa) oraz systemy nieustabilizowane (wśród nich Polska, Ukraina, a także m.in. Rosja, Łotwa, Estonia).
Następną jednostkę redakcyjną pozycji stanowi rozdział autorstwa Edwarda Olszewskiego „Partie polityczne Polski, Czech
i Ukrainy w strukturach międzynarodowych” Fragment ten pisany jest z odmiennej perspektywy czasowej niż pozostałe części książki – przedstawia stan rzeczy do 2004
roku.

Szczególnie interesujący zdaje się rozdział autorstwa Antoniny Kołodij poświęcony ukraińskiej scenie politycznej. Kilkanaście lat ukraińskiej niepodległości autorka dzieli na trzy zakończone etapy. Jako
pierwszą wymienia wstępną fazę romantyczno-ideologiczną ocenianą niejednoznacznie, z powstającymi licznie partiami
imitującymi zachodnioeuropejskie kierunki ideowo-polityczne. W fazie drugiej, według autorki, doszło do pragmatyzacji spektrum politycznego, w czasie którego najpierw poszukiwano i wzmacniano polityczne centrum. Fazą trzecią, najważniejszą dla
zrozumienia istoty współczesnych sporów za
wschodnią granicą, jest faza centrowej oligarchii. W jej ramach dochodziło m.in. do
prywatyzacji mechanizmu tworzenia i funkcjonowania partii. Kołodij bardzo krytycznie ocenia wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych przed wyborami 2002 roku. Nowy system sprzyjał manipulacji i korupcji, spowodował słabość partii
politycznych i ich personalną niestabilność.
Obecnie zaś w opinii autorki zaobserwować
można czwartą fazę, postoligarchiczną, która przynajmniej teoretycznie powinna prowadzić do konsolidacji programowo-ideowej
partii. Najsłabszym ogniwem ukraińskiego
systemu politycznego jest, zdaniem autorki,
odgrywająca tak istotną rolę elita polityczna,
wobec której zasadne jest określenie o „beznadziejności nadziei”.
Kolejny rozdział autorstwa Anny Waleszczak i Stefana Stępnia zatytułowany jest
„System partyjny a wybory parlamentarne
na Ukrainie (1989–2002)”. Punktem wyjścia
jest przyjęta w literaturze periodyzacja procesu kształtowania się ukraińskiego systemu
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partyjnego na sześć etapów: 1. przedpartyjny; 2. początków wielopartyjności; 3. postkomunistyczny; 4. strukturyzacji wyborczej; 5. dekompozycji; 6. próby konsolidacji.
Daty poszczególnych wyborów parlamentarnych wyznaczają moment przejścia do nowego etapu (za wyjątkiem etapów początkowych). Wybory 1994 roku zainicjowały proces strukturyzacji systemu partyjnego, a wybory 1998 roku zakończyły ten etap, początkując proces dekompozycji systemu partyjnego. Odwrócenie trendu przyniosły kolejny wybory w 2002 roku, które zgodnie z opinią autorów, otwierają okres prób konsolidacji systemu partyjnego.
Co godne zauważenia, w tym rozdziale
również pojawił się wątek krytycznej oceny ukraińskich elit politycznych w kontekście trudności ze sformowaniem koalicji
rządowej po wyborach w 2006 roku. Autorzy prognozują dalszą konsolidację systemu partyjnego. W ich opinii wprowadzenie
w 2004 roku nowej, proporcjonalnej ordynacji wyborczej, jest jedną z przyczyn postępowania tego procesu.
W kolejnym rozdziale ukraiński politolog
Antoni Romaniuk również zajmuje się relacjami między kształtem systemu partyjnego wobec wyborów parlamentarnych, w tym
przypadku wyborów z 2006 roku. Podobnie
jak w poprzedzającym rozdziale, autor przewiduje postępowanie procesu strukturyzacji
ukraińskiego systemu partyjnego. Ten rozdział posiada jednak kilka cech negatywnie
wpływających na odbiór pracy. Można mieć
wątpliwości co do poprawności tłumaczenia
w niektórych miejscach, gdzie pojawiają się
zwroty, takie jak „Po siódme, współczesny
stan partii politycznych charakteryzuje się
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niskim poziomem wewnątrzpartyjnej demokracji w obszarze ﬁnansowania partii politycznych”. Czytelnika zaskoczyć może także
ograniczenie odniesień teoretycznych do postaci klasyków – Michelsa i Duvergera. Temu
ostatniemu konsekwentnie w pracy przypisuje się nazwisko Duverge, co nie jest zgodne ani z oryginalną, ani przyjętą w Polsce pisownią tego nazwiska.
Odmienną niż w poprzedzających rozdziałach ocenę ukraińskiej sceny politycznej zaprezentował Łukasz Donaj. Przyjmuje on postawę bardziej przychylną wobec
zjawiska rozpadu „pomarańczowej” koalicji, nie traktując go jako dowodu na słabość
elit politycznych, ale raczej jako normalny
element demokratycznego systemu partyjnego. Donaj zauważa silne elementy populistyczne w programie partii Wiktora Juszczenki, a programy tak Partii Regionów, jak
i partii „pomarańczowych”, określa jako podobne do siebie.
Liana Hurska w rozdziale „Główne tendencje w kształtowaniu się opozycji politycznej na Ukrainie w latach 2000–marzec 2006”
przyrównuje istnienie prawdziwej opozycji wobec środowisk rządzących do papierka lakmusowego instytucji demokratycznych. Wymieniony w tytule 2000 rok autorka uznaje za moment jakościowej przemiany ukraińskiej opozycji.
Redaktorzy recenzowanej pozycji, Krzysztof Kowalczyk i Łukasz Tomczak, są zarazem
autorami dwóch rozdziałów poświęconych
postawie wobec pomarańczowej rewolucji największych partii politycznych w Polsce – odpowiednio Platformy Obywatelskiej,
Prawa i Sprawiedliwości oraz partii lewicowych. Autorzy potwierdzają tezę, że domi-
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nujące polskie partie polityczne przychylnym okiem patrzyły na kandydata na funkcję prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę,
uznając go za gwaranta demokracji i europeizacji Ukrainy. Artykuły oparte są na analizie dokumentów wydawanych przez partie (programy, uchwały, oświadczenia etc.)
oraz publikacji polskiej pracy. Szczególne
miejsce w publikacji Ł. Tomczaka zajmuje
analiza aktywnej roli prezydenta Aleksandra
Kwaśniewskiego w wydarzeniach „pomarańczowej rewolucji”.
Rozdział autorstwa Wojciecha Sokoła poświęcony został rzetelnej analizie czeskiego
systemu partyjnego, a sam tytuł rozdziału
zawiera mało kontrowersyjną tezę – „Stabilizacja czeskiego systemu partyjnego (1990–
2006)”. Tytułowa stabilizacja systemu wiąże
się ze stabilizacją na scenie gabinetowej, niskim poziomem chwiejności wyborczej oraz
„zamknięciem” systemu na poziomie parlamentarnym. Istniejący obecnie system
partyjny autor określił jako umiarkowanie wielopartyjny z dwoma głównymi partiami. Czeski politolog David Sanc rozwija
charakterystykę systemu koncentrując się
na problemie kreowania piątego relewantnego podmiotu obok dominującej czwórki
CSSD, ODS, KSCM, KDU-CSL. Najbliżej do
wejścia w tę rolę jest w ostatnim czasie Partia Zielonych
Temat powyższy jest kontynuowany w następnym, mającym charakter przekrojowy,
rozdziale, w którym Marzena Cichosz zajmuje się barierami dostępu do rynku politycznego Czech i Polski. Zjawisko ograniczenia dostępu nowych partii do rynku politycznego jest wynikiem dwojakich procesów – z jednej strony działań partii domi-

nujących, z drugiej zaś wynikiem postępującej strukturyzacji elektoratu.
Marek Czerwiński porównywał partie
komunistyczne działające na terenie trzech
państw: Komunistyczną Partię Czech i Moraw, Komunistyczną Partię Polski oraz Komunistyczną Partię Ukrainy. W opinii autora
cechą wyróżniającą partię czeską jest optymizm w postrzeganiu rzeczywistości społeczno-politycznej, jak i własnej pozycji na
scenie politycznej.
Danuta Karnowska zajęła się partią liberalnymi w Polsce i Czechach. Autorka
przyjęła szeroką deﬁnicję partii liberalnych
w Polsce, uwzględniając oprócz takich partii, jak UPR, PO, UD, KLD także SLD jako
partię reprezentującą liberalizm socjalny.
Pośród czeskich partii liberalnych kluczowe
miejsce zajmuje ODS.
Zwieńczenie publikacji stanowi artykuł
Joanny Czaplińskiej z Instytutu Filologii Słowiańskiej, przybliżający spojrzenie emigrantów na czeską rzeczywistość po Aksamitnej
Rewolucji, ujawnione w dziełach literackich,
szczególnie w powieści Dom Jana Kresaldy.
Pomijając zaskakujący brak choćby wzmianki na temat najsłynniejszego czeskiego literata – emigranta Milana Kundery, niestroniącego przecież od oceny opuszczonej ojczyzny, sam artykuł stanowi dla czytelnika
interesującą, barwną odmianę.
Recenzowana praca bez wątpienia przyczyni się do przybliżenia zagadnienia ukraińskiego i czeskiego systemu partyjnego.
Temat ten pojawiał się zazwyczaj w publikacjach mających szerszy charakter, dotyczących grupy państw Europy Środkowo-Wschodniej. Zawężenie tematu do
dwóch wzmiankowanych systemów pozwa-
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la na większe uszczegółowienie prezentowanych prac, a przez to bardziej wnikliwą analizę. Z punktu widzenia podobieństw kulturowych i geograﬁcznej bliskości obu analizowanych państw względem Polski – zjawisko
to należy uznać za podwójnie wartościowe.
Praca stanowi wartościową pomoc dydaktyczną dla studentów i pracowników naukowych kierunków politologicznych. Zawarty
jest w niej znaczący zasób oryginalnych źródeł i, na ile to możliwe w szybko zmieniających się realiach demokratycznych systemów partyjnych, książka charakteryzuje się
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wysoką aktualnością podawanych informacji. U badaczy zgłębiających powyższą tematykę, pozycja zaliczona zapewne zostanie do
lektur obowiązkowych, bowiem w prezentowanym ujęciu problematyka występuje po
raz pierwszy na polskim rynku wydawniczym. Co szczególnie istotne, praca napisana
jest językiem zrozumiałym dla każdego odbiorcy – nie tylko posiadającego wykształcenie politologiczne. Z punktu widzenia tematyki, która zapewne zainteresuje szersze, niż
tylko politologiczne grono odbiorców, użyteczność pozycji jest wysoka.
 Tomasz Czapiewski
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Warszawskiego, promotor: prof. dr hab. Wiesław Władyka.
Stankowska Natalia, za pracę: Polityka penitencjarna w okresie transformacji
ustrojowej w Polsce (1989–2001), obronioną w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, promotor: prof. dr hab. Jan Kantyka.
Stpka Paweł, za pracę: Model zinstytucjonalizowanych działań lobbingowych ﬁrm
telewizyjnych, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr hab. Jan Garlicki.
Sturlis-Gumieniczek Monika, za pracę: Decentralizacja administracji publicznej
w Polsce po 1989 roku, obronioną na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, promotor: dr hab. Alicja Wójcik, prof. UMCS.
Tomala (Wolszczak) Madgalena, za pracę: Wymiar północny w polityce Unii
Europejskiej, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Ryszard
Czarny.
Trudzik Artur, za pracę: Londyńska „Trybuna” – organ prasowy Polskiego Ruchu
Wolnościowego „Niepodległość i Demokracja” (PRW „NiD”) w latach 1945–1955,
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obronioną w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, promotor:
dr hab. Rafał Habielski.
Wilkos Sylwia, za pracę: Asymetria rozwoju technik komunikowania politycznego
i mechanizmów ich kontroli w III RP. Konsekwencje dla procesów demokratyzacji,
obronioną w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor:
dr hab. Grażyna Ulicka, prof. UW.
Wróbel Anna, za pracę: Polityka liberalizacji międzynarodowego handlu usługami,
obronioną w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,
promotor: prof. dr hab. Marian Haliżak.
Zajczkowski Jakub, za pracę: Indyjska wizja porządku międzynarodowego po
zakończeniu zimnej wojny, obronioną w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr hab. Marian Haliżak.
Zaremba Agnieszka, za pracę: Kreowanie wizerunku liderów partii politycznych
w III RP, obronioną na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, promotor: prof. dr
hab. Włodzimierz Mich.
Zawadzki Piotr, za pracę: System pośrednictwa pracy w warunkach członkowstwa
Polski w Unii Europejskiej, obronioną w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu
Warszawskiego, promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Anioł.
Zibiska Beata, za pracę: Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych, obronioną w Instytucie Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, promotor: prof. dr hab.
Janusz Sztumski.
Zwaricz Władysław, za pracę: Związek Polaków na Ukrainie (1991–2005), obronioną na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Edward
Olszewski.
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STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA HABILITOWANEGO OTRZYMALI:

Kozera Andrzej, za pracę: Edukacja w polskiej myśli politycznej 1918–1939, obronioną na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, publikacja habilitacyjna: Wydawnictwo Akadami Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, Kielce 2006, ss. 552.
Jachimowski Marek, za pracę: Regiony periodycznej komunikacji medialnej. Studium prasoznawczo-politologiczne o demokratyzacji komunikacji medialnej, obronioną
w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, publikacja habilitacyjna: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006,
ss. 548.
Sokół Wojciech, za pracę: Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach
Europy Środkowej i Wschodniej, obronioną na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie, publikacja habilitacyjna: Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 676.
Waskan Jan, za pracę: Problem przynależności państwowej ziem byłego Księstwa
Litewskiego w myśli politycznej obozu narodowego 1893–1921, obronioną na Wydziale
Politologii UMCS w Lublinie, publikacja habilitacyjna: Wydawnictwo Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2006, ss. 295.
Życki Artur, za pracę: Szkolnictwo wyższe w Polsce w warunkach członkostwa
w Unii Europejskiej, obronioną na Wydziale Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, publikacja habilitacyjna: Fundacja Europejskie Centrum Przedsiębiorczości, Warszawa 2006,
ss. 347.
Opracował: Dariusz Góra-Szopiński
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NOTY O AUTORACH

Bartosz Błaszczak – uczestnik Studium Doktoranckiego Nauk o Polityce, Filozoﬁi i Socjologii przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Interesuje się historią i rozwojem europejskich partii Zielonych, a w szczególności
ich pozycją na krajowych rynkach wyborczych. Ponadto w obszarze jego zainteresowań znajdują się kwestie związane z badaniami rynku politycznego, promocją
i reklamą polityczną, a także z szeroko pojętym systemem politycznym Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Maciej Herbut – absolwent Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego,
student studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Społecznych UWr. Pod kierunkiem prof. Andrzeja Antoszewskiego przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą
procesowi kształtowania systemu partyjnego w Turcji. Pracuje również w V Liceum
Ogólnokształcącym we Wrocławiu, ucząc historii, teorii wiedzy i metodologii badań
naukowych w systemie Matury Międzynarodowej (IB).
Jerzy Jaskiernia – profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Współczesnych Systemów Politycznych w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz kierownik Katedry Prawa
na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów w Warszawie. Autor
ponad 150 prac naukowych z dziedziny prawa konstytucyjnego i nauk politycznych,
dotyczących m.in. problemów federalizmu, prawa wyborczego, procesu ustawodawczego i ustrojowych konsekwencji procesu integracji europejskiej.
Krzysztof Kania – (ur. 1976) doktor, adiunkt na UMK w Toruniu. Zajmuje się
stosunkami polsko-angielskimi, polityką zagraniczną Polski oraz historią dyploma-

328

Noty o autorach

cji w pierwszej połowie XX wieku. W jego dorobku naukowym znajduje się publikacja książkowa pt. Wielka Brytania 1918–1939 w świetle polskich źródeł dyplomatycznych (Toruń 2007) oraz ponad dwadzieścia artykułów i recenzji. Przygotowuje
rozprawę habilitacyjną pt. Edward Bernard Raczyński (1891–1993). Zarys biograﬁi
politycznej.
Katarzyna Kcka – doktor, adiunkt w Zakładzie Historii Współczesnej i Myśli
Politycznej Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMK w Toruniu. W swojej
pracy zajmuje się głównie stosunkami polsko-niemieckimi, polityką zagraniczną
Polski oraz historią europejskiej dyplomacji w drugiej połowie XX wieku.
Andrzej Młynarski – stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1994 r.
w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w Krakowie.
Jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Integracji Europejskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Adam Romejko – (ur. 1971 r.) studiował w Gdańsku, Warszawie i Innbsrucku.
Adiunkt w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni. Zajmuje się kwestiami polonijnymi, zagadnieniem
przemocy w relacjach międzyludzkich oraz stosunkami polsko-austriackimi.
Maciej Stobiski – absolwent Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, obecnie
przygotowuje doktorat na temat: Koalicje gabinetowe w Czechach i Słowacji. Zainteresowania badawcze: partie i systemy partyjne, gabinety.
Iwona Urbaska – doktor, w lutym 2008 roku obroniła pracę doktorską pt: Wacław
Grzybowski (1887–1959). Biograﬁa Dyplomaty. W swojej pracy badawczej zajmuje
się głównie historią dyplomacji europejskiej w pierwszej połowie XX wieku. Szczególnie interesują ją zagadnienia z zakresu stosunków Polski z ZSRR oraz Czechosłowacją. Opublikowała książkę: Życie kulturalne więźniów w KL Auschwitz w świetle
relacji i pamiętników (2005).
Ewa Waszkiewicz – doktor nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych Wydziału
Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zatrudniona w Instytucie Politologii Wydziału Nauk Społecznych UWr, kierownik Studium Doktoranckiego Nauk
o Filozoﬁi, Politologii i Socjologii. Wydziału Nauk Społecznych UWr. W latach
2002–2005 Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego do Spraw Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn. Obszary badawcze: stosunki polsko-żydowskie po 1945 r., wol-
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ność wyznania dla mniejszości narodowych i etnicznych w RP, równouprawnienie
kobiet i mężczyzn we współczesnej Polsce, prawo Unii Europejskiej.
Przemysław Żukiewicz – doktorant w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Interesuje się systemami politycznymi Europy Środkowej i Wschodniej
oraz teorią przywództwa politycznego.

