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OD REDAKCJI

MAMY PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ Państwu dwudziesty drugi numer
„Athenaeum”. Niniejszy tom jest poświęcony trzem ważnym tematom.
Pierwszy blok artykułów porusza zagadnienia związane z teorią polityki. Dla
reﬂeksji politologicznej jest to bez wątpienia subdyscyplina o fundamentalnym
znaczeniu. Rozważania poruszane w tym dziale dotyczą zarówno kwestii samego
rozumienia teorii polityki (postpozytywistyczne ujęcie teorii polityki, teoretyzowanie według Michaela Oakeshotta), jak również kategorii funkcjonujących w jej
obrębie (demokracja deliberatywna). Ponadto publikujemy artykuł poświęcony
teoretycznemu ujęciu związków polityki i muzyki.
Dwa kolejne działy odnoszą się do bieżących wydarzeń o dużym znaczeniu dla
politycznej rzeczywistości: kryzysu gospodarczego oraz 20. rocznicy „Okrągłego
Stołu”. Staramy się być pismem szybko reagującym na najważniejsze wydarzenia
polityczne i tym samym kontynuować zwyczaj analizowania znaczących współcześnie tematów. Politologia jest nauką, która winna nie tylko dostrzegać, ale
i badać istotne kwestie i wydarzenia mające miejsce poza murami szklanej wieży
„Akademii”.
Dział poświęcony kryzysowi gospodarczemu zawiera zarówno tekst dotyczący
konsekwencji kryzysu dla samej Polski, jak i dwie analizy ujmujące go w kontekście
globalnym: pierwszy artykuł jest poświęcony kwestii przepływu globalnych inwestycji zagranicznych, natomiast drugi zawiera analizę kryzysu przy użyciu narzędzi
teoretycznych austriackiej szkoły w ekonomii.
Trzeci blok tekstów poświęcony jest 20. rocznicy „Okrągłego Stołu” – niezwykle
ważnego wydarzenia z punktu widzenia ukonstytuowania się systemu politycznego
współczesnej Polski. W związku z tym prezentujemy Państwu analizy „Okrągłego
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Stołu” napisane przez polskich politologów, zawierające autorskie propozycje
interpretacyjne tego wydarzenia.
Zgodnie z ugruntowaną już tradycją numer zawiera także blok sprawozdań
z konferencji politologicznych oraz dział recenzji. Numer zamyka – opracowana
staraniem wszystkich ośrodków partycypujących w tworzeniu pisma – polska
bibliograﬁa politologiczna oraz wykaz stopni naukowych przyznanych w dziedzinie politologii.
Jednocześnie informujemy, iż Redakcja podjęła działania zmierzające do przekształcenia „Athenaeum” w kwartalnik. Już od przyszłego roku kalendarzowego
ukażą się trzy numery naszego czasopisma, a od 2011 r. planujemy przejść całkowicie na kwartalny cykl wydawniczy. Chcemy być czasopismem szybko reagującym
na znaczące wydarzenia, jak najlepiej informującym środowisko politologiczne,
publikującym coraz więcej ważnych tekstów, ale przede wszystkim zachowującym
wysoki poziom merytoryczny.
Życzymy przyjemnej lektury!
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Jarosław Nocoń

TEORIA POLITYCZNA W PERSPEKTYWIE
POSTPOZYTYWISTYCZNEJ

W PRAKTYCE BADAWCZEJ SPOSOBY ujmowania teorii politycznej podlegają
nieustannym przeobrażeniom, a składająca się na nią reﬂeksja permanentnie
ewoluuje i wzbogaca się o nowe formy, interpretacje czy ujęcia. W dużej mierze jest
to wynikiem zmian w poglądach na naturę teorii i metody jej deﬁniowania. Modernizacja teorii politycznej bywa także następstwem przeobrażeń politycznej sfery
życia społecznego, wytyczającej przedmiot uogólnionej reﬂeksji. Z tego punktu
widzenia coraz częściej uznaje się, iż ewolucja form teoretycznych rozważań nad
polityką jest zjawiskiem nieuchronnym, gdyż implikowanym przez potrzebę
adaptacji wiedzy do zmieniającej się rzeczywistości. Poznanie naukowe jest bowiem
procesem systematycznego poznawania informacji na coraz to nowe sposoby.
W tym nieustannym procesie modyﬁkacji występują okresy stosunkowo radykalnych zmian orientacji teoretycznych skumulowane w czasie, które za T. Kuhnem
określane są mianem rewolucji naukowych. Obecnie uznaje się, iż są one normalnym objawem rozwoju nauki, a to raczej brak modernizacji uznawany jest za
anomalię 1.
Jednym z ostatnich takich przełomów w teorii wiedzy jest postpozytywizm,
który sformułowany na gruncie krytyki pozytywistycznego modelu nauki, zapoczątkował taką dyskusję na gruncie ﬁlozoﬁi wiedzy, a później także w innych
1
Zob.: P. Hoyningen-Huene, Reconstructing Scientiﬁc Revolutions: Thomas S. Kuhn’s Philosophy
of Science, Chicago 1993, s. 233–235. Szerzej na temat dynamiki zmian w badaniach naukowych i ich
konsekwencji zob.: L. Soler, Introduction, [w:] Rethinking Scientiﬁc Change and Theory Comparison:
Stabilities, Ruptures, Incommensurabilities?, red. L. Soler, H. Sankey, P. Hoyningen-Huene, London
2007, s. 1–16.
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dyscyplinach akademickich. Postpozytywizm jako stanowisko epistemologiczne
bywa rozmaicie klasyﬁkowany. W szerokim ujęciu zaliczane są tu różne teorie, które
łączy krytyka pozytywistycznego modelu wiedzy naukowej. Ich wspólną własnością
jest fakt, iż opierają się one na założeniach, odmiennie charakteryzujących ontologiczno-epistemologiczne, a także metodologiczne podłoże badań, nawiązując do
alternatywnej względem pozytywizmu teorii wiedzy 2. W węższym znaczeniu
postpozytywizm jest ujmowany jako odrębne od neopozytywizmu, teorii krytycznej i nurtów postmodernistycznych stanowisko epistemologiczne. Jego podstawowe
założenia zostały sformułowane jako krytyczna reakcja na uwidocznione ograniczenia poznawcze stanowiska pozytywistycznego. W tym kontekście wiąże się
raczej z próbami rekonstrukcji tradycyjnego podejścia i przystosowania go do
współczesnych zastosowań, niż dążenia do jego całkowitej dezawuacji. Przeciwstawia się on równocześnie postmodernistycznym tendencjom do relatywizacji
procesów i sceptycyzmu poznawczego 3.
Do katalogu wyjściowych aksjomatów stanowiska postpozytywistycznego
zalicza się przekonanie, iż natura rzeczywistości społecznej jest wielowymiarowa,
istnieje aktywna interakcja między badaczem a wiedzą, w świetle której nie ma

2

W praktyce typologizacji, odmienne kierunki rozwoju tych alternatyw, stanowią przesłankę
klasyﬁkacji poszczególnych stanowisk do odmiennych typów postpozytywizmu, a nawet do innych
orientacji ontologiczno-epistemologicznych. Przykładowo Dawid Marsh i Paul Furlong przytaczają
podział, wedle którego postbehawioraliści reprezentują postpozytywistyczne stanowisko, które można
zaliczyć do zmodyﬁkowanej i bardziej pogłębionej wersji pozytywizmu, będącego pochodną pozytywizmu tradycyjnego. Zob.: D. March, P. Furlong, A Skin, Not a Sweater: Ontology and Epistemology
in Political Science, [w:] Theory and Methods in Political Science, red. D. March, G. Stoker, New York
2002, s. 24–25. Ta ocena nie wydaje się uzasadniona, tym bardziej, iż autorzy nie uwzględniają pojęcia
neopozytywizmu jako zmodyﬁkowanej formy stanowiska pozytywistycznego. Ilustruje jednak fakt,
iż nurt pozytywizmu ewoluuje, modernizując i reformułując założenia wyjściowe, czym odbiega od
klasycznej tradycji w kierunku nowych interpretacji. W konsekwencji poglądy postpozytywizmu
w pewnych kwestiach pokrywają się częściowo także z przedstawicielami neopozytywizmu. Zob.:
P. Corbetta, B. Patrick, Social Research: Theory, Methods and Techniques, London 2003, s. 20. Z drugiej
strony do tego nurtu bywają zaliczani także przedstawiciele orientacji interpretatywnej będący
protoplastami stanowisk postmodernistycznych. W tym szerokim ujęciu do postpozytywistycznego
podejścia zaliczane są stanowiska teorii krytycznej, hermeneutyka, a nawet postmodernizm.
3
Ilustruje to choćby koncepcja Jeﬀreya C. Alexandra, który uważany jest za jednego z głównych
przedstawicieli postpozytywizmu w teorii społecznej. W jego wizji wielowymiarowego modelu wiedzy,
integrującej na poziomie metasyntezy empiryczne i współczesne tradycje badawcze, zawarta jest
propozycja zachowania ogólnej logiki teoretycznej, która jest wyrazem przeciwstawiania się tendencjom do relatywizacji procesów poznawczych stymulowanych przez nurty postmodernistyczne. Zob.:
J.C. Alexander, Theoretical Logic in Sociology, t. I: Positivism, Presuppositions and Current Controversies,
Berkeley 1982.
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możliwości oddzielenia uczonego od przedmiotu jego badania, ogólne twierdzenia
teoretyczne są wyznaczane kontekstowo i temporalnie, każde badanie jest aksjologicznie zaangażowane 4. W przekonaniu postpozytywistów krytyczny realizm
i antynaturalizm stanowiący podstawę tych założeń powoduje, iż teoria wiedzy ma
charakter bardziej realistyczny niż dotychczasowa, oparta na empirycznym modelu
nauki, wersja scjentyzmu. Obejmuje ona między innymi elementy socjologii wiedzy,
które pozwalają postrzegać naukę jako jeden z procesów społecznych. Ustalane
w jego ramach naukowe wzorce badań mają charakter dyskursywnie ustalanych
konwencji, które są wyrazem racjonalnej obiektywizacji wiedzy. Stąd w tych ujęciach duże znaczenie przypisuje się elementom komunikowania w środowiskach
badawczych i ich znaczeniu w procesie formułowania wiedzy 5.
Konsekwencje tych przekonań w stosunku do tradycji pozytywistycznej, wyznaczają zasadnicze różnice w poglądach na naturę wyjaśniania rzeczywistości społecznej, poziom uogólnień teoretycznych oraz aksjologiczne zaangażowanie teorii.
W ten sposób poglądy postpozytywistów przyczyniły się do trwającej nadal debaty
naukowej nad wzorcem naukowego poznania, a formułowane w ramach polemiki
argumentacje, silnie oddziaływają także na rozwój i tożsamość politologii, w tym
przede wszystkim jej dorobku teoretycznego. Postpozytywistyczna teoria polityczna
w największym stopniu wydaje się inspirować i nawiązywać do teorii hermeneutycznych, krytyki pozytywizmu K.R. Poppera, krytycznej teorii Szkoły Frankfurckiej i koncepcji struktury wiedzy T. Kuhna. Wedle G. Morcöla ﬁlozoﬁczne argumenty stanowiska postpozytywistycznego są rozwijane w ramach współczesnej
teorii politycznej w pięciu zasadniczych formach: krytyce metodologicznej, kontekstualnych i presupozycyjnych teoriach, teoretycznych analizach partycypacji
politycznej, teoretycznych problemach struktury i podstaw teorii politycznej oraz
krytycznej hermeneutyce6.
Tak rozumiany postpozytywizm nie jest pierwszym nurtem wywierającym
zasadniczy wpływ na politologię teoretyczną. W meandrach ewolucji modelu

4
Por.: Y.S. Lincoln, E.G. Guba, Naturalistic Inquiry, London 1985, s. 37 (Tabela 1.1.). Te kwestie
nie wyczerpują całego katalogu różnic w stosunku do tradycyjnej, pozytywistycznej orientacji
w politologii. Szerzej na ten temat zob.: D.C. Phillips, Postpositivistic Science: Myths and Realities, [w:]
The Paradigm Dialog, red. E.G. Guba, Newbury Park 1990, s. 31–45.
5
Zob.: P. Strydom, Discourse and Knowledge. The Making of Enlightenment Sociology, Liverpool
2000, (zwłaszcza rozdział 10: Crisis and Critique. The Relation between Social and Political Theory,
s. 257–266.)
6
G. Morcöl, Postpositivist Perspectives in Policy Analysis, [w:] Encyclopedia of Public Administration
and Public Policy, red. J. Rabin, New York 2003, s. 217–220.
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teorii politycznej niewątpliwie największą rolę odegrały zmiany powstałe pod
wpływem pozytywizmu logicznego, rewolucji behawioralnej oraz zwrotu postpozytywistycznego. Ten ostatni etap przeobrażeń jest jednak szczególnie interesujący
dla badaczy współczesnej teorii politycznej. Począwszy od lat 60. XX w. określa on
bowiem współczesne formy i kierunki rozwoju nauk o polityce i ich dorobku
teoretycznego, stając się głównym wyznacznikiem rozwoju przyszłych badań 7.
Z drugiej strony, to właśnie postpozytywistyczne przeobrażenia teorii politycznej
są uznawane przez część politologów za główną przyczynę jej kryzysu. W tym
właśnie kontekście warto przyjrzeć się wybranym argumentacjom i konsekwencjom, jakie one wywołują w zakresie współczesnej teorii politycznej.

DYNAMIKA TEORII POLITYCZNEJ

JEDNĄ Z BARDZIEJ ZNACZĄCYCH konsekwencji wpływów postpozytywizmu
w nauce o polityce jest ugruntowanie poglądu o roli teorii w procesach konceptualizacji i interpretacji wyników badań empirycznych 8. Jest to następstwem antynaturalistycznej epistemologii postpozytywizmu, która w ﬁlozoﬁcznym wymiarze
uzasadnia przekonanie, iż to sposób teoretycznej percepcji stanowi kadr konstytuujący przedmiot badań politologicznych, a samo wykorzystanie i interpretacja
empirycznego opisu często ma charakter selektywny, podporządkowany teoretycznym założeniom określającym perspektywę poznawczą 9. W ten sposób epistemologiczny fundament postpozytywizmu odwrócił dotychczasowe relacje między
teorią a badaną empirią. W scjentystycznym modelu wiedzy teoria polityczna była
wynikiem generalizacji i indukcyjnego uogólnienia obserwacji empirycznych.
Postpozytywistyczny antynaturalizm natomiast zakłada, że badacz polityki nie staje
w obliczu bezpośredniej konfrontacji z obiektem swojej obserwacji, co z konkretną
7

Szerzej zob.: W. Bell, Foundations of Futures Studies, „Human Science for a New Era” 2003 vol. 1,
s. 164–168, 202–219. Kwestie te podkreślają między innymi Robert E. Goodin i Hans-Dieter Klingemann twierdząc, iż charakterystyczne dla współczesności różnicowanie i specjalizacja obszaru badań
politologicznych są zjawiskami wyznaczającymi zasadnicze kierunki ewolucji współczesnej nauki
o polityce. Por.: R.E. Goodin, H.D. Klingemann, Political Science: The Discipline, [w:] A New Handbook
of Political Science, red. R.E. Goodin, H.D. Klingemann, New York 1996, s. 3.
8
Por.: M.B. Levy, Political Theory and the Emergence of Policy Science, [w:] Handbook of Political
Theory and Policy Science, red. E.D. Portis, M.B. Levy, Westport 1998, s. 4–6; R.E. Goodin, Political
Theory and Public Policy, Chicago 1983, s. 3–16.
9
Zob.: W. Connolly, Democracy, Pluralism and Political Theory, red. S.A. Chambers, T. Carver,
New York 2008, s. 28–29.
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jego interpretacją, zapośredniczoną przez określoną perspektywę teoretyczną,
będącą tylko jedną z wielu możliwych form postrzegania polityki.
Teoretyczna perspektywa badawcza ma przy tym charakter dynamiczny i ulega
nieustannym modyﬁkacjom będących następstwem przeobrażeń politycznej sfery
życia społecznego oraz rozwoju samej wiedzy, która kształtowana jest również pod
wpływem społecznych i kulturowych uwarunkowań procesów badawczych 10.
Wyraziście przedstawia to między innymi Barbara Krauz-Mozer pisząc: „System
reguł i procedur obowiązujący w badaniach i stanowiący o wartości wiedzy naukowej nie jest czymś niezmiennym bądź niezawodnym. (…) Te wytworzone społecznie i społecznie akceptowane normy zachowań epistemicznych nie są więc wieczne,
nie mają wartości uniwersalnej, zmieniają się zależnie od czasu, miejsca czy kulturowej odmienności społeczeństw” 11.
W świetle analiz prowadzonych przez Emily Hauptman, studia nad rozwojem
teorii politycznej w całej rozciągłości potwierdzają słuszność tego przekonania 12.
Wszystkie dominujące niegdyś perspektywy teoretyczne znacząco zmodyﬁkowały
kluczowe kategorie analityczne i preferowany przez siebie sposób podejścia badawczego. Pierwotna wersja behawioralizmu przeszła ewolucję od wąskiej interpretacji zachowań politycznych utożsamianych z postawami wyborczymi do szerokiego
spektrum zachowań związanych z rywalizacją o władzę czy autorytatywną alokacją wartości. Z kolei we współczesnym neoinstytucjonalizmie szeroko deﬁniuje się
samo pojęcie instytucji. W klasycznej formule instytucja określana była jako zespół
norm regulujących zachowania polityczne. Obecnie ujmuje się ją nie tylko jako
normatywne wzorce, ale także względnie utrwalony sposób realnych działań bądź
zachowań politycznych. Wyrażają się one w postawach, przekonaniach, motywacjach, nawykach i oczekiwaniach determinujących charakter interakcji pomiędzy
podmiotami politycznymi 13.

10

J. Hayward, Cultural and Contextual Constraints upon the Development of Political Science in
Great Britain, [w:] The Development of Political Science. A Comparative Survey, red. D. Easton,
J.G. Gunnel, L. Graziano, London 1991, s. 93–105; W.T. Blum, The Paradigm Problem in Political
Science: Perspectives from Philosophy and from Practice, Durham 1982, s. 1–5.
11
B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005, s. 20–21.
12
Zob.: E. Hauptmann, Deﬁning “Theory” in Postwar Political Science, [w:] The Politics of Method
in Human Sciences: Positivism and Its Epistemological Others, red. G. Steinmetz, Durham 2005,
s. 207–218.
13
Według B. Guy Petersa, to właśnie odmienność deﬁniowania pojęcia instytucji jest jednym
z czynników różnicujących różne odmiany podejścia instytucjonalnego w politologii. Instytucjonalne
podejście, które nawiązuje do teorii racjonalnego wyboru jest w wielu aspektach kompatybilne
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W szerszej perspektywie jakościowa modernizacja podejść badawczych dotyczy
prawie wszystkich tradycji teoretycznych, mających zastosowanie w obszarze nauki
o polityce. Znamiennym symptomem tej prawidłowości są przedrostki, o które
wzbogacają się tradycyjne nazwy poszczególnych nurtów teoretycznych. Można je
ujmować jako symboliczne określenie i samoidentyﬁkację stanowisk teoretycznych
względem pierwotnych założeń tradycji badawczych, stanowiących wyjściowy
rdzeń zmodernizowanego podejścia badawczego. Obecnie prawie żadna z głównych tradycji teoretycznych mających zastosowanie w badaniach politologicznych
nie posługuje się pierwotną nazwą bądź posiada szereg zmodyﬁkowanych określeń.
Dwie główne tradycje badań politologicznych wzbogaciły się o nowe przedrostki,
akcentujące charakter rekonstrukcyjnych przemian. Szkoła behawioralna występuje
najczęściej pod nazwą postbehawioralizmu, zaś instytucjonalizm z jego współczesnymi modyﬁkacjami określany jest coraz częściej jako neoinstytucjonalizm.
Z kolei podejścia nawiązujące do funkcjonalizmu, uwzględniające zjawiska sprzeczności i konﬂiktów sygnowane bywają jako neofunkcjonalizm. Orientacje teoretyczne wywodzące się z założeń dialektyczno-krytycznych określane bywają różnorodnie, od neomarksizmu po szkołę krytyczną 14. W zasadzie tylko podejścia
bazujące na teorii racjonalnego wyboru (public choice), które stosunkowo niedawno są w szerszym zakresie stosowane w badaniach politologicznych, najczęściej
nadal występują pod szyldem ujęcia decyzyjnego 15.
Podobne zmiany dostrzegane są także w zakresie normatywnej teorii politycznej.
W postpozytywistycznej perspektywie normatywnie zaangażowana reﬂeksja teoretyczna wyraża się w różnych, bardziej wyraﬁnowanych niż to miało miejsce
w klasycznej ﬁlozoﬁi, formach. Dotyczy to zwłaszcza postmodernistów, dekonstruktywistów, przedstawicieli feminizmu i związanych z nimi zwolenników
nowych form teoretyzowania, takich jak Michael Foucault, Jack Derrida, Richard

z behawioralną wersją neoinstytucjonalizmu. Por.: B. Guy Peters, Institutional Theory in Political
Science, New York 2005, s. 159–160.
14
Zob. K. von Beyme, Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005, s. 16–18.
15
Trzeba podkreślić, iż podejście racjonalnego wyboru w politologii występuje pod różnymi
nazwami. W politologii amerykańskiej najczęściej stosowane określenie dla tej tradycji to: rational,
public, social choice theory. Por.: W.H. Riker, The Ferment of the 1950s and the Development of Rational
Choice Theory, [w:] Contemporary Empirical Theory, red. K.R. Monroe, Berkeley 1997, s. 203;
R.M. Smith, Science, Non – Science and Politics, [w:] The Historic Turn in the Human Sciences, red.
T.J. McDonald, Michigan 1996, s. 132.

Teoria polityczna w perspektywie postpozytywistycznej

17

Rorty czy Iris Young. Tym samym nie tylko poszerza zakres tego, co określa się jako
teoria normatywna, ale także uwidacznia jej wewnętrzne zróżnicowanie 16.
Z punktu widzenia postpozytywizmu w dłuższym czasie trendy te są nieuchronne
i dotyczą wszystkich podejść teoretycznych. Wiążą się one z konicznością modyﬁkowania kompetencji poznawczych i dostosowania ich do nowych wyzwań
badawczych, będących wynikiem dynamiki przeobrażeń życia społecznego. Dla
postpozytywistycznie zorientowanych badaczy dynamika teoretycznego oglądu
polityki nie jest wyrazem anomalii, lecz objawem trendów rozwojowych politologii. W tej perspektywie Terence Ball postuluje otwartość na nowe idee i krytyczną
tolerancję wobec innowacyjnych podejść badawczych, która jest niezbędna dla
progresywnego rozwoju politologii 17.

WIELOWYMIAROWOŚĆ TEORII POLITYCZNEJ

LOGICZNYM NASTĘPSTWEM DOSTRZEŻENIA dynamiki przeobrażeń teorii
politycznej stały się poglądy wyrażające konieczność akceptacji zróżnicowania
teoretycznych podstaw badań politologicznych. Dotychczas problem pluralizmu
metodologicznego w nauce o polityce postrzegany był jako istotny mankament
i wyraz teoretycznej niedojrzałości dyscypliny. Główne zarzuty dotyczyły braku
możliwości korelacji wyników badawczych formułowanych w z perspektywy
odmiennych założeń epistemologicznych oraz relatywizacji procesów naukowego
poznania polityki 18.
W świetle założeń postpozytywizmu są one jednak wyrazem wielowymiarowego,
a więc bardziej realistycznego i całościowego obrazu polityki. Każde nowe podejście, deﬁniujące politykę odmiennie od dotychczasowych tradycji, wzbogaca
i poszerza możliwości politologicznej eksplanacji. Im więcej zjawisk czy fenomenów
życia społecznego koncentruje uwagę badaczy, tym więcej pojęć i kategorii je
16
Więcej na temat zróżnicowania form współczensej teorii normatywnej zob.: C. i M. Zuckert,
Empirical Theory 1997. Who Kissing Him-or-Her Now?, [w:] Contemporary Empirical Political Theory,
red. K.R. Monroe, Berkeley 1997, s. 144.
17
T. Ball, Is There Progress In Political Science?, [w:] Idioms of Inquiry: Critique and Renewal in
Political Science, red. idem, New York 1987, s. 34–36.
18
Jedne z częściej przytaczanych argumentów krytyki przedstawia tekst: G.A. Almond, A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science, Newbury Park 1990, s. 17–23; idem, Separate
Tables. Schools and Sects in Political Science, „Political Science and Politics” 1988, vol. 21, nr 4,
s. 828–841.
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określających, a w rezultacie pełniejszy i bardziej kompleksowy obraz politycznej
sfery życia społecznego. Dopiero w tej szerokiej, multiparadygmatycznej, a więc
wielowymiarowej perspektywie teoria ma szansę ukazać złożone, wielorakie
i polimorﬁczne oblicza polityki.
Przekonanie to w dużej mierze jest konsekwencją krytyki scjentystycznej –
nawiązującej do pozytywistycznego modelu nauki – teorii politycznej, która opiera
się na zarzutach redukcjonizmu. W ujęciach instytucjonalnych, historycznych czy
behawioralnych twierdzenia teoretyczne budowane są bowiem z reguły poprzez
generalizowanie twierdzeń opisowych. W ten sposób pozytywistyczny reżim
odmawiał statusu naukowego normatywnym spekulacjom i teoriom nieweryﬁkowalnym empirycznie. W perspektywie postpozytywistycznej skutkuje to jednostronnym, spłyconym i ograniczonym obrazem polityki. Według krytyków pozytywizmu, zawężony przez empiryczną falsyfikację, teoretyczny horyzont
tradycyjnej politologii przyczynia się do deﬁcytu jej praktycznej użyteczności.
Antidotum na ten mankament jest uwolnienie teorii politycznej od empirycznego
reżimu metodologicznego i uprawomocnienie alternatywnych form reﬂeksji teoretycznej. Eliminacja alternatywnych podejść, formułujących wyjaśnienia z perspektywy zróżnicowanych założeń prowadzi więc nieuchronnie do redukcji oglądu
polityki. Przyjęcie jednorodnego obrazu polityki mogłoby w rezultacie zaprzeczać
naukowemu, a tym samym obiektywnemu badaniu rzeczywistości społecznej. Takie
stanowisko preferuje pogląd zakładający, że jednym z głównych zadań dyscyplin
humanistycznych jest wypracowanie różnych wizji świata, które przedstawiałyby
go w całej jego złożoności, różnorodności i wieloaspektowości. Oznacza to także
większą otwartość na myślenie spekulacyjne, analizę normatywną, a nawet metaﬁzyczną w tym impresjonistyczne, odwołujące się do metafory bądź alegorii, formy
wyrazu 19.
W konsekwencji jedną z zasadniczych cech teorii zaliczanych do nurtu postpozytywistycznego stały się argumenty uzasadniające brak możliwości naukowego
wyjaśnienia złożonej rzeczywistości w homogenicznym ujęciu metodologicznym
czy w jednym modelu naukowej eksplanacji. Złożoność politycznej sfery życia
społecznego wymaga bowiem zróżnicowanych form naukowego oglądu i interpretacji. Charakterystyczne jest tu stanowisko brytyjskich politologów Gerry’ego
19

O walorach zastosowania metafor w wyjaśnianiu politologicznym zob.: B. Kaczmarek, Wstęp,
[w:] Metafory polityki, t. 1, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2001, s. 9–13; M. Karwat, O statusie poznawczym i zaletach metafor, [w:] Metafory polityki, t. 2, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2003,
s. 16–34.
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Stokera i Davida Marcha, którzy postulując „pochwałę różnorodności” uznają, iż
w obliczu współczesnego zróżnicowania teoretyczno-metodologicznego badań
polityki „kluczowym wyzwaniem nie jest kampania na rzecz ich uniﬁkacji, ale
argumentacja na rzecz możliwości porozumiewania się poszczególnych podejść
w ramach efektywnego dialogu” 20.
Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że politologia, już od momentu formalnego ukonstytuowania jako odrębna dyscyplina badawcza, zmaga się z problemem
określenia swojej teoretycznej tożsamości. Dotychczas jednak dyskusje wokół tych
kwestii toczyły się w ramach dominującego modelu badań. Problematyka zróżnicowania teoretycznego stanowiła raczej margines dyskursu politologicznego,
a mainstream badawczy związany był z względnie szerokim konsensem, co do
teoretycznego podłoża. Kanon badawczy określały z reguły prace uznane za klasyczne i autorytatywne dla prawomocności naukowych dociekań. W fazie historyczno-porównawczej były to prace Davida Trumana i Woodrowa Wilsona, w fazie
behawioralizmu Artura Bentleya, Charlesa Barda i Charlesa Merriama, a następnie
po rewolucji postbehawioralnej rolę klasyków odgrywały takie postaci, jak Harold
Lasswell, David Easton, Gabriel Almond czy Robert Dahl 21. Określana na podstawie ich prac perspektywa teoretyczna wyznaczała dominujący model metodologicznej dyscypliny i rygor procedur badawczych. Obecnie jednak dyskusje nad
wzorcami naukowo uprawomocnionych dociekań toczą się w szczególnych warunkach, jakie tworzy brak dominującej perspektywy teoretycznej. Specyﬁkę tej
sytuacji uwydatnia opinia Jamesa Farra i Johna Dryzka, według której współczesne
nauki polityczne znalazły się w fazie „radykalnego pluralizmu”, bez dominacji
żadnego z kilku podejść badawczych, które kandydują do hegemonii w ramach
dyscypliny 22.
W badaniach politologicznych oznacza to poszerzenie katalogu zjawisk, fenomenów czy obszarów stanowiących punkt wyjścia dla konstytuowania sfery polityki. Dotychczas w poszczególnych okresach dominacji określonej perspektywy
20

G. Stoker, D. March, Introduction, [w:] Theory and Methods in Political Science…, s. 4.
Por.: R.M. Smith, Science, Non-Science and Politics, [w:] The Historic Turn in the Human
Sciences, red. T.J. McDonald, Michigan 1996, s. 127.
22
Por.: J. Dryzek, J. Farr, S. Leonard, Introduction, [w:] Political Science in History: Research Programs and Political Traditions, red. J. Farr, J.S. Dryzek, S.T. Leonard, Cambridge 1995, s. 3. Zarzutami
Johna Gunnella, że o ile wpływy nowych nurtów dokonały dekonstrukcji pozytywizmu w politologii,
to nie uformowały w zamian żadnej metody ani zwartej teorii ogólnej, która mogłaby być fundamentem nowego porządku badawczego. Zob.: J.G. Gunnell, Annals of Political Theory. Replies and Reﬂections, [w:] Tradition, Interpretation and Science. Political Theory in American Academy, red. J.S. Nelson,
New York 1986, s. 324.
21
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teoretycznej, uwaga większości badaczy skoncentrowana była odpowiednio na
instytucjach czy systemach politycznych, działaniach bądź zachowaniach politycznych a później także na decyzjach i procesach decydowania politycznego. Praktyka
ta sprzyjała tendencjom do utożsamiania teorii politycznej z aspektowymi teoriami
państwa, władzy czy decydowania politycznego. Realizacja badań nawiązujących
do dominującej tradycji teoretycznej w sposób naturalny wiązała się z ich naukowym uprawomocnieniem. Oczywiście na peryferiach mainstreamu analiz politologicznych istniały także podejścia alternatywne wobec dominującego modelu
badań. Jednak ich autorzy, wykraczając poza zakres teoretycznego konsensu,
obarczeni byli koniecznością uwierzytelnienia swoich wysiłków, które często nie
wytrzymywały konfrontacji z krytyką apologetów tradycji.
Obecnie istnieje wiele różnych i jednocześnie równoprawnych oglądów polityki,
interpretowanej przez pryzmat odmiennych fenomenów życia społecznego, a zakres
przedmiotowy teorii politycznej obejmuje szereg różnych zjawisk, które w perspektywie poszczególnych podejść konstytuują to, co polityczne 23. Zakres uprawomocnionych nurtów teoretycznych rozciąga się od szeroko ujmowanych zachowań
politycznych, przez decyzje i instytucje, sferę rywalizacji o władzę, aż po polityczność ujmowaną jako ontologiczna cecha każdej formy zorganizowania społecznego 24. O ile w okresie dominacji tradycyjnego modelu politologii główny nurt
badań deﬁniowany był początkowo w opozycji do klasycznej teorii politycznej,
utożsamianej z charakterystyczną dla ﬁlozoﬁi politycznej praktyki reﬂeksją nor23

O zakresie teorii – jak przedstawia to Barbara Krauz-Mozer – decyduje zespół szczególnych
warunków, określających zasięg ważności teorii i dziedzinę jej stosowalności. Warunki zakresowe zaś,
wyrażają w abstrakcyjnych terminach teoretycznych własności, jakie musi spełnić sytuacja, aby teoria
mogła znaleźć w niej zastosowanie. Por.: B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne,
Warszawa 2005, s. 55.
24
Na gruncie teorii politycznej rozumienie polityczności, jako cechy współkonstytuującej ontologiczny status zorganizowanego społeczeństwa, zazwyczaj wiąże się z koncepcją Carla Schmitta.
Zob.: T. Klementewicz, Pojęcie tego, co polityczne Carla Schimtta a współczesne koncepcje polityki, oraz
M. Karwat, Cecha polityczności i dziedzina teorii polityki, [w:] Carl Schmitt i współczesna myśl polityczna, red. R. Skarżyński, Warszawa 1996. Jednak w szerszym kontekście teorii społecznej, każda
forma konceptualizacji życia społecznego obejmuje potrzebę uwzględniania politycznych aspektów
relacji jednostka – społeczeństwo. Taka teza jest rozwijana między innymi przez Anthonego Giddensa
i jego teorię strukturacji, wyznaczającą nowe zasady metody socjologicznej. W swojej książce o tym
tytule autor tak konkluduje te zależności: „Procesy strukturacji wiążą się z wzajemnymi relacjami
między znaczeniami, normami i władzą. Te trzy pojęcia są równoważne analitycznie, jako najbardziej
podstawowe terminy nauk społecznych i pozostają w logicznym związku zarówno z pojęciem
działania intencjonalnego jak i struktury: Każdy ład poznawczy i moralny jest zarazem systemem
władz, wiążąc się z horyzontem prawomocności”. Por.: A. Giddens, Nowe zasady metody socjologicznej,
Kraków 2001, s. 226.
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matywną, ukształtowany pod wpływem idei postpozytywizmu, obecny mainstream
nauki o polityce, współtworzą zróżnicowane podejścia teoretyczne wykazuje dużą
rozpiętość stylów i podejść nawiązujących zarówno do pozytywistycznej epistemologii jak i do założeń teorii krytycznej. 25

POZIOM UOGÓLNIENIA TEORII POLITYCZNEJ

W TEN SPOSÓB POSTPOZYTYWISTYCZNA formuła jakościowego rozwoju wiedzy
politologicznej, oparta na szerokim katalogu naukowo uprawomocnionych i rywalizujących ze sobą podejść badawczych jest współcześnie ściśle związana z otwarciem się politologii na bardziej ogólne formy reﬂeksji, w tym przede wszystkim na
nowe nurty ﬁlozoﬁczne 26. W ten sposób postpozytywistyczne wpływy w teoretycznych podstawach badań politologicznych wpisują się w standardy rozwojowe ogółu
nauk humanistycznych. Cechuje je między innymi odwrót od badań faktograﬁcznych, wąsko-empirycznych na rzecz tworzenia ogólniejszych syntez teoretycznych,
odchodzenie od analiz mikrospołecznych i szersze zainteresowania makrostrukturami i makroprocesami oraz odwrót od ujęć ilościowych na rzecz metod jakościowych i ujęć interpretacyjnych 27.
Tendencje do uogólnionej reﬂeksji teoretycznej w politologii związane są z przekonaniem, że istota wiedzy naukowej polega na budowie zorganizowanego, systematycznego i całościowego obrazu świata, a nie tylko na opisie oderwanych fragmentów. W tym kontekście teoria polityczna w większym stopniu formułuje
twierdzenia nomologiczne, poszukujące uniwersalnych uogólnień, a nie tylko
historycznych i empirycznych generalizacji. W ten sposób postpozytywistyczna
25
Por.: E. Hauptmann, Deﬁning “Theory” in Postwar Political Science, [w:] The Politics of Method
in Human Sciences: Positivism and Its Epistemological Others, red. G. Steinmetz, Durham 2005, s. 208.
Przy czym tendencje do uogólnionej reﬂeksji teoretycznej są obecne nawet w studiach nad lokalnymi
uwarunkowaniami rozwoju politycznego. Zob.: F. Fisher, Citizens, Experts and the Environment. The
Politics of Local Knowledge, Durham 2000, s. 75.
26
S.Z. Theodoulou, R. O’Brien, Where We Stand Today: The State of Modern Political Science, [w:]
Methods for Political Inquiry: The Discipline, Philosophy and Analysis of Politics, red. S.Z. Theodoulou,
R. O’Brien, New Jersey 1998, s. 7–12.
27
Por.: Przedmowa, [w:] Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, red. A.J.
Chodubski, M.J. Malinowski, Gdańsk 2006, s. 7–8. Trendy te są zasadniczo zbliżone do tendencji
przejawiających się w teorii społecznej. Zob.: C. Camic, N. Gross, Contemporary Developments in
Sociological Theory: Current Projects and Conditions of Possibility, „Annual Review of Sociology” 1998,
vol. 24, s. 453–476.
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teoria polityczna wzbogaciła się o reﬂeksję spekulatywną, która w przeciwieństwie
do twierdzeń deskryptywnych, podejmuje dociekania w oparciu o twierdzenia
warunkowe i formułowane apriori hipotezy. Ten trend teoretyczny stworzył także
sprzyjające warunki do szerszego otwarcia teorii na reﬂeksję aksjologicznie zaangażowaną.
To właśnie otwarcie politologii na szerszą debatę teoretyczną składa się na
postpozytywistyczną transformację czy pierestrojkę dyscypliny 28. Określenie to
stosuje między innymi Sanford Shram dla zobrazowania charakteru postpozytywistycznego przełomu. Wedle autora dokonana w nauce o polityce pierestrojka,
poprzez zakwestionowanie założeń dotychczasowego modelu badań, przyczyniła
się w fundamentalnym stopniu do „zatrzymania dryfu politologii” w kierunku
bezproduktywnego opisu. Przywrócenie spluralizowanej teoretycznie perspektywy
interpretacyjnej pozwoliło natomiast mieć nadzieję, iż badania politologiczne
zwiążą naukową reﬂeksję z politycznym działaniem, uwydatniając tym samym ich
praktyczną użyteczność 29.

AKSJOLOGICZNE ZAANGAŻOWANIE TEORII POLITYCZNEJ

NIE MNIEJ ISTOTNĄ cechą postpozytywistycznej teorii politycznej jest przywrócenie reﬂeksji zaangażowanej aksjologicznie. Powrót do teorii normatywnej wyraża
się jednak w różnych, bardziej wyraﬁnowanych formach. Tym samym nie tylko
poszerza zakres tego, co określa się jako teoria normatywna, ale także uwidacznia
jej wewnętrzne zróżnicowanie. Z jednej strony aksjologiczne zaangażowanie teorii
politycznej może bowiem wynikać z ogólnej postawy, wyrażającej projektujący
stosunek do rzeczywistości, oparty na przekonaniu, iż rolą wiedzy i badaczy jest
wnoszenie do świata społecznego wyższych wartości. Takie zaangażowanie jest
charakterystyczne dla różnych nurtów ﬁlozoﬁi. Drugi typ zaangażowania związany
jest z pojmowaniem normatywizmu jako cechy występującej w każdej uogólnionej
reﬂeksji. Wyróżnienie to przyporządkowuje aksjologiczne zaangażowanie charak28

Zob.: C.D. Slaton, S. Woolpert, E.W. Shwerin, Introduction: What is Transformational Politics,
[w:] Transformational Politics. Theory, Study, and Practice, red. S. Woolpert, C.D. Slaton, E.W. Shwerin,
New York 1998, s. xix-xx.
29
Wedle autora te praktyczne funkcje politologii, miałyby usprawiedliwiać w pewnym zakresie,
mniejszy formalizm i naukowe uprawomocnienie realizowanych badań. W tym kontekście politologia
miałaby być osobliwym rodzajem dyscypliny naukowej. Por.: S. Shram, Return to Politics, Perestroika
and Postparadigmatic Political Science, „Political Theory” 2003, vol. 31, nr 6, s. 837.
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terystyczne dla normatywnej teorii politycznej sensu stricte, oraz w szerszym ujęciu
typ zaangażowania, który wyraża naturalną skłonność badaczy do zawartego
choćby w języku teorii wartościowania działań politycznych względem ich skutków
wywoływanych w praktyce.
W tej perspektywie meandry rozwojowe współczesnej teorii politycznej nie
oznaczają tylko prostego powrotu do klasycznej reﬂeksji normatywnej. Aksjologiczne zaangażowanie postpozytywistycznej teorii politycznej nie wynika bowiem
z jej metaﬁzycznych inklinacji. Szczególnie wyraźnie jest to widoczne w przypadku
zestawienia nurtów nawiązujących do klasyki ﬁlozoﬁcznej z inspirowanym ideami
postmodernistycznymi podejściem interpretacjonistycznym. Według Steva Bucklera, interpretatywiści wychodzą z założenia, że świat staje się zrozumiały dzięki
dyskursywnie ustalanym konwencjom, które mają charakter intersubiektywnych
przekonań, nieposiadających żadnych głębszych bądź aksjologicznych przesłanek.
W ten sposób, choć uznają prawomocność dociekań formułowanych w ramach
klasycznej teorii normatywnej, w pewnej mierze akceptują pozytywistyczną krytykę
jej metaﬁzycznych podstaw 30.
Ten drugi, szerszy typ ujmowania normatywizmu, odzwierciedla sposób, w jaki
każda teoria polityczna wyznacza określony kontekst aksjologiczny. Związany jest
on jednak już nie tyle z ﬁlozoﬁcznymi dociekaniami, co z ideologicznymi asocjacjami. W istocie bowiem, każda wizja społeczeństwa, zawiera równocześnie obraz
jego politycznego zorganizowania, którego fundamentalne regulacje bezpośrednio,
bądź pośrednio można wiązać z określonym systemem aksjologicznym wyznaczającym ideologiczną orientację danej teorii. Wyraźnie podkreśla to Murray Dolman
wykazując w swojej analizie, iż teorie polityczne, podobnie jak wszelkiego rodzaju
teorie, mogą równie dobrze służyć wyjaśnianiu jak i celom politycznym 31. W tym
kontekście, nawet najbardziej sformalizowane postacie teorii politycznej, choćby
te nawiązujące do perspektywy pozytywistyczno-empirycznej, mogą być aspektowo
oceniane pod kątem ich ideologicznego wydźwięku 32.
30
Por.: S. Buckler, Normative Theory, [w:] Theory and Methods in Political Science…,
s. 179–180.
31
M. Delman, Veiled Uses of Empirical Theories, [w:] Contemporary Empirical Political Theory…,
s. 101.
32
Przykładem są tu argumenty Theodora Adorno i Maksa Horkhiemera, wykazujące możliwości
totalitarnych konotacji, jakie niesie za sobą ﬁlozoﬁa pozytywizmu. Badacze ci analizując ideologiczny
wymiar pozytywizmu wskazują, że charakterystyczne dla tego stanowiska scjentystyczne postrzeganie
świata, narzuca żyjącemu w nim społeczeństwu cele, wyznaczane przez bezosobowe, przyczynowe
mechanizmy, nad którymi nie posiadają oni kontroli. W ten sposób ludzie zostają uwięzieni wewnątrz
mechanizmów i procesów społecznych pozbawionych wartości moralnej. Zob.: S. Buckler, Normative
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W ten sposób ponowne włączenie teorii politycznej w sferę rozważań ontologiczno-epistemologicznych oraz normatywnych postulatów, znosi dotychczasowe
– stosunkowo wyraźnie zarysowane – granice, między teorią, ﬁlozoﬁą polityczną
a ideologią 33. Z tego punktu widzenia relacje między teorią polityczną a ideologicznym podłożem działania politycznego nie są tak oczywiste, jak chcieliby to
postrzegać zwolennicy empirycznego modelu nauki. Przykładowo z jednej strony
większość badawczy jest zgodna, iż na kierunki rozwoju amerykańskiej nauki
o polityce w dużym stopniu oddziaływał charakterystyczny dla liberalnej kultury
politycznej demokracji pragmatyzm 34. Z drugiej strony szeroki nurt badań ukazujący związki między teorią a praktyką polityczną uzasadnia ich bliskie relacje.
Jednym z bardziej aktualnych programów badawczych w tej sferze jest zakres
wpływu ekoﬁlozoﬁi i ekologicznych ruchów społecznych na politykę w wymiarze
globalnym 35. W oparciu o te zależności, Kari Palonen rozwija tezę, że teoretycy nie
tylko odgrywają rolę ideologów, ale także politycy odgrywają rolę teoretyków.
Wynika to ze szczególnych kompetencji aktorów politycznych, którzy diagnozują
rzeczywistość w sobie właściwych kategoriach 36.
W ten sposób ideologiczne asocjacje politologii stają się przyczyną utożsamiania
jej niekiedy z samą polityką 37. Akceptacja zróżnicowania równoprawnych podejść
teoretycznych, oraz związane z nimi pokusy relatywizacji procesów poznawczych
dają duże pole do manipulacji wiedzą i możliwości jej ideologiczno-propagandowego wykorzystania w praktyce politycznej. W złożonym konglomeracie różnych
form wyjaśniania, w którym głębszą orientacje posiadają jedynie eksperci zajmujący
się tą sferą, znacznie łatwiej jest dokonać takiej interpretacji wyników badawczych,
bądź samych założeń danej teorii, która mogłaby realizować funkcje legitymizacji
określonych przedsięwzięć politycznych. Takim nadużyciom teorii w praktyce
Theory, [w:] Theory and Methods in Political Science…, s. 182. Podobne stanowisko w tej kwestii zajął
także Isaiah Berlin, Zob.: I. Berlin, Dwie koncepcje wolności, Warszawa 1991, s. 86.
33
R.E. Goodin, Political Theory as Policy Analysis – and Vice Versa, [w:] Handbook of Political
Theory and Policy Science, red. E.B. Portis, M.B. Levy, Westport 1988, s. 17–27.
34
C.W. Anderson, Political Theory and Political Science: The Rediscovery and Reinterpretation of
Pragmatic Tradition, [w:] What Should Political Theory Be Now, red. J.S. Nelson, Albany 1983,
s. 398.
35
D.N. Graham, The Theory of Transformational Political Movement: Green Political Theory, [w:]
Transformational Politics. Theory, Study, and Practice, red. S. Woolpert, C.D. Slaton, E.W. Shwerin,
New York 1998, s. 73–90.
36
K. Palonen, Political Theorizing as a Dimension of Political Life, „European Journal of Political
Theory” 2005, vol. 4, nr 4, s. 351–366.
37
F. Bealey, R.A. Chapman, M. Sheehan, Elements in Political Science, Edinburgh 1999, s. 3.
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politycznej sprzyja sama nauka, która dostarcza skutecznych instrumentów socjotechnicznego wpływu zarówno na polityków, jak i opinię publiczną. Tym samym
badania społeczne dostarczają wiedzy, której wartość praktyczna posiada znaczny
potencjał reiﬁkacji człowieka38.
Tak więc ﬁlozoﬁa, zgodnie z nowymi trendami, ponownie wchodzi w bezpośrednie relacje z praktyką polityczną. Relacje te mają już jednak nieco odmienną od
klasycznej ﬁlozoﬁi naturę. Są one formą racjonalnej konwersacji, której aksjologiczne
zaangażowanie wyznacza między innymi wpływy na podłoże działań politycznych,
zwłaszcza jako normatywnie umocowana legitymizacja określonej wizji ładu społecznego39. Taki sposób charakterystyki relacji wiedzy i ideologii jest zasadniczo
sprzeczny z tradycyjnym modelem nauki. Przykładem jest choćby Jonatan H. Tuner,
który przywołuje poglądy, według których ideologiczne zaangażowanie teorii społecznej może być konsekwencją nabytych interesów ich twórców bądź też wynikiem
konserwatywnych tendencji wynikających z formułowania generalizacji na podstawie dostępnej badaczom rzeczywistości, która w większym stopniu skłania do
podtrzymywania obecnego status quo, niż poszukiwania alternatywnych wobec niej
rozwiązań. To spostrzeżenie uzupełnia jednak uwagą, iż reﬂeksja teoretyczna często
nie ma charakteru teorii naukowej, lecz obejmuje także formy wypowiedzi należących
do dyskursu ﬁlozoﬁcznego i ich ideologicznych konotacji. W tej perspektywie problem oddzielenia teorii społecznej od jej ideologicznego kontekstu jest sprowadzony
do trudności formalnego wyodrębnienia teorii i ﬁlozoﬁi40. To charakterystyczne dla
tradycyjnego stanowiska przekonanie podtrzymuje scjentystyczne relacje między
normatywnie zorientowaną teorią polityczną a ideologią. Niezależnie od innych
czynników różnicujących te systemy twierdzeń, uwzględnia się tu, iż obie powstają
w zupełnie odmiennych celach. Teoria polityczna jest determinowana rozumem,
chęcią racjonalnego dążenia do realizacji wartości, które nie są przypisane żadnym
interesom określonych grup społecznych. Z tego punktu widzenia jest ona formułowana w oparciu o zupełnie odmienne pobudki niż ideologia41.

38
Zob.: B. Krauz-Mozer, Wzorce „naukowości” w politologii, „Studia Nauk Politycznych” 2004,
nr 1, s. 32.
39
Więcej na temat współczesnego postrzegania relacji między teorią a praktyką polityczną zob.
R.S. Smith, Applying Theory to Policy and Practice. Methodological Problems and Issues, [w:] Applying
Theory to Policy and Practice. Issues for Critical Reﬂection, red. idem, Hampshire 2007, s. 1–17.
40
J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004 s. 4.
41
Szerzej na temat relacji między normatywną teorią a empirycznym stanowiskiem w politologii
zob.: R. O’Brien, Normative Versus Empirical Theory and Method, [w:] Methods for Political Inquiry…,
s. 77–90.
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Postpozytywizm zasadniczo zmienił to nastawienie, określając wiarę w możliwości neutralnego poznania jako formę naukowego mitu. Jak twierdzi Mary
Hawkesworth, w rzeczywistości tradycyjny model politologii utrzymując to przekonanie maskuje aksjologicznie zaangażowaną część politologicznych badań,
redukując przy tym zakres teorii politycznej. Pomija także aksjologiczne konotacje
założeń presupozycyjnych, które poprzedza każdą formę badań politologicznych 42.
Uwzględnienie tego wymiaru teorii politycznej uwidacznia jej bliskie związki
z ﬁlozoﬁcznym, socjologicznym, a także psychologicznym dorobkiem 43. Takie
stanowisko znajduje pełne odzwierciedlenie w argumentacji neofunkcjonalistów.
W perspektywie wielowymiarowego modelu wiedzy każda interpretacja danych
empirycznych jest konstytuowana teoretycznym stanowiskiem i ontologiczno-epistemologicznymi presupozycjami, które implikują aksjologiczne zaangażowanie twierdzeń naukowych. Stanowią one jedne z kluczowych poziomów analizy
tradycji badawczych, które pozwalają na charakterystykę ich aksjologicznego
zaangażowania.

SUMMARY

THE POLITICAL THEORY, similarly like the whole knowledge in social science, permanently
evolves and enriches itself with new interpretations, forms and methods. This article discusses problems of postpositivistic turn in political theory that inspire new trends and
forms of examination in political science. For the most part it is a result of the alternative
to the positivism epistemological assumptions that are linking to the critical realism. These
assumptions imply mutable (variable) opinions on matters relating to multidimensionality
of investigations, range of generalization political theory, its axiological commitments, and
transformational dynamics of the theoretical reﬂection about politics.
These problems are very often and widely discussed in the Western literature; however,
in Poland they are being discussed relatively rarely. Meanwhile, the representatives’ opinions
of the post positivism make a signiﬁcant contribution to the important scientiﬁc debate
over the pattern of scientiﬁc perception, and the formulated polemical arguments strongly
inﬂuence the development and identity of the political science, particularly its theoretical
achievements (theoretical realization).
42
M. Hawkesworth, Contending Conceptions of Science and Politics. Methodology and the Constitution of the Political, [w:] Interpretation and Method. Empirical Research Methods and the interpretative Turn, red. D. Yanow, P. Schwartz-Shea, New York 2006, s. 48.
43
Szerzej o dyscyplinach kształtujących współczesną teorię polityczną zob. C. Condren, Political
Theory and the Problem of Anachronism, [w:] Political Theory: Tradition and Diversity, red. A. Vincent,
Cambridge 1997, s. 45–66.
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PRZYSZŁOŚĆ DEMOKRACJI DELIBERATYWNEJ

W OSTATNICH DWÓCH DEKADACH w teorii polityki mamy do czynienia z deliberatywnym zwrotem w teorii demokracji 1. Demokracja deliberatywna, inaczej
określana jako dyskusyjna, przeciwstawiana jest zwykle dominującemu obecnie
modelowi demokracji agregatywnej, który koncentruje się wyłącznie na wyrażanych preferencjach2. W przeciwieństwie do niego, model demokracji deliberatywnej opowiada się za koniecznością legitymizacji preferencji, w tym wyborczych,
czyli wyjawiania usprawiedliwień, racji, które uzasadniają opowiedzenie się za
określonymi preferencjami, które znajdują się u podstaw zbiorowej decyzji 3.
Znaczące propozycje teoretyczne, w ramach szerokiego nurtu demokracji
deliberatywnej, wnieśli Miller4, Cohen5, Gutmann i Thompson6, Young7, Habermas8,
Dryzek9.
Według Davida Millera demokracja debatująca, w odróżnieniu od demokracji
liberalnej, w swojej antropologii politycznej opiera się na koncepcji zakładającej,
1
Por.: J. Dryzek, Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics and Contestations, Oxford
2000.
2
Por.: D. Miller, Demokracja debatująca a teoria wyboru społecznego, [w:] Przyszłość demokracji.
Wybór tekstów, P. Śpiewak (wybór), Warszawa 2005, s. 229–254.
3
Por.: C. Farrelly, An Introduction to Contemporary Political Theory, London–Thousand Oaks–New
Delhi, s. 155.
4
Por.: D. Miller, op.cit.
5
Por.: J. Cohen, Democracy and Liberty, [w:] Deliberative Democracy, red. J. Elster, Cambridge
1998, s. 185–231.
6
Por.: A. Gutmann, D. Thompson, Why Deliberative Democracy?, Princeton–Oxford 2004.
7
Por.: I.M. Young, Inclusion and Democracy, Oxford 2000.
8
Por.: J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Warszawa 2005.
9
Por.: J. Dryzek, op.cit.
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że „ludzie są w swych poglądach w pewnym stopniu wspólnotowo zorientowani”10.
Celem demokracji debatującej jest osiągnięcie porozumienia, chociaż samo porozumienie można osiągnąć na wiele sposobów. W sytuacji nieuchronnego konﬂiktu,
w jaki będą wchodzić ze sobą preferencje polityczne, celem staje się rozwiązywanie
tych konﬂiktów. Demokracja debatująca opowiada się za otwartą i nieskrępowaną
dyskusją nad spornymi kwestiami, której celem jest osiągnięcie zgodnego osądu.
Sam ów proces uzgadniania decyzji przyczyniałby się do uwzględniania punktu
widzenia innych i zmiany pierwotnych preferencji. Każdy z uczestników debaty,
mając przed oczami porozumienie jako cel do osiągnięcia, będzie zmuszony do
poddania słuszności swoich propozycji ocenie innych uczestników. Oznacza to
konieczność uzasadnienia każdorazowego roszczenia. Demokracji debatującej
przyświeca ideał osiągnięcia całkowitego konsensusu, chociaż za nierealistyczne
uznaje, że w każdej debacie możliwe będzie osiągnięcie jednomyślnej zgody.
Demokracja debatująca nie wyklucza zatem potrzeby głosowania w sytuacji podjęcia decyzji. Samo głosowanie przypominać jednak będzie raczej decyzję ławy
sędziowskiej, będzie rodzajem ogłoszenia wyroku opartego na tym, co zostało
usłyszane 11. Demokracja debatująca prowadzi do zmniejszenia preferencji, które
należy rozpatrywać przed dokonaniem ostatecznego osądu oraz prowadzi do
wiedzy o „strukturze preferencji”, co w konsekwencji umożliwia wybór określonej
reguły podejmowania decyzji 12.
Debata umożliwia zredukowanie trzech rodzajów preferencji. Po pierwsze,
irracjonalnych, czyli opartych na przekonaniach niezgodnych z rzeczywistością
empiryczną. Po drugie, preferencji odrażających z punktu widzenia decydującego
społeczeństwa, na przykład mających charakter rasistowski. Po trzecie, preferencji
nacechowanych „wąskim egoizmem” 13.
Debata umożliwia także określenie rodzajów i ilości „wymiarów kontrowersji”.
W przypadku, gdy wymiarów jest więcej niż jeden, debata zapewne umożliwi
rozłożenie pierwotnej preferencji na zbiór elementów. Demokracja debatująca
pozwala ujawnić fakt, że poszczególni wyborcy przywiązują różną wagę poszczególnym wymiarom dyskutowanej kwestii. Samo powyższe ujawnienie powinno
wiązać się z gotowością do „rozszczepienia decyzji na jej kilka wymiarów” i prowadzić, w każdym z tych wymiarów, do wyłonienia zwycięskiej opcji. Powstaje
10
11
12
13

Ibidem, s. 232.
Ibidem, s. 231–233, 240.
Ibidem, s. 240.
Ibidem, s. 241–242.
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jednak problem wyboru reguły podejmowania decyzji. Obok większościowych, na
przykład kryterium Condorceta, mamy także metody pozycyjne, na przykład
rachunek Bordy. Wybór procedury „najlepszej i najsprawiedliwszej” zależy od
rozpatrywanej kwestii.
Demokracja debatująca umożliwia wybór procedury decyzyjnej w zależności
od treści ludzkich preferencji. Proceduralna płynność niesie za sobą zagrożenie
dokonania manipulacji przez tych, którzy opowiedzą się za określoną procedurą,
uważając, że zwiększa ona szanse przyjęcia preferowanych przez nich decyzji
politycznych. Dobre funkcjonowanie demokracji debatującej wymaga zatem tego,
aby obywatele praktykowali demokratyczne samoograniczenie. Oznacza to, że dla
nich staje się ważniejsze to, aby decyzja była podjęta w sposób „naprawdę demokratyczny” niż to, że jest decyzją przez nich preferowaną. Taka dyspozycja obywateli jest możliwa tylko w sytuacji wzajemnego zaufania pomiędzy członkami
debatującego gremium 14.
Koncepcja Davida Millera pozostaje w kręgu paradygmatu liberalnego. Jak słusznie zauważa Dryzek, jest inną wersją liberalnej demokracji, a mianowicie deliberatywną zamiast agregatywnej. Deliberatywny kierunek wynika z antropologii
uwzględniającej wymiar społeczny. Nie jest to jednak na tyle znaczące odejście od
klasycznej liberalnej antropologii, że moglibyśmy mówić o innej w charakterze teorii
niż liberalna. Podobnie, jak niektóre koncepcje komunitarystów są raczej jedynie
nową, odmienną wersją liberalizmu. Deliberatywna liberalna demokracja, w odróżnieniu od agregatywnej, poszerza zakres liberalnej w charakterze perswazji.
Joshua Cohen uznaje, że demokracja deliberatywna opiera się na rozsądnym
pluralizmie i nie tylko posiada właściwą sobie procedurę, lecz także zawartość
treściową, do której należą wolności wyznania, przekonań i moralności oraz
polityczna równość 15.
Demokracja deliberatywna, w wymiarze proceduralnym, jest systemem społecznym i politycznym, który w sposób instytucjonalny łączy funkcjonowanie władzy
pomiędzy wolnymi, rozumnymi i równymi obywatelami. Władza przejawia się i jest
doświadczana poprzez publiczną debatę. Proces zbiorowej decyzji przebiega przez
wolną debatę toczoną pomiędzy równymi jednostkami. Z powyższego ideału
deliberatywnej procedury można wyprowadzić cechy, jakie powinny przybrać
demokratyczne instytucje 16.
14
15
16

Ibidem, s. 249–254.
J. Cohen, op.cit., s. 187.
Ibidem, s. 193.
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Uczestnicy deliberatywnej procedury postrzegają siebie jako wzajemnie wolnych.
Skoro akceptują rozumny pluralizm, nie odwołują się do argumentacji religijnej
czy moralnej, która uzasadniałaby takie, a nie inne przejawianie się politycznej
władzy. Dalej, postrzegają siebie jako formalnie równych, czyli cieszących się
uznaniem równego udziału na każdym etapie deliberatywnego procesu. Każdy
może zgłaszać zagadnienia, które obejmie agenda, proponować rozwiązania przyjęte w ramach agendy, przedstawiać racje za lub przeciw proponowanym rozwiązaniom. Wreszcie każdy ma równy głos w decyzji. Wzajemnie uznają siebie jako
substancjalnie równych, co oznacza, że ich udział w dystrybucji władzy i zasobów,
w żaden sposób nie wpływa na zajmowaną przez nich pozycję i wnoszony wkład
w deliberację.
I ostatecznie postrzegają wzajemnie siebie jako rozumnych, co oznacza, że
bronią i krytykują określone programy, traktując innych jako wolnych i równych.
Skoro akceptują rozumny pluralizm, postrzegają innych jako tych, którzy odwołują
się do rozsądnej argumentacji, która uzasadnia opowiedzenie się za preferowanymi
rozwiązaniami. Oczywiście z preferencjami, jak i z argumentacją można się nie
zgadzać. Racje i argumenty mogą dotyczyć konkretnej sprawy, przekonania czy
działania.
W idealnej deliberatywnej procedurze poszczególne jednostki czy grupy społeczne przedstawiają racje, które powinny stać się akceptowalne przez innych. Nie
oznacza to konieczności uzyskania konsensu. W przypadku braku zgody, decyzja
podejmowana jest za pośrednictwem reguły większości. Następuje to, gdy każdy
przedstawił swoje racje, które nabrały znaczącej uwagi w procesie zbiorowej decyzji. W takiej sytuacji każdy, kto nie zgadza się z podjętą przez większość decyzją
akceptuje ją jako rezultat uznanej deliberatywnej procedury.
Deliberatywna procedura demokratyczna, z jednej strony pozwala zredukować
polityczne preferencje, a z drugiej strony ukazać związki pomiędzy racjami i motywami. Te ostatnie wiążą się z debatą, która dotyczy tego, co przez uczestników jest
zamierzone, preferowane, a nie jak są motywowani do tego. Uzyskany wynik debaty
może jednak sam kształtować motywacje 17.
Deliberatywna demokracja obok wymiaru proceduralnego posiada także istotny
wymiar treściowy. Demokracja powinna gwarantować wolności religijne, przekonań, moralne oraz polityczną równość. Gwarancje wolnościowe zapewniają
funkcjonowanie zasady deliberatywnej inkluzji. Powyższa zasada oznacza, że nie
tylko interesy każdego będą w równy sposób uwzględniane, rozważane w procesie
17
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podejmowania publicznej decyzji, lecz także racje, które będą przedstawiane
w sposób wzajemnie akceptowalny 18.
Podsumowując, za deliberatywną demokracją przemawia, po pierwsze, nadanie
władzy państwowej kolektywnego, zbiorowego wymiaru, poprzez umożliwienie
obywatelom pełnego, a nie tylko równego członkostwa. Po drugie, w mocniejszy
sposób legitymizowanie politycznych decyzji, prowadząc do debaty nad racjami
wolnych obywateli wśród równych sobie, prowadzonej na gruncie rozumnego
pluralizmu 19.
Koncepcja Joshuy Cohena, podobnie jak Davida Millera, zostaje sformułowana
w ramach paradygmatu liberalnego. Odwołuje się do klasycznej antropologii
liberalnej, w której jednostka jest wolna, rozumna i równa innym, zaś życie społeczne jest bezstronne, czyli nie opiera się na jakiejkolwiek koncepcji dobra.
Uwzględniany jest zatem ostry podział na sferę publiczną, którą reguluje rozsądny
pluralizm oraz na sferę prywatną, w której jednostka odwołuje się do kreślonej
koncepcji dobrego życia. Akcentowanie równości politycznej prowadzi do uznania
konieczności deliberatywnej inkluzji. Powyższa koncepcja jest odmianą deliberatywnej liberalnej demokracji. Zastrzeżenia jakie budzi dotyczą po pierwsze, nie jej
samej, lecz założeń, na których się opiera, czyli antropologii liberalnej i liberalnej
teorii społecznej. Czy jest możliwa do utrzymania koncepcja człowieka, używając
terminologii Sandela, jako nieuwarunkowanej jaźni? Czy jest także możliwe do
utrzymania przekonanie, że sfera publiczna jest bezstronna, a zatem, że rozumny
pluralizm w ogóle jest możliwy? Po drugie, elementy samej koncepcji. Czy uzasadniony jest tak daleko posunięty agnostycyzm poznawczy, w świetle którego nie
wiemy co oznaczają poszczególne prawa wolnościowe? Jakoby dopiero deliberacja
pozwalała nam określić treści i znaczenie poszczególnych praw. Czy taki skrajny
subiektywizm i względność poznawcza nie przeczą samej koncepcji praw człowieka
jako uprzednich wobec jakiejkolwiek władzy? Ustalenie treści poszczególnego
prawa w drodze deliberacji jest niczym innym, jak aktem określonego autorytetu,
określonej władzy. Sytuacji nie zmienia czy tym autorytetem będzie określona
grupa wyłoniona w wyborach, czy też poszczególne segmenty, a nawet całe społeczeństwo. Wątpliwości budzi także przedstawiona koncepcja równości politycznej.
W sposób niezwykle daleki abstrahuje od realiów życia społecznego, dlatego
przyjmuje postać utopii, którą trudno traktować jako ideał, do którego miałoby
zdążać życie polityczne.
18
19
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Według Gutmanna i Thompsona demokracja deliberatywna posiada trzy zasady,
które regulują warunki umożliwiające deliberację: wzajemności, upublicznienia,
odpowiedzialności.
Zasada wzajemności oznacza, że obywatele akceptują instytucje, prawa, polityki
sektorowe, którym podlegają, nawet jeżeli nie wyrażają one ich preferencji i nie
podzielają racji, które stoją za ich wprowadzeniem. Zasada upublicznienia oznacza,
że racje usprawiedliwiające decyzje muszą być powszechnie dostępne, obecne
w sferze publicznej. Zasada odpowiedzialności oznacza, że decydenci odpowiadają
przed tymi, których decyzje dotyczą 20.
Głównym celem demokracji deliberatywnej, która nie różni się od agregatywnej
dostrzeżeniem istnienia nieuchronnego konﬂiktu preferencji politycznych21, będzie
zoptymalizowanie procesu podjęcia decyzji. Z głównym celem wiążą się cztery
uzupełniające, z których każdy stanowi odpowiedź na przyczynę konﬂiktu i braku
zgody. Pierwszy cel dąży do legitymizacji decyzji, jeżeli konﬂikt wynika z ograniczoności zasobów, na przykład niewystarczającej liczby narządów do transplantacji. Drugi cel dąży do rozpatrywania spraw publicznych z perspektywy dobra
społecznego, w sytuacji ograniczonej hojności ze strony obywateli, na przykład
niewystarczającej chęci ﬁnansowania systemu ochrony zdrowia. Trzeci cel dąży do
osiągnięcia wzajemnego szacunku skonﬂiktowanych stron, darzenia się respektem,
w wyniku poznania argumentów stojących za przeciwnym rozwiązaniem, w sytuacji istnienia niezgodności preferowanych moralnych wartości, na przykład problem aborcji jako zderzenie wartości życia dziecka nienarodzonego z wartością,
jaką jest wolność kobiety będącej w ciąży. Deliberacja nie usuwa niezgodności
preferowanych wartości, ale może się przyczynić do zmiany preferencji w wyniku
„wyprania” czy „przeﬁltrowania”, „odcedzenia” irracjonalnych, a w konsekwencji
nieuzasadnionych preferencji moralnych wartości 22. Czwarty cel dąży do skorygowania błędnych decyzji, które wynikają z niepełnego zrozumienia, na przykład
poznanie powodów wysłania żołnierzy do Iraku 23.
Zdaniem omawianych autorów, demokracja deliberatywna posiada cztery
główne cechy. Pierwsza, najważniejsza, to legitymizacja decyzji obywateli i władzy,
poprzez ukazanie racji, powodów stojących za określoną decyzją, na przykład racji
przemawiających za uchwaleniem określonego prawa. Druga, to upublicznienie
20

Por.: A. Gutmann, D. Thompson, op.cit., s. 135.
Ibidem, s. 231.
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Por.: K. Baynes, Deliberative Democracy, [w:] Discours and Democracy. Essays on Habermas`s
Between Facts and Norms, red. R. von Schoberg, K. Baynes, New York 2002, s. 17.
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owych racji i powodów uzasadniających podjęcie danej decyzji. Trzecia, to ograniczony okres dyskusji prowadzący do podjęcia decyzji. Deliberacja nie może
oznaczać paraliżu decyzyjnego. Czwarta, to dynamiczny charakter dyskusji, przedstawiania racji, w którym można krytykować zarówno poprzednie decyzje, jak
i towarzyszące im racje 24.
Gutmann i Thompson uznają, że deliberacja nie jest tylko narzędziem, ale
swoistym celem. Wynika to, ich zdaniem, z sytuacji, że społeczność jest podmiotem,
a nie przedmiotem w procesie podejmowania decyzji 25. W tej kwestii różnią się od
innych zwolenników demokracji deliberatywnej, zarówno związanych z tradycją
republikańską czy z komunitaryzmem, jak i z klasyczną tradycją liberalną, gdzie
w obu przypadkach deliberacja postrzegana jest jedynie jako środek, bądź prowadzący do dobra wspólnego, bądź do akceptowalnego kompromisu 26.
W innym zagadnieniu spornym dotyczącym zakresu demokracji deliberatywnej,
omawiani autorzy z jednej strony opowiadają się za objęciem deliberacją także
obszaru społeczeństwa obywatelskiego, za czym przemawia wychowanie obywatelskie. Bez nauczenia się deliberacji w szkołach i organizacjach pozarządowych
trudno, ich zadaniem, oczekiwać, aby deliberacja objęła wprost sferę polityczną.
Z drugiej strony, w dobie globalizacji, opowiadają się za deliberacją, która przekracza poziom państwa narodowego 27.
Gutmann i Thompson zasadniczo pozostają w liberalnym paradygmacie antropologii i teorii społecznej. Akcentowanie przez autorów znaczenia deliberacji i jej
wszechobecności, zaczerpniętej z teorii krytycznej Jurgena Habermasa prowadzi
do poszerzenia klasycznej antropologii liberalnej. Człowiek jest nie tylko wolny,
rozsądny, równy, lecz także deliberujący. Ostatnia cecha zaznaczy swoją obecność,
tak w życiu prywatnym, jak i publicznym. Życie ludzkie przejawia się nie tylko
w aktach wolności, równego traktowania innych, ale także w nieustającej deliberacji. Jako jedna z cech ludzkich, staje się jednym z przejawów życia publicznego,
swoistym celem samym w sobie. Społeczność jest także obszarem wszechobecnej
deliberacji jednostek i pozostawania ich we wzajemnych relacjach toczących się
w nieograniczonej liczbie debat. W takim znaczeniu deliberacja staje się wręcz
celem życia publicznego. Celem, który jest nieunikniony, gdyż wynika z określonej
natury człowieka. Wydaje się, że powyższa charakterystyka wskazuje na to, że
24
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propozycja Gutmann i Thompson mieści się w ramach koncepcji deliberatywnej
liberalnej demokracji.
Iris Marion Young dąży do uchwycenia norm i warunków inkluzywnej demokratycznej komunikacji w sytuacji, gdy współczesne społeczeństwo charakteryzuje
strukturalna nierówność oraz zróżnicowanie kulturowe. W swoim modelu akcentuje silną potrzebę uwzględnienia politycznej inkluzji i równości. Jej zdaniem
praktyczne stosowanie inkluzywnej demokracji jest najlepszym sposobem dochodzenia do sprawiedliwych rozwiązań 28.
Young wychodzi od zjawiska politycznej ekskluzji i marginalizacji i dostrzega
potrzebę wprowadzenia ideału politycznej inkluzji. Opowiada się za demokracją,
w której wszyscy mają równy dostęp do brania udziału w procesie podejmowania
zbiorowej decyzji, która wywiera wpływ na ich życie. Mówimy o demokracji,
w ramach której wszyscy współdecydują w sprawach, które ich dotyczą 29.
Inkluzywna demokracja, według Young, charakteryzuje się czterema cechami:
inkluzją, polityczną równością, rozsądkiem, upublicznieniem. Inkluzja oznacza
włączenie się w proces dyskusji i podejmowania zbiorowej decyzji, a tym samym
maksymalizowania sposobu wyrażania własnych interesów, opinii, oczekiwań,
w odniesieniu do problemów i zagadnień, których rozwiązania są publicznie
dyskutowane. Polityczna równość oznacza nie tyle włączenie w proces podejmowania decyzji, lecz włączenie na tych samych warunkach. Wszyscy powinni mieć
takie same prawo i efektywną możliwość wyrażania własnych interesów i oczekiwań. Wszyscy powinni mieć równą efektywną możliwość pytania innych, udzielania odpowiedzi oraz krytykowania propozycji i argumentów innych 30. Rozsądek
oznacza dyspozycję do słuchania, podejmowania dyskusji w celu rozwiązania
społecznych problemów na drodze osiągnięcia zgody. Rozsądnych ludzi charakteryzuje wiara w możliwość osiągnięcia pewnego rodzaju zgody, a tym samym
możliwości ufania innym w dobrej wierze oraz dążenia do przekonania innych do
własnych racji. Charakteryzuje ich otwarty umysł, który wyklucza postawę przyjmowania niewzruszonych przekonań 31. Upublicznienie uwzględnia kontekst
pluralizmu społecznego. Uczestnicy debaty publicznej powinni wyrażać swoje
stanowisko i racje w sposób zrozumiały dla innych. Zrozumienie nie oznacza
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akceptacji, zgody, lecz możliwość zadawania pytań i uzyskiwania przejrzystych,
klarownych odpowiedzi 32.
Koncepcja Young ponieważ czerpie z różnych źródeł ma charakter eklektyczny,
a mianowicie postmodernistyczny, socjalistyczny, marksistowski, liberalny. Sama
Young akcentując inkluzję różnic odwołuje się do pierwszych trzech tradycji
myślenia. Z postmodernizmu czerpie wrażliwość na różnice, co w obszarze społecznym oznacza uznanie wszelkiego typu mniejszości. Z marksizmu przekonanie,
że te odróżniające się mniejszości są uciskane, wyalienowane. Z socjalizmu opowiedzenie się za równością każdej z grup, niezależnie od jej rozmiarów, wpływów
społecznych i charakteru. Inkluzja oznacza zatem równe traktowanie obecnie
dyskryminowanych, wszelkich mniejszości, niezależnie od tego, jak się odróżniają
od większości i od siebie nawzajem. Z liberalizmu zaczerpnięte są kategorie rozsądku i upublicznienia, które pierwotnie jako cechy człowieka kształtują sferę
publiczną. Stanowisko polegające na przyjęciu rozsądku wraz z akcentowaniem
równości nie budzi kontrowersji, jeżeli chodzi o przekonania praktyczne. Rozpoczynając dyskusję, można być otwartym na zmianę własnych przekonań „politycznych”, co do kształtu ładu konstytucyjnego czy poszczególnych sektorowych
polityk. Trudne jest to jednak do spełnienia, wręcz niemożliwe, w przypadku
przekonań aksjologicznych. Nie jest bowiem rozsądne oczekiwanie, aby zwolennik
życia poczętego rozpoczynał dyskusję o możliwości aborcji, nie będąc przekonanym
o nieskończonej wartości życia ludzkiego. Gotowość do dyskusji będzie raczej
oznaczała tylko chęć poznawania argumentacji strony przeciwnej, a nie dopuszczalności mylenia się w sprawach mających fundamentalne znaczenie moralne.
Jurgen Habermas jako jeden z nielicznych, obok teorii deliberatywnej demokracji, rozwija bardzo rozbudowaną teorię społeczną. Ta druga nie tylko wspiera, lecz
także jest kontekstem, z którego wyrasta ta pierwsza. Dlatego mówiąc o demokracji nie można pominąć Habermasowskiej koncepcji społecznej.
Według Habermasa istnieją trzy czynniki, które koordynują życie społeczne:
władza, pieniądz i solidarność, z których każda nakierowana jest na instytucje
państwa, wolnego rynku i społeczeństwa obywatelskiego. Powstaje jednak pytanie,
jak powyższe sfery łączą się ze zdolnością do podejmowania zbiorowych działań,
w znaczeniu zbiorowej samorządności, w sytuacji jednoczesnego, o szerokim
zasięgu, zróżnicowania, z którym mamy do czynienia w społeczeństwie. W tym
miejscu pojawia się pytanie o rolę demokracji. Ma ona do spełnienia dwie uzupełniające się funkcje w społecznej koordynacji i organizacji. Pierwsza funkcja polega
32
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na tym, aby instytucje demokratyczne były w taki sposób ustrukturyzowane, żeby
mogły jednocześnie chronić i odpowiadać na komunikacyjne siły występujące
w społeczeństwie. Najważniejszą z tych instytucji jest prawo, zawierające prawa do
politycznej partycypacji, wolności słowa, zrzeszeń, prywatności i zabezpieczeń
społecznych. Druga funkcja demokracji polega na możliwości rozwiązywania
politycznego konﬂiktu. W zróżnicowanym społeczeństwie polityczny konﬂikt
pojawia się często na granicy sfer, pomiędzy rynkiem a państwem, pomiędzy
sektorami, których działanie podlega innym etykom czy celom 33.
Jurgen Habermas, jako jeden z nielicznych wśród teoretyków demokracji deliberatywnej, buduje swoją koncepcję na bazie konfrontacji nie tylko z liberalną, lecz
także republikańską (komunitarystyczną) wizją demokracji, a nawet jak wnikliwie
zauważył Rafał Wonicki z socjalnym modelem demokratycznego państwa prawa 34.
Habermasa koncepcja deliberatywnej demokracji przyswaja najlepsze cechy
pierwszych dwóch modeli, omijając ich słabości. Za republikańskim modelem
odrzuca uznanie politycznego procesu jako w pierwszym rzędzie procesu rywalizacji i agregacji prywatnych preferencji. Za liberalnym modelem republikańską
wizję obywatelstwa zjednoczonego i aktywnie motywowanego przez podzielaną
koncepcję dobrego życia, uznaje za nieadekwatną dla współczesnych, pluralistycznych społeczeństw. Habermas twierdzi, że centralną rolę w formowaniu racjonalnej opinii w sprawach życia politycznego spełnia nie tyle podzielany wspólnie etos,
lecz zinstytucjonalizowany dyskurs.
Według Baynesa w centrum koncepcji proceduralnej demokracji znajduje się
odpowiednio interpretowana deliberatywna polityka. Koncepcja Habermasa
posiada trzy cechy specyﬁczne. Pierwsza z nich polega na uznaniu, że celem deliberatywnej polityki jest ustanowienie kontekstu umożliwiającego zmianę preferencji w następstwie rozważenia różnych przeciwnych wizji, a także rezygnacji
z takich, które wydają się irracjonalne lub moralnie wątpliwe 35. Deliberatywna
polityka wymaga idealnych warunków deliberacji, a tym samym idealnego komunikacyjnego społeczeństwa.
Druga cecha polega na objęciu deliberacją nie tylko obszaru formalnie zorganizowanego politycznego systemu, lecz także szerokiej i złożonej sieci komunikacji,
nazywanej przez Habermasa sferą publiczną. Według Habermasa mamy do czy33
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nienia z „dwuśladowym” procesem, który odbywa się w „słabej”, czyli nieformalnej
i „mocnej”, czyli formalnej sferze publicznej. Ta pierwsza rozciąga się od prywatnych
zrzeszeń do mass mediów zlokalizowanych w społeczeństwie obywatelskim. „Silna”
sfera publiczna obejmuje parlament i inne formalnie zorganizowane instytucje
politycznego systemu. W pierwszej dokonuje się identyﬁkacja i interpretacja
społecznych problemów. W drugiej, podejmowanie decyzji i „ﬁltrowanie” racji,
które ma miejsce w ramach formalnych parlamentarnych procedur.
Trzecia cecha polega na uznaniu „zdecentrowanego” charakteru współczesnych
społeczeństw. Deliberatywna polityka powinna mieć swoje granice i być ograniczona
do instytucji odgrywających w świetle konstytucji znaczące funkcje społeczne 36.
Habermas podaje dwa powody takiego ograniczenia 37. Pierwszy sprowadza się do
prawomocnego zachowania tajemnicy państwowej,38 drugi polega na zagwarantowaniu należnej autonomii obywateli i utworzonych przez nich zrzeszeń 39.
Teoria Jurgena Habermasa znacząco się różni od pozostałych. Habermas, podobnie jak czynią to inni autorzy, czerpie z bardzo wielu źródeł. Jego teoria nie ma
jednak charakteru eklektycznego, lecz jest wewnętrznie spójna. Habermas model
deliberatywnej demokracji opiera na swojej teorii społecznej. Wyróżnia „system”,
który związany jest z państwem i „świat życia”, związany ze sferą publiczną. W swojej wykładni łączy idee demokracji z ideami teorii społecznej. Skrótowo mówiąc
jego model sprowadza się do podania racji powodujących, że „wpływ”, który
powstaje w nieformalnej opinii publicznej (sfera publiczna), ulega transformacji
na „władzę komunikacyjną” (świat życia), a poprzez mechanizm wyborów ulega
ponownej transformacji na „władzę administracyjną” (państwo) w procesie legislacji (system). Zasadność teorii demokracji Habermasa w znacznym stopniu zależy
od uznania, bądź nie, jego teorii społecznej. Mamy do czynienia z nierozerwalnym
związkiem obu teorii.
John Dryzek jako właściwą odpowiedź na wezwania, jakimi są: głęboki pluralizm
i zróżnicowanie w politycznej kompozycji społeczeństwa; ekologiczny kryzys;
ponadnarodowa gospodarka i globalizacja, dostrzega w krytycznej wersji delibe36
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ratywnej demokracji 40. Nazywa ją dyskursywną demokracją, a jest ona pluralistyczna, czyli otwarta na komunikację pomiędzy różnymi środowiskami, w tym
mniejszościami, reﬂeksyjna, czyli poddająca reﬂeksji wszelkie obecne dyskursy
w przestrzeni życia społecznego, ponadnarodowa, wykraczająca poza granicę
wyznaczoną przez narodowe konstytucje, ekologiczna, czyli otwarta na komunikację z przyrodą, światem, naturą pozaludzką, dynamiczna, czyli otwarta na nieustannie dokonującą się demokratyzację 41.
Dyskursywna demokracja posiada kilka cech charakterystycznych skupionych
wokół pojęcia deliberacji. Sama deliberacja nie powinna być ograniczona wyłącznie do racjonalnej argumentacji, lecz zawierać także komunikację innego typu, na
przykład emocjonalną czy retoryczną. Jedno, co powinno łączyć wszelkie formy
komunikacji, to to, że żaden z nich nie może być nośnikiem przemocy. Komunikacja racjonalna powinna pozostać jednak centralną, wokół której mogą być formułowane inne formy komunikacji. Inną cechą jest stała kontestacja centralnych
dyskursów tak, aby do głosu mogły dojść także te mające charakter marginalny.
Dalej, żaden rodzaj komunikacji, na przykład rasistowski czy sekciarski, nie powinien być z góry usuwany z deliberacji. Przeczyłoby to mocnemu przekonaniu
deliberatywnych demokratów, którzy uznają taką siłę deliberacji, że jest ona zdolna
sama z siebie, do eliminowania argumentów złych i postaw sekciarskich. Deliberacji nie należy stawiać żadnych warunków wstępnych, jak przywiązanie do
określonych wartości, takich jak bezstronność, obywatelskość, wzajemność. Mamy
do czynienia z sytuacją odwrotną, gdyż to dzięki praktyce deliberacji można się
nauczyć powyższych wartości.
Argumenty, które pojawiają się podczas deliberacji, aby były w pełni akceptowalne, powinny odzwierciedlać równowagę pomiędzy prywatnymi a publicznymi
interesami. Ważną cechą jest to, że deliberacja nie jest zorientowana na konsensus.
Chodzi raczej o wypracowanie zgody na przyjęty kierunek działań, który sam może
być akceptowany z różnych powodów.
Zakres deliberacji nie powinien się ograniczać tylko do instytucji przedstawicielskich czy sądów, lecz swoim zasięgiem obejmować społeczeństwo obywatelskie
czy sferę publiczną. Wybory zaś nie mogą stanowić jedynego środka, za pomocą
którego opinia publiczna przekazywana jest ośrodkom władzy. Sama partycypacja
w deliberacji powoduje, że biorący w niej udział nie ograniczają się do uwzględniania tylko własnych interesów. Powszechność partycypacji w deliberacji może
40
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przyczynić się do ochrony mniejszości, a tym samym wpłynąć na kierunek działań
akceptowanych przez większość.
Równa zdolność jednostek do udziału w deliberacji nie będzie nigdy możliwa
do osiągnięcia. Jednakże sama deliberacja może przyczynić się do osiągnięcia
większej równości politycznej. Deliberacja jest także najefektywniejszym środkiem służącym do rozwiązywania złożonych problemów społecznych. Pozwala
bowiem, dzięki rozważaniu wszelkich dostępnych racji, na oddzielenie dobrych
od złych argumentów. Deliberacja jest nieodzowna w sytuacji podejmowania
ważnych decyzji, na przykład o charakterze konstytucyjnym lub trudnych do
rozwiązania 42.
Deliberacja powinna pojawić się nie tylko w sferze publicznej czy państwowej,
lecz także w obszarze ponadnarodowym. Ponadnarodowa sfera publiczna stanowi
polityczny aspekt globalnego społeczeństwa obywatelskiego. W jej ramach kształtują się dyskursy. Dyskursywna demokracja, z jednej strony prowadzi do inkluzji
każdego dyskursu, podobnie jak ma to miejsce na poziomie państwa narodowego,
a z drugiej strony prowadzi do równowagi pomiędzy dyskursami, z których dzisiaj
dominuje anarchizm, liberalny wolny rynek, zrównoważony rozwój. W obszarze
globalnego społeczeństwa obywatelskiego przyjmuje postać sieci instytucjonalnej
jako określone stałe zachowania i postawy, inspirowane i koordynowane przez
organizacje pozarządowe o zasięgu światowym. Dyskursywna demokracja prowadzi do demokratyzacji w obszarze ponadarowego społeczeństwa obywatelskiego,
a w szczególności do demokratyzacji sfery publicznej 43.
Demokracja dyskursywna dotyczy także spraw ekologicznych, bowiem potrzebujemy zarówno „zielonych” struktur politycznych, jak i „zielonych” wartości.
Prowadzi nas to do uznania, że istnieją różne poziomy i rodzaje komunikacji, które
obejmują także naturę. Ogólnie, chodzi o uznanie bardziej egalitarnej wymiany
dokonującej się pomiędzy światem ludzkim i naturalnym. Ten ostatni posiada
zdolność do działania i komunikacji, będąc złożoną i samoregulującą się inteligencją. Takie widzenie natury pozwala sformułować nieantropocentryczną demokrację. Zamiast paradygmatu o człowieku jako osobie, należy przyjąć ideę ekologicznego ja. Skoro tak natura, jak i ludzkość posiada komunikacyjne zdolności, zatem
działania komunikacyjnego rozumu mogą być rozszerzone na pozaludzi świat.
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Deliberacja powinna uwzględniać różne głosy, w tym o charakterze pozaludzkiej
komunikacji 44.
Koncepcja Dryzeka jest eklektyczna, a jej źródłami są teoria krytyczna, w szczególności działań komunikacyjnych Habermasa, postmodernizm, radykalna
demokracja, ideologia ekologizmu. Z teorii krytycznej zaczerpnięta jest koncepcja
dyskursu. Z postmodernizmu akcentowanie potrzeby inkluzji tego, co pozostaje
na marginesie, wyostrzone widzenie różnic i równy status tego co się odróżnia.
Postulat inkluzji i równego traktowania grup mniejszościowych, różnych form
dyskursu, natury. Z radykalnej demokracji położenie silnego nacisku na decentralizację i demokratyczną kontrolę sprawowaną przez rywalizujących ze sobą obywateli. Z ideologii ekologizmu wątpliwe przypisanie naturze jakichś zdolności
bezpodmiotowego myślenia. Prowadzi to do sprzeczności przypisanej naturze
w postaci nieświadomej świadomości czy nieuświadomionej myśli. Czerpiąc z tak
różnych źródeł koncepcja Dryzeka zawiera sprzeczne ze sobą teorie człowieka, na
przykład teorii krytycznej czy ideologii ekologizmu, w postaci ekologicznego ja.
Nie bardzo wiadomo czym ma być to ostatnie. Sprzeczne pozostają ze sobą także
teorie społeczeństwa, szerzej świata. Największe wątpliwości budzi przyjęta z ideologii ekologizmu kategoria równości odnosząca się do świata naturalnego. Czy
rzeczywiście możemy mówić sensownie o obywatelstwie mrówek, żab, komarów,
którym należy się takie samo równe traktowanie jak ludziom?
Jaka rysuje się przyszłość przed demokracją deliberatywną? W ostatniej dekadzie
drugiego milenium daje się zauważyć zwrot w kierunku deliberacji w teorii demokracji. Centralną ideą deliberatywnej demokracji jest konieczność usprawiedliwienia podejmowanych publicznych decyzji, podania racji, które stoją za decyzjami
obywateli i ich reprezentantów. Punktem wyjścia dla wszystkich omawianych
koncepcji jest agregatywna liberalna demokracja. Zostaje podjęta próba, albo
korekty, albo całkowitego odejścia od liberalnej demokracji. Teorie Joshuy Cohena
i Davida Millera pozostają w kręgu paradygmatu liberalnego, lecz mają nowy
charakter. W ich przypadku zasadnie możemy mówić o zamianie modelu agegatywnej na deliberatywną liberalną demokrację. Amy Gutman i Dennis Thompson
podobnie podzielają główne idee deliberatywnej liberalnej demokracji, łącząc je
ściśle z teorią Habermasa. Iris Marion Young formułuje eklektyczny wykład demokracji. Źródłami dla jej teorii są liberalizm, marksizm, socjalizm i postmodernizm.
Podobnie John Dryzek w eklektyczny sposób buduje swoją teorię. W tym przypadku idee zostają zaczerpnięte od teorii krytycznej, postmodernizmu, radykalnej
44
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demokracji i ideologii ekologizmu. Teoria Jurgena Habermasa, na tle innych,
znacznie się odróżnia. Pomimo czerpania z bardzo wielu źródeł, podobnie jak
czynią to inni autorzy, nie ma charakteru eklektycznego. Teoria deliberatywnej
demokracji Habermasa jest wewnętrznie spójna i opiera się na jego teorii społecznej. Podaje racje powodujące, że „wpływ”, który powstaje w nieformalnej opinii
publicznej, ulega transformacji na „władzę komunikacyjną”, poprzez mechanizm
wyborów, aby następnie ulec ponownej transformacji na „władzę administracyjną”
w procesie legislacji.
Omawiane w artykule koncepcje łączy podzielana w szerokim sensie antropologia i teoria społeczna. Dla wspomnianych autorów nie istnieje ani obiektywna
natura ludzka, ani obiektywny ład społeczny uwzględniający godność człowieka,
prawo naturalne czy dobro wspólne. Doceniając ważność i zalety deliberacji
możliwe jest sformułowanie nieco innego modelu demokracji, który inspirację
może czerpać z deliberatywnej demokracji. Roboczo może być określany jako
„deliberatywna oparta na wartościach podstawowych demokracja”. Deliberatywny
zwrot zapoczątkowany przez autorów myślących w paradygmacie liberalnym
i teorii krytycznej, działań komunikacyjnych, może być kontynuowany i twórczo
rozwijany w ramach innych tradycji myślowych.
Pod adresem tego nurtu – modelu demokracji można sformułować przynajmniej
dwa ogólne zastrzeżenia 45. Po pierwsze, deliberacja nie w każdym przypadku
przynosi zbawienne rozwiązania. Bezpieczeństwo i skuteczność w określonych
okolicznościach przemawia za podejmowaniem decyzji w innej procedurze niż
publiczna, długotrwała dyskusja wszystkich zainteresowanych stron.
Po drugie, trudno nie zarzucić ideałowi deliberatywnej demokracji utopijnego
charakteru. Czyż poniekąd nie jest to związane z samym charakterem ideału? Czyż
z konieczności nie oznacza to sytuacji skazania się na nigdy niekończące się dążenie, do nigdy nie osiągalnego ideału-celu?

SUMMARY

THERE IS A DELIBERATIVE turn in a democratic theory in the ﬁnal decade of the second
millennium. The article presents in a critical way the main theories of this approach. The
core idea of the deliberative democracy is to justify public decisions, to give reason for the
decisions made by citizens and their representatives. The theories of the deliberative
45

Zob.: wnikliwe uwagi na ten temat: C. Farrelly, op.cit., s. 150–152.
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democracy emerge from liberal democracy, try to change it a little bit or confront with it
and propose a very new model of democracy. Joshua Cohen`s and David Miller`s theories
change from aggregative to deliberative liberal democracy. Amy Gutmann and Dennis
Thompson share the main ideas of the deliberative liberal democracy even though they
rely on the theory of Habermas. Iris Marion Young gives rather an eclectic exposition of
democracy which sources are liberalism, Marxism, socialism and postmodernism. John
Dryzek builds his theory in similar way. His model of democracy is also eclectic and takes
ideas from critical theory, postmodernism, radical democracy and ideology of ecologism.
The theory of Jurgen Habermas is speciﬁc in the light of previous theories. Habermas, like
others, takes ideas from very diﬀerent sources but his theory is not eclectic. His theory is
coherent and gives reason how “inﬂuence” which is generated in informal public opinion,
is transformed into “communicative power” through the channels of political elections and
is again transformed into “administrative power” through legislation.
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KONCEPCJA TEORETYZOWANIA
POLITYCZNEGO MICHAELA OAKESHOTTA

MYŚL MICHAELA OAKESHOTTA nie jest łatwa do opisania i sprawia wiele kłopotów interpretacyjnych. Jest ona klasyﬁkowana na wiele sposobów i interpretowana
z różnych punktów widzenia, które często pozostają ze sobą w napięciu lub jawnej
sprzeczności. Wieloletni profesor Uniwersytetu Cambridge, Oxford i London
School of Economics, uznawany często za najwybitniejszego angielskiego myśliciela
politycznego XX w. bywa więc określany mianem ﬁlozofa, teoretyka polityki (prawa
lub moralności itp.) czy przedstawiciela konkretnego nurtu myśli politycznej,
zarówno konserwatywnej, jak i liberalnej1. Sytuacja ta wynika zarówno z bogactwa
dorobku Oakeshotta, prowadzącego swe badania na różnych poziomach abstrakcji,
jak i ze specyﬁcznych cech owych prac. Można do nich zaliczyć wiele, różnorodnych
inspiracji i zapożyczeń, specyﬁczny język, zmienną i zawiłą terminologię, często
mało wyrazisty przedmiot badań w poszczególnych pracach. Analizy Oakeshotta
na dany temat zazwyczaj przyjmują formę cząstkową, są porozrzucane po różnych
jego tekstach, często są przeplatane rozważaniami o zupełnie innymi charakterze2.
1

Przykładowe omówienia myśli Oakeshotta dokonywane z różnych punktów widzenia to m.in.
P. Franco, The Political Philosophy of Michael Oakeshott, New Haven–London 1990; K.B. McIntyre,
The Limits of Political Theory: Oakeshott’s Philosophy of Civil Association, Exeter 2004; R. Devigne,
Recasting Conservatism: Michael Oakeshott, Leo Strauss & Conservative Political Thought’s Response
to Postmodernism, New Haven 1994; J. Gray, Oakeshott as a Liberal, [w:] Post-liberalism: Studies in
Political Thought, red. idem, London 1993, s. 40–46; J.D. Rayner, The Legend of Oakeshott’s Conservatism: Sceptical Philosophy and Limited Politics, „Canadian Journal of Political Science” 1985, nr 18,
s. 313–338.
2
Niezwykle interesującą analizę wspomnianych cech prac Oakeshotta, w kontekście ich niedostatków, przedstawia inny klasyk XX-wiecznej, angielskiej teorii polityki, a jednocześnie krytyk
Oakeshotta – Bernard Crick. Zob.: B. Crick, The World of Michael Oakeshott: Or the Lonely Nihilist,
[w:] Political Theory and Practice, red. idem, London 1971, s. 120–134.
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Zadaniem stojącym przed czytelnikiem jego prac jest więc uważna interpretacja
tych fragmentów i wyodrębnienie z nich pełnego obrazu w ramach określonego
obszaru badawczego.
W niniejszym artykule podejmę trud wyodrębnienia koncepcji teorii polityki
Michaela Oakeshotta. Teoria polityki, jako usystematyzowana forma reﬂeksji,
zostanie jednak opisana w ramach fundamentalnych założeń, dotyczących rzeczywistości, świata, człowieka oraz sposobów badania i pojmowania relacji pomiędzy
nimi. Przedstawione muszą więc zostać ogólne założenia teorii poznania, które leżą
u podstaw wszelkich rozważań Oakeshotta oraz ﬁlozoﬁczne inspiracje i źródła,
z jakich one wynikają. Przybliżenie koncepcji epistemologicznych będzie stanowić
niezbędne tło dla dalszych rozważań.
Na tym tle opisana zostanie właściwa koncepcja teorii polityki Michaela Oakeshotta, która przewija się w wielu tekstach na przestrzeni niemal wszystkich dekad
pracy tegoż myśliciela, choć na dobrą sprawę nigdy nie zostaje wyrażona wprost
w sposób całościowy3. Zostanie ona przedstawiona i zinterpretowana na dwóch
poziomach. Pierwszym jest metateoria polityki, czyli przedstawione explicite rozważania nad teorią polityki, jej istotą, założeniami, celami, metodami czy wreszcie
ograniczeniami. Drugim zaś interpretacja wniosków, wynikających z samych
koncepcji Oakeshotta, dotyczących choćby natury państwa, polityki czy decyzji
politycznych. Oba wymienione obszary badawcze pozostają oczywiście we wzajemnej zależności. Ze specyﬁcznego rozumienia charakteru teorii polityki wynika
nie tylko dobór tematów, lecz pewne założenia graniczne, które leżą u podstaw
krytyki racjonalizmu w polityce, koncepcji stowarzyszenia celowego i obywatelskiego czy polityki wiary i polityki sceptycyzmu. Koncepcje te nie będą tu jednak
kompleksowo opisywane i analizowane czy też porównywane z innymi teoriami,
lecz jedynie przybliżane punktowo w ramach ich podstaw, cech konstytutywnych
oraz przesłanek, jakie z nich wynikają. Zabieg ten pozwoli wysnuć i zobrazować
wnioski dotyczące ogólnego kształtu i swoistości teorii polityki pośród innych
porządków reﬂeksji. Jednocześnie umożliwi ostatecznie umiejscowić koncepcję
teoretyzowania politycznego Oakeshotta w ramach XX-wiecznych sporów dotyczących natury i metody nauki o polityce.

3

Zapewne najpełniejszy obraz teorii polityki według Oakeshotta wyrażony zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio otrzymujemy w książce On Human Conduct (wyd. pol. M. Oakeshott, O postępowaniu człowieka, Warszawa 2008).
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KAŻDY RZETELNY WYWÓD, mający na celu cząstkowe przedstawienie dzieła
danego myśliciela wymaga choćby skrótowego umieszczenia go w szerszym kontekście jego myśli i całego dorobku intelektualnego, jak i fundamentów, na których
się opiera, i z których czerpie. Szczególnie ważne jest to w przypadku myślicieli
zajmujących się wieloma rodzajami reﬂeksji, w tym również podstawowymi kwestiami ﬁlozoﬁcznymi, gdyż zazwyczaj stanowią one grunt, na którym określony
kształt przyjmują wszystkie inne teorie danego badacza.
Przedstawienie obrazu teorii polityki, jaki rysuje się w myśli Michaela Oakeshotta wymaga zatem wpierw zaprezentowania generalnych inspiracji intelektualnych i przekonań, jakimi w swoich pracach się kieruje. Przedstawienie stosunku
do świata i człowieka wymaga w tym przypadku omówienia teorii poznania zbudowanej na fundamentach brytyjskiego idealizmu, która wywiera w przypadku
tego nurtu zwykle przemożny wpływ na koncepcje dotyczące porządku społecznego, prawa czy polityki4. Podobnie jest u Oakeshotta, w którego myśli ﬁlozoﬁczne
inspiracje i podstawowe intuicje zakreślają pole reﬂeksji na wszelkie inne tematy,
do pewnego stopnia determinując ich kształt. Brak ich omówienia prowadzi więc
częstokroć do mylnych interpretacji dorobku angielskiego uczonego.
Pojęciem absolutnie podstawowym dla teorii poznania Oakeshotta jest niewątpliwie termin doświadczenia i koncepcja, jaka za nim się kryje5. Każda reﬂeksja
o świecie od stwierdzeń potocznych po wiedzę naukową czy dociekania ﬁlozoﬁczne
sytuuje się w ramach doświadczenia, poprzez które każdy podmiot nabywa
i porządkuje swoje spostrzeżenia. Celem nabywania wiedzy jest wypracowanie
spójnej wizji świata6, co jednak odbywa się w ramach ograniczeń wynikających
z doświadczenia. Doświadczenie jest nabywane w konkretnych okolicznościach,
w określonym kontekście, który choćby pośrednio wpływa na wszystkie formy
wiedzy, nadaje określony sens im pojęciom i wyznacza warunki każdego namysłu.
Pojęcia i twierdzenia są przynajmniej do pewnego stopnia związane z okolicznościami, w których powstają, odnoszą się relacyjnie do innych już istniejących lub
4

Zob.: D. Boucher, A. Vincent, British Idealism and Political Theory, Edinburgh 2000; P. Nicholson,
The Political Philosophy of the British Idealists: Selected Studies, Cambridge 1990.
5
Koncepcja ta zostaje sformułowana i przedstawiona w pierwszej książce Oakeshotta Experience
and Its Modes. Później jednako przewija się i stanowi podstawę niemal wszystkich innych pism tego
myśliciela na tak różne tematy, jak polityka, prawo, religia, etyka. Zob.: M. Oakeshott, Experience and
Its Modes, Cambridge 1933.
6
Ibidem, s. 40–41.
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dopiero formujących się terminów, tworząc razem nierozerwalną całość, system,
kompleks znaczeń. Wyjście poza taki zamknięty konglomerat to przełamanie
pewnych granic i wejście na kolejny szczebel reﬂeksji, zazwyczaj uwikłanej jednak
w kolejne, szerzej zakreślone uwarunkowania. Najogólniej rzecz biorąc wszelkie
próby rozumienia świata, włącznie z wszelkimi przedsięwzięciami teoretycznymi,
pozwalają w różnym stopniu rozeznać się w owej plątaninie znaczeń i relacji oraz,
mniej lub bardziej udanie, wiedzę o świecie uczynić spójną (wiedza jest więc
stopniowalna), lecz nie mogą całkowicie uwolnić się od wszelkich ograniczeń.
Doświadczenie jest przekładane poprzez różne tryby (modalności), które służą
konkretnym celom i są pewnym unieruchomieniem, wyborem i ekstraktem z całości7. Tworzą one określony, warunkowy obraz rzeczywistości, mający roszczenia
do koherencji, a nawet wnikliwości, jednak tylko przy uznaniu założeń wstępnych
i warunkowych ram interpretacji. Modalności nie są więc częścią doświadczenia,
lecz raczej całością rzeczywistości widzianą i rozpatrywaną z pewnego punktu
widzenia. Są konstruowaniem abstrakcyjnego świata idei, aspirującym do miana
przełożenia całości doświadczenia w służbie określonych założeń. Nie eksporują
go całkowicie, będąc jedynie głównymi, dobrze usystematyzowanymi i wystarczająco rozwiniętymi ograniczeniami rozumienia8. Każda z nich jest zatem jedynie
niedeﬁnitywną próbą ogarnięcia całości, podejmowaną i dokonywaną przy pomocy
określonych kryteriów i wytycznych, przyjmowanych z góry jako właściwe dla
danego trybu rozumowania. Faktycznie więc wszelkie tryby doświadczenia wyodrębniają i uwypuklają jedynie pewne elementy całości, inne bagatelizując poprzez
przypisanie im nieistotności. Owe modalności, inaczej niż choćby w koncepcji R.G.
Collingwooda9, nie są szeregowalne hierarchicznie, gdyż są niewspółmierne i wzajemnie nieprzekładalne. Zatem „nie ma bezpośredniej relacji pomiędzy dwoma
trybami doświadczenia, w każdym abstrakcyjny świat idei jest specyﬁczną organizacją całości doświadczenia, wyłączająca wszystkie inne organizacje. W konsekwencji niemożliwe jest przejście w argumentacji z jednego świata idei do jakiegoś
innego bez wprowadzenia w zamęt”10.
7

Rozpoznanie różnych trybów gromadzenia wiedzy o świecie jest charakterystyczne dla idealistów. U różnych jednak badaczy różne tryby (modalności) doświadczenia przyjmują różne nazwy
np. formy doświadczenia, systemy idei, uniwersa dyskursu. Zob.: D. Boucher, The Creation of the Past:
British Idealism and Michael Oakeshott’s Philosophy of History, „History and Theory” 1984, nr 2,
s. 195.
8
M. Oakeshott, Experience…, s. 84.
9
R.G. Collingwood, Speculum Mentis: Or the Map of Knowledge, Oxford 1924.
10
M. Oakeshott, Experience…, s. 75–76.
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Oakeshott wyróżnia trzy najważniejsze modalności: historię11, naukę12 i praktykę13, później poszerzając ten zbiór dodatkowo o poezję14. Filozoﬁa (teoria)15 jest
zaś w ramach tak pojętej struktury reﬂeksją eksplorującą relacje pomiędzy nimi,
diagnozującą ich ograniczenia, ukryte założenia, zalety i niedostatki, z punktu
widzenia aspirującego do miana całościowego oglądu doświadczenia16. Aspiracje
te nie zostają jednak wypełnione do końca. Teoretyk (ﬁlozof) dokonuje odsłonięcia założeń poszczególnych modalności, porządków reﬂeksji, ograniczeń rozumienia, niekwestionowanych w ramach każdej z nich, a wyrażanych najczęściej
implicite i przyjmowanych milcząco. Później zaś kwestionuje te pewniki z punktu
11

Historia widzi całość doświadczenia sub specie praeteritorum, przez pryzmat przeszłości.
Przeszłość nie jest „tylko przeszłością”, lecz przeszłością odkrywaną w ramach pełnych założeń. Poszukując związków pomiędzy wydarzeniami historycznymi zakłada się, że każde z nich jest związane
z innymi, a ich zmiana jest pewna. Same w sobie są zaś one unikalne, gdyż umiejscowione w niepowtarzalnym kontekście, ciągu przyczynowo-skutkowym i otoczeniu różnych okoliczności. Pod kątem
tych założeń, historyk dokonuje konstrukcji własnych terminów. Zob.: M. Oakeshott, Experience…,
s. 101–156. Por.: idem, The activity of being an historian, [w:] Rationalism in politics and other essays,
red. idem, Indianapolis 1991, s. 151–183.
12
Nauka, modalność sub specie quantitatis, postrzega całość doświadczenia przez pryzmat
twierdzeń wyrażonych w terminach kwantytatywnych, poszukuje bowiem sposobów sprowadzenia
całości do formy całkowicie komunikowalnej i trwałej. Usilnie poszukuje więc systemów pomiarowych, praw i generalizacji, najlepiej wyrażalnych matematycznie. Zob.: zwłaszcza M. Oakeshott,
Experience…, s. 172–188, 202–219.
13
Praktyka, tryb sub specie voluntatis, pojmuje doświadczenie przez pryzmat woli działających
w jego ramach jednostek. Widzi więc je przez pryzmat oceny poszczególnych działań, dobra i zła,
nieustannej dyskrepancji pomiędzy tym, co jest, a tym, co być powinno. Zob.: M. Oakeshott, Experience…, s. 250–311.
14
Poetycki tryb doświadczania rzeczywistości związany jest z jego „bezużytecznością”; skupia
się on na kontemplacji obrazów. Można go do pewnego stopnia utożsamić z doświadczeniem religijnym. M. Oakeshott, Poezja i jej głos w rozmowie ludzkości, [w:] Wieża Babel i inne eseje, red. idem,
Warszawa 1999, s. 243–296.
15
W niniejszym tekście będziemy zamiennie używać słów ﬁlozoﬁa i teoria, jeśli będą one używane
bez dodatkowego określenia (typu np. ﬁlozoﬁa moralności, teoria prawa), tak jak i pokrywają się one
w takiej formie w reﬂeksji Oakeshotta. Słowo teoria używane częściej (choć niewyłącznie) w późnej
fazie jego pisarstwa jest niczym innym niż synonimem słowa ﬁlozoﬁa, które pojawia się z kolei zazwyczaj we wczesnych tekstach angielskiego myśliciela. Choć charakterystyka najwyższej formy reﬂeksji nie zmienia się zasadniczo w myśli autora Racjonalizmu w polityce, to zmiana terminologii jest
często interpretowana jako pewne przesunięcie akcentów i zaznaczenie zmiany nastawienia do
rozważań ﬁlozoﬁcznych.
16
„Doświadczenie ﬁlozoﬁczne (…) to doświadczenie bez założeń, zastrzeżeń, ograniczeń czy
modyﬁkacji (…) to próba nie tyle sformułowania systemu, lecz ujrzenia jasno i uchwycenia zdecydowanie jednej idei – pojęcia ﬁlozoﬁi jako doświadczenia bez zastrzeżeń czy ograniczeń, doświadczenia, które jest ciągle krytyczne, niczym nieograniczone, niezakłócone przez to, co drugorzędne,
częściowe czy abstrakcyjne”. M. Oakeshott, Experience…, s. 2–3.
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widzenia, który zabiega o szerszy ogląd całości doświadczenia. Owa szersza perspektywa, wskazująca założenia i ograniczenia danego sposobu reﬂeksji może
jednak zostać także zakwestionowana, w podobny sposób jak punkt widzenia, który
poddawała krytyce. Teoretyzowanie (uprawianie ﬁlozoﬁi) pozostaje więc działalnością „radykalnie burzycielską”, jej impet miażdży warunkowość wszelkich
rozumowań, zahamowanych na różnych poziomach, jednak samo w sobie proponuje niewiele poza samym poszukiwaniem. Filozoﬁa w tym wypadku jest więc
poszukiwaniem pierwszych zasad czy może raczej burzeniem zasad poślednich,
dokonywanym jednak bez nadziei na wypełnienie swej misji do końca. Cel absolutny, mimo że przeformułowany w stosunku do klasycznej ﬁlozoﬁi, pozostaje na
horyzoncie takiego pojmowania myślenia teoretycznego, lecz jest tak odległy, iż
właściwie nieosiągalny17. „Pojęcie bezwarunkowego lub ostatecznego rozumienia
może być obecne w tle, ale nie odgrywa roli w tej przygodzie”18. Filozoﬁa okazuje
się więc jedynie odważną i wyraﬁnowaną próbą stworzenia mapy różnych modalności i całego doświadczenia. Nie ma zaś większych, bezpośrednich konsekwencji
praktycznych, raczej wyjaśnia, a nie zaleca. Z tak zarysowanej teorii wiedzy wynikają dwie rudymentarne konsekwencje epistemologiczne, mające ogromne znaczenie również dla stanowiska w sprawie teoretyzowania politycznego.
Pierwsza z nich to zanegowanie dystynkcji pomiędzy faktem i interpretacją. Fakt,
według Oakeshotta, jest zawsze postrzegany w ramach określonego kontekstu,
istnieje tylko w formie, w której zostaje pomyślany, wypowiedziany czy stwierdzony.
Opis danego zdarzenia, zjawiska czy rzeczy następuje w ramach konkretnego trybu
rozumowania, którego warunki wpływają na kształt tego opisu, a więc na fakt jako
taki. Tak zwany bezwarunkowy fakt nie ma żadnej zwierzchności wobec konkretnych sposobów rozumowania, sam w sobie jest pierwszym i warunkowym rozumieniem, interpretacją, pewną stosunkowo niewzruszoną opinią19. Przedsięwzięcie
teoretyczne poszukuje warunkowości owego postrzegania, jednak samo w sobie
nie odkrywa świata prawdziwego, świata „czystych faktów”. Leży to bowiem poza
możliwościami ludzkiego rozumu.
Kolejną implikacją jest zaś przyjęcie przez Oakeshotta koherencyjnej teorii
prawdy, rozwiniętej wcześniej na gruncie brytyjskim przez F.H. Bradleya czy H.H.

17

„Tak pojmowana ﬁlozoﬁa nie może też nigdy dojść do niepodważalnych wniosków”. M. Oakeshott, Filozoﬁa polityki, [w:] Wieża…, s. 123.
18
Idem, O postępowaniu…, s. 13.
19
Ibidem, s. 12. Por.: M. Oakeshott, Filozoﬁa polityki, [w:] Wieża…, s. 122.
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Joachima20, w której głównym kryterium prawdziwości jest zgodność i spójność
danego stwierdzenia z systemem, a odrzucenie teorii korespondencyjnej, gdzie jego
prawdziwość wyznacza korespondencja z rzeczywistością. Prawdziwości poszczególnych elementów nie sposób weryﬁkować na podstawie ich samych, lecz jedynie
w świetle stopnia spójności całego systemu. W takim modelu rozstrzyganie o prawdziwości pojęć oraz samo pojęcie prawdy jest zdeterminowane przez dany system
znaczeń i osadzone w ramach większej całości21.

WIZJA TEORII POLITYKI W PISMACH MICHAELA OAKESHOTTA

CZAS, W KTÓRYM OAKESHOTT pisał był czasem burzliwym, jeśli chodzi
o naukową reﬂeksję nad polityką. Filozoﬁa polityki poszukująca uniwersalnych
standardów działalności politycznej, niegdyś tożsama z nauką o polityce, w nowożytności została stopniowo zapchnięta na margines naukowości przez nurty proponujące nowy paradygmat nauk społecznych22. Program ten miał czynić zadość
trendom racjonalizmu oświeceniowego i pozytywizmu w działalności naukowej,
w tym w dziedzinie nauk społecznych. Nauka o polityce miała przez to po raz
pierwszy zyskać walor „prawdziwej naukowości”, pozwalający rzeczywiście obiektywnie opisać świat polityki i nową metodologię, która pozwoliłaby odróżnić ją od
„nienaukowej ﬁlozoﬁi”. Tylko prawdziwie naukowa metoda mogła bowiem pozwolić dotrzeć do opisu zjawisk politycznych wolnego od wartościowania, wyzbyć się
normatywności twierdzeń, oddzielić weryﬁkowalne fakty od metaﬁzycznych
dywagacji, a tym samym dotrzeć do teorii naprawdę obiektywnej.
Według obrońców tradycji klasycznej taki program uprawiania nauk politycznych poniósł klęskę. Mechaniczne zastosowanie wzorców nauk przyrodnicznych
wcale nie pozbawiło ich komponentu ideologicznego, gdyż ucieczka od wartości
w dziedzinie wszelkiej reﬂeksji związanej z działalnością ludzką jest ﬁkcją. Jedno-

20
F.H. Bradley, Appearance and Reality, London 1916, s. 359–400; H.H. Joachim, The Nature of
Truth, Oxford 1906, s. 7–30, 64–121.
21
„Prawda to świat doświadczenia jako spójna całość; nic innego nie jest prawdą i nie ma żadnego
innego kryterium prawdy niż koherencja. Tak więc prawda i doświadczenie są dane razem i niemożliwe jest ich rozdzielenie”. M. Oakeshott, Experience…, s. 323. Wagę jaką Oakeshott przywiązywał do
takiego rozumienia prawdy we wszystkich rodzajach reﬂeksji widać choćby w eseju Edukacja polityczna. Zob.: idem, Edukacja polityczna, [w:] Wieża…, s. 59–85.
22
Por.: Q. Skinner, Wstęp, [w:] Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznych, red. idem,
Lublin 1998, s. 7–28.
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cześnie nie przyniosło to oczekiwanych wyników, jeśli chodzi o wartość i konkluzywność tworzonych teorii politologicznych, zaś – jak argumentowali rzecznicy
klasyków – przyniosło opłakane skutki, jeśli chodzi o rzeczywistą działalność
polityczną. Dlatego też potrzeba powrotu do „wielkiej teorii”, odnowy ﬁlozoﬁi
polityki i racjonalizmu klasycznego jako co najmniej pełnowartościowej części
naukowej reﬂeksji nad polityką.
Opisany powyżej spór niewątpliwie miał duży wpływ na krystalizowanie się
poglądów Oakeshotta na temat teorii polityki. Wynikały one bowiem zarówno
z opisanych ogólnych założeń jego myślenia, jak i z krytycznej oceny różnych form
namysłu nad fenomenem polityczności. W pierwszych pracach Oakeshotta niewiele
wskazywało na to, że w ostateczności będzie on postrzegany przede wszystkim jako
myśliciel zajmujący się sferą polityczną ludzkiego działania. Z czasem jednak
zauważalna staje się w jego pismach tendencja do przechodzenia od odrzucania
błędnych poglądów innych ku próbom formułowania przynajmniej zrębów własnej
koncepcji teoretyzowania o polityce23.
Teoria polityki nie jest jedynie swoistą, ograniczoną przedmiotowo formą
ogólnej teorii o świecie. Nie jest też sposobem teoretyzowania w jakiś sposób
wyróżnionym spośród innych form poznawania świata. O ile teoria ma za zadanie
przełamywać kolejne platformy rozumienia i kwestionować właściwe im postulaty
i założenia, nie jest ograniczana żadnymi celami poza niepohamowanym pędem
ku poznaniu bezwarunkowemu, o tyle teoria polityki zatrzymuje się na pewnym
ograniczonym poziomie teoretyzowania. Określenie przydawkowe w wyrażeniu
teoria polityki de facto oznacza zupełnie nowy termin, powoduje znaczące zawężenie i zmianę istoty samej koncepcji teorii („bezprzydawkowej”)24.

23

P. Franco, op.cit., s. 67.
M. Oakeshott, What is Political Theory?, [w:] What is History? and other essays, red. idem, Exeter
2004, s. 391–401. Por.: K.B. McIntyre, op.cit., s. 11–40. W pewną konfuzję może wprawiać badacza
fakt, iż zgoła odmienna koncepcja ﬁlozoﬁi polityki została wyrażona w eseju Filozoﬁa polityki,
opublikowanym pośmiertnie, grubo ponad czterdzieści lat po jego napisaniu i stosunkowo nieznanym
w literaturze anglojęzycznej, dotyczącej Oakeshotta. Warto jednak odnotować, iż nawet w tym eseju
Oakeshott wyraża wiele wątpliwości, czy sama ﬁlozoﬁa polityka, jako działalność burzycielska nie
roztapia się raczej w ﬁlozoﬁi jako takiej i czy nie ma skłonności do zatrzymywania się na nieﬁlozoﬁcznym, ograniczonym poziomie reﬂeksji. Por.: M. Oakeshott, Filozoﬁa polityki…, s. 119–138. Należy
także zaznaczyć, iż dużo bardziej sceptyczne są inne rozważania Oakeshotta, dotyczące istoty teoretyzowania politycznego. Zob.: choćby idem, Edukacja polityczna…, s. 76–81. Również praktyczne
konsekwencje, w formie sformułowanych przez Oakeshotta teorii są raczej bliższe ograniczonemu
rozumieniu teorii polityki. Zob.: idem, O postępowaniu…, s. 211–363; idem, The Politics of Faith and
the Politics of Scepticism, New Haven 1996.
24
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Trybem właściwym wszelkiej aktywności politycznej jest modalność praktyczna.
To świat praktyki wyznacza wszelkie warunki podejmowania decyzji w ramach
porządku zbiorowego. Każda decyzja polityczna nie wynika z sytuacji, wyabstrahowanej z kontekstu zdarzeń, rozpatrywanej przez pryzmat przyjętych wcześniej
dogmatycznych, kodeksowych zasad życia zbiorowego, lecz jest rozpatrywana
sytuacyjnie, w odniesieniu do konkretnych okoliczności praktycznych, wyznaczających horyzont jej podjęcia25. Horyzont ten składa się z wielu elementów: okoliczności historycznych i cywilizacyjnych, aktualnej sytuacji politycznej wynikłej
z wcześniejszych wydarzeń czy choćby obyczajów i praktyk zakorzenionych
w danym społeczeństwie. Stąd też każda decyzja polityczna zostaje zapośredniczona
w tradycji praktyk, która stanowi ważny element determinujący proces podejmowania decyzji, nawet jeśli jest to element nieuświadomiony lub deklaratywnie
odrzucany. Od tradycji nie da się uciec, stanowi ona nieodzowny element działań
politycznych26. W tym sensie jest również elementem, który musi być rozpatrywany
przy wszelkim teoretyzowaniu na tematy polityczne. Teoria polityki musi uwzględniać konteksty zdarzeń i ostatecznie nie może wyjść poza najszersze z nich27. Nie
sposób więc mówić o uniwersalnej teorii polityki, lecz raczej o różnych teoriach
polityki, zawsze uwikłanych w kontekst i dyskurs zdominowany przez okoliczności,
w których znajduje się również cel opisu. Reﬂeksja o polityce musi brać pod uwagę
rolę praktyki w uprawianiu polityki, gdyby bowiem tego nie robiła, ignorowałaby
zasadniczy wyznacznik tej formy działania ludzkiego.
25

Zob.: M. Oakeshott, Political discourse, [w:] Rationalism in politics and other essays, red. idem,
Indianapolis 1991, s. 70–95. Por.: J.R. Archer, Oakeshott on Politics, „The Journal of Politics” 1979, nr 1,
s. 151–153.
26
To właśnie jest sens tradycjonalizmu Oakeshotta, prowadzący do chętnie przypisywanego mu
konserwatyzmu. Paradoksalnie jednak chodzi tu nie tyle o całkowite wspieranie się na tradycji jako
jedynym zasadnym przewodniku decyzji politycznych, ile raczej na konstatacji faktu, iż każda z nich
jest w sposób nieświadomy w tej tradycji zapośredniczona. Nawet próby przewrotu rewolucyjnego
i zastąpienia jednego porządku przez inny na czystym gruncie zniszczonego ancien régime, wynikają
z negatywnej oceny praktyk społecznych, dziedziczą wiele niedostatków minionych porządków
i czerpią z istniejących już w praktyce tradycji, często przenoszonych z obcego podglebia kulturowego.
Jest to więc swoiście pojęty konserwatyzm o charakterze epistemologicznym, a nie normatywno-politycznym.
27
Por.: M. Oakeshott, Political Thought as a Subject of Historical Enquiry, [w:] What is History?…,
s. 403–421. Interesująca wydaje się próba porównania propozycji Oakeshotta z teoriami szkoły historii
myśli politycznej z Uniwersytetu Cambridge. Wymagałaby ona jednak podjęcia odrębnego przedsięwzięcia badawczego i bliższego rozpatrzenia bogatych rozważań Oakeshott na temat historii. Co do
koncepcji szkoły historyków z Cambridge zob.: A. Waśkiewicz, Interpretacja teorii politycznej, Warszawa 1998.
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Polityka w rozumieniu Oakeshotta ma tylko w bardzo ograniczonym zakresie
charakter moralny. W świecie mamy zasadniczo do czynienia z dwoma podejściami
do dziedziny ludzkiej moralności. Są one zarówno realnymi skłonnościami ludzkimi,
jak i pewnymi ujęciami teoretycznymi, wspierającymi którąś z omawianych form
praktycznego pojmowania moralności. Pierwsza forma jest przyzwyczajeniem
afektów i zachowań, jest więc moralnością opartą na postępowaniu zgodnym
z pewnym obyczajem28. Druga zaś jest trybem postępowania moralnego i spojrzeniem na moralność opartym na imperatywie dążenia do ideału, które tworzy kryteria moralne poprzedzane przez reﬂeksję29. Pierwszy typ moralności może wydawać
się bezreﬂeksyjny, skostniały i zamknięty. W istocie jednak bezreﬂeksyjność oznacza
raczej zdrową pewność i względną stałość, która nie może być utożsamiana z intelektualnym bezruchem, gdyż w istocie każdy obyczaj jest modyﬁkowany w toku
swojego rozwoju. Wprowadzenie w ten rodzaj praktykowania moralności dokonuje
się poprzez wychowanie w przyzwyczajeniu do konkretnych zachowań i afektów.
Wymaga ono niewątpliwie ciągłości i wyobraźni moralnej, niekoniecznie jednak
moralnej samoświadomości wszystkich jednostek, pozostającej na wysokim poziomie abstrakcji. Drugi typ moralności, na odwót opiera się na samoświadomości
jednostek, jeśli chodzi o sprawy moralności. Wykoncypowanie ideałów życia moralnego nie tylko wymaga znajomości stanu obecnego, który zazwyczaj oceniany jest
negatywnie, lecz również schematów zastosowania ideałów do konkretnej sytuacji,
gdyż w przeciwnym razie reguły nie mogłyby być jasne i jednoznaczne.
Oakeshott charakteryzuje dwie opisane teorie moralności jako pewne typy
idealne. W rzeczywistości wszelkie postępowanie moralne, jak i jego teoretyzacje
znajdują się na kontinuum pomiędzy nimi. Jednak to opis moralności jako postępowania opartego na obyczaju spójniej ujmuje ludzkie doświadczenie w tym
zakresie. Tworzenie kodeksów moralnych jest w najlepszym razie pewnym uświadomionym skrótem praktyk moralnych, kultywowanych w danych okolicznościach.
Oakeshott postrzega etykę jako próbę opisania i zdeﬁniowania partykularnych
koncepcji moralnych. Nie ma ona jednak charakteru zalecającego, nie służy dociekaniom na temat tego, jak żyć. Nie możemy od niej oczekiwać „żadnych wskazówek
na temat czegokolwiek w ramach praktycznego życia, w ogóle żadnej praktycznej
konkluzji”30. Inne pojmowanie rozważań moralnych jest zasadniczo racjonalistycznym błędem, który próbuje ująć praktykę w schematycznych abstraktach. Prze28
29
30

M. Oakeshott, Wieża Babel…, s. 223.
Ibidem, s. 228.
Idem, Experience…, s. 340.
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obrażenia moralności w ujęciu modelu dążenia do ideału moralnego muszą mieć
bowiem świadomy charakter31. Podobnie jak politykę racjonalistyczną jego rzeczników cechuje jednocześnie dążenie do jednorodności i doskonałości32.
Jeśli więc właściwa postać ludzkiej moralności rzeczywiście wyklucza odkrycie,
a nawet odnalezienie niepartykularnych zasad33, którymi ludzie powinni kierować
się w swoich zachowaniach, to wszelkie rozważania polityczne tracą swój zasadniczo uniwersalny, etyczny wymiar. Teoria polityki w ostatecznym rozrachunku nie
jest więc poszukiwaniem absolutnego modelu dobrego życia, a ściślej sposobu jego
przełożenia na właściwy porządek spraw zbiorowych. Jeśli bowiem sama etyka nie
wyznacza żadnych obiektywnych celów ludzkiego postępowania, ani dróg, które
miałyby do nich prowadzić, również teoria polityki traci walor uniwersalnej teorii
nakierowanej na poszukiwanie wspólnego dobra w ramach wspólnoty, choćby
poprzez poszukiwanie najlepszego ustroju i organizacji instytucji politycznych.
Teoria polityki w ten sposób, podobnie jak cała etyka, nabiera charakteru sytuacyjnego, jest jedynie ograniczonym, przygodnym sposobem rozumowania, ograniczonym nie tylko przez zakres spraw, których dotyka, lecz przez ograniczone
zadania, jakie przed sobą stawia.
Tak jak polityka w ujęciu Oakeshotta nie jest szczególnie zacną aktywnością,
skupiającego istotową część doświadczenia ludzkiego34, tak i teoria polityki nie ma
charakteru szlachetnym dociekań, próbujących ująć egzystencjalną prawdę o kondycji ludzkiej i człowieku jako istocie społecznej. W ramach teorii Oakeshotta
polityka jest tylko jednym z wielu elementów mieszczących się w ramach modalności praktycznej, tak więc skupia jedynie bardzo niewielką część doświadczenia
ludzkiego. Jeśli polityka jest więc bardzo wątpliwą sferą ludzkiej działalności,
niezwykle podatną na oddziaływanie ludzi wulgarnych, samo teoretyzowanie na
jej temat również musi mieć ograniczone cele.
Głównym zadaniem teorii polityki jest precyzowywanie pojęć w ramach danej
wspólnoty, próba wyjścia poza potoczne rozumienie polityki, poprzez uporządkowanie podstawowych intuicji, które się w niej przewijąją, bądź zbadanie często
sprzecznych rozumień danych zjawisk. Niektóre pojęcia, pozostające w powszechnym obiegu, teoria polityki może i powinna odrzucać jako puste i bezprzedmiotowe
31

Idem, Racjonalizm w polityce, [w:] Wieża…, s. 24.
Ibidem, s. 25–27. Por.: idem, Postępowanie racjonalne, [w:] ibidem, s. 87–118. Por.: D. Spitz,
A Rationalist Malgre Lui: The Perplexities of Being Michael Oakeshott, „Political Theory” 1976, nr 3,
s. 335–352.
33
M. Oakeshott, Wieża Babel, [w:] Wieża…, s. 232–236.
34
Idem, Racjonalizm w polityce, [w:] ibidem, s. 42.
32

54

Marcin Polakowski

lub pochodzące z innego porządku niż praktyczno-polityczny. Choć więc teoria
polityki nie ma bezpośrednich konsekwencji praktycznych i nie powinna mieć
takowych, gdyż wtedy przestaje być teorią, a staje się reﬂeksją doktrynalną, to nie
stroni od dociekania, czym są ważne politycznie instytucje, takie jak prawo, system
polityczny, ustrój etc. Cechą charakterystyczną powszechnych deﬁnicji pojęć jest
ukrycie ich podstawowych założeń, postępowanie teoretyczne ma więc na celu
odkrywanie tych założeń i ujawnianie ich. Zajmuje się więc przedstawianiem
explicite tego, co pierwotnie zostało wyrażone implicite. Założenia wszelkich
powszechnych rozumień zazwyczaj są podporządkowane konkretnemu celowi,
wynikającemu z przesłanek ideologicznych. Teoria polityki w określonym kontekście powinna wznosić się ponad ideologię, jednak nie może przekroczyć warunków,
w ramach których jest prowadzona. Nie może więc rościć sobie prawa do absolutnej bezstronności, gdyż nie potraﬁ zakwestionować pewnych szerszych paradygmatów. Na przykład jeśli kwestionuje potoczne pojmowanie pojęć to jednocześnie
zakotwicza je w ramach określonych warunków historycznych, społecznych,
intelektualnych (np. szeroko pojętej nowożytności), które w ramach innej reﬂeksji
również mogą być kwestionowane35.
Teoria polityki u Oakeshotta, jak każda inna nauka, jest działalnością społeczną.
Dla swej żywotności potrzebuje nie tylko określonych technik badawczych, lecz
również ukształtowanej praktyki, która wyrasta w ramach społeczności naukowej
z istniejącej tradycji badania naukowego36. Reﬂeksja naukowa wychodzi nie tyle
od niewiedzy, lecz od pewnej wiedzy już istniejącej, którą w toku postępowania
35
Stąd teorie Oakeshotta, dotyczące polityki w ogromnej mierze poruszają się w paradygmacie
nowożytności, jak się zdaje najszerszym, jaki według niego może objąć teoria polityki. Nowożytnej
polityki dotyczą choćby rozważania na temat racjonalizmu w polityce, stowarzyszenia obywatelskiego
i stowarzyszenia przedsięwzięcia, polityki wiary i sceptycyzmu czy choćby koncepcja – ciekawa, acz
często pomijana – trzech nowożytnych rodzajów politycznego niedoświadczenia itp. Warto tutaj
zauważyć, że np. mimo pewnej krytyki nowożytności, w wielu punktach podobnej choćby do tej,
którą znajdujemy w dziełach E. Voegelina, L. Straussa czy H. Arendt, Oakeshott nie wychodzi zasadniczo poza paradygmat nowożytny, nie stara się nawet sięgać szerzej do autorów klasycznych starożytnych lub średniowiecznych. Jeśli nawet przywołuje ich koncepcje to zazwyczaj przeformułowując
je w celu zilustrowania swoich wywodów. W przypadku badania nowożytnego racjonalizmu nie
próbuje porównywać jego istoty do racjonalizmu klasycznego, mimo sugestii, że w niektórych
punktach takie analogie mogą istnieć. Wydaje się to być jak najbardziej świadomym założeniem jego
rozważań. Zob.: E. Podoksik, In Defence of Modernity: Vision and Philosophy in Michael Oakeshott,
Exeter 2003, s. 9–35. Por.: A. Bielik-Robson, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Kraków 2000, s. 146–152.
36
M. Oakeshott, Racjonalizm w polityce…, s. 32; idem, Edukacja polityczna…, s. 72. Por.: J.C.
Rees, Professor Oakeshott on Political Education, „Mind” 1953, nr 245, s. 68–74.
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badawczego ogarnia i strukturyzuje. Nie dociera jednak nigdy do stanu pewności,
gdyż jest to cel niemożliwy do dosięgnięcia w jakimkolwiek ludzkim przedsięwzięciu poznawczym. Nie osiąga również precyzyjnego sformułowania metod badawczych, gdyż takowe byłoby zapewne nadmiernym podkreśleniem wagi metody37.
Ostatecznie wizja teorii polityki autorstwa Oakeshotta wydaje się przybierać
kształt, który można streścić w następujących punktach:
1) jest ograniczoną działalnością badawczą, która odbywa się w ramach określonych niekwestionowanych paradygmatów myślowych i nie ma roszczeń
do ostateczności;
2) zgłębia historię praktyk społeczno-politycznych nie po to by budować uniwersalne czy historyczne interpretacje dziejów, lecz raczej w celu rozpoznania kontekstu badanych zjawisk i zbadania ograniczeń takich interpretacji;
3) analizuje i interpretuje powszechnie występujące rozumienia pojęć i zjawisk
politycznych oraz próbuje nadać im nową, bardziej usystematyzowaną postać
teoretyczną w ramach warunków wytyczonych przez świadome ograniczenia
i kontekst.

MIEJSCE MICHAELA OAKESHOTTA W RAMACH XXWIECZNYCH
SPORÓW O TEORIĘ POLITYKI

MICHAEL OAKESHOTT BYWA wymieniany jako jeden z głównych przedstawicieli
powrotu do reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej w ramach nauki o polityce. Ruch intelektualny,
postulujący odnowienie normatywnego namysłu nad polityką w duchu wierności
autorom klasycznym, występował przeciw rzekomemu redukcjonizmowi takich
nurtów myślowych, jak choćby scjentyzm, pozytywizm czy behawioryzm, mających
przemożny wpływ na program współczesnych nauk społecznych. Zredukowanie
polityki do empirii, niewłaściwe rozumienie postępowania naukowego jako wyłącznie postępowania technicznego czy postulowanie prymatu metody w celu osiągnięcia teorii pewnej i zrodzonej na niezapośredniczonym gruncie niewiedzy, także
według Oakeshotta należałoby uznać za rażące błędy, mieszczące się w ramach
zjawiska, które opisywał ogólnie jako prymat nowożytnego racjonalizmu w badaniach politycznych. Krytyka ta niewątpliwie idzie wbrew roszczeniom teoretyków
pozytywistycznych. Ich postulaty zakładają bowiem uzyskiwanie jednoznacznych
37
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wyników w badaniu polityki na gruncie inspiracji metodologicznych właściwych
raczej naukom przyrodniczym. Przyjmują zatem imperatyw poszukiwania absolutnych praw na gruncie czystego, obiektywnego rozumu. Oakeshott krytykuje takowy
program nauk politycznych jako nazbyt ambitny, jałowy, podatny na ideologizację,
poprzez wynoszenie partykularnych tendencji do miana uniwersalnych praw.
Ów protest przeciwko nurtom pozytywistycznym, który angielski myśliciel
z zacięciem podejmuje bywa asumptem do przypisywania mu klasycznego rozumienia ﬁlozoﬁi polityki. Poprzez dociekania ﬁlozoﬁczne program klasyczny
zakładałby więc ogarnięcie egzystencjalnej sytuacji człowieka, opisanie jego natury,
poszukiwanie i wyznaczenie obiektywnych kryteriów prawdy, dobra i piękna czy
wreszcie dostarczenie uniwersalnej wiedzy na temat spraw ludzkich38. Pomimo że
krytyka trendów związanych z empirycznymi naukami politycznymi jest rzeczywiście u Oakeshotta silna i ewidentna, przypisywanie jemu samemu celów właściwych klasycznemu nauczaniu o polityce wydaje się wątpliwe.
Reﬂeksja Oakeshotta w wielu punktach różni się bowiem od postawy odnowicieli
stanowiska klasycznego w ramach nauki o polityce. Świadczy o tym choćby podkreślanie doraźności i kontekstualności wszelkiej teorii polityki, jej częściowości,
obejmującej jedynie niewielką część przebogatego doświadczenia ludzkiego oraz
pośledniości wobec wyższej reﬂeksji teoretycznej, samej w sobie pojmowanej
bardziej sceptycznie niż w przypadku klasycznego rozumienia ﬁlozoﬁi. Jego rozważania mają wyraźne inklinacje historycystyczne i relatywistyczne, są krytyczne
nie tylko wobec racjonalizmu nowożytnego. Stąd wynika niemożność sformułowania jakiejkolwiek całościowej propozycji pozytywnej, teorii uniwersalnej,
kompleksowej diagnozy rzeczywistości czy koncepcji natury ludzkiej, a więc
zagadnień tak chętnie podejmowanych w przedsięwzięciu poszukiwania uniwersalnych odpowiedzi na odwieczne pytania przez badaczy odwołujących się do nauk
klasyków39.
Dalece interesująca wydaje się zatem propozycja wpisania Oakeshotta do odrębnego nurtu teorii interpretacjonistyczno-hermeneutycznych w ramach nauk
38

Taką interpretację Oakeshotta proponują nie tylko niektórzy interpretatorzy jego myśli, lecz
również prace, ogólnie traktujące o nauce o polityce. Przykładowo Klaus von Beyme traktuje Oakeshotta jako jednego z przedstawicieli nurtu normatywnego w teorii polityki. Zob.: K. von Beyme,
Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005, s. 37–47.
39
Tą wyraźną nazbyt sceptyczną inklinację zauważa choćby Dante Germino, mimo że ostatecznie
stawia Oakeshotta w nurcie odnowy ﬁlozoﬁi polityki, obok Voegelina, Straussa, Arendt, Jaspersa,
Maritaina, Simona czy de Jouvenela. Zob.: D. Germino, The Revival of Political Theory, „The Journal
of Politics” 1963, nr 3, s. 457–458.
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politycznych40. Predysponowałby go do tego, wyrastający z idealistycznego zainteresowania historią, program egzegetycznego wyjaśniania myśli ludzkiej, będącej
przejawem samorozumienia człowieka i własnej sytuacji również w kontekście
polityczności. Program taki jedynie sytuuje człowieka w uniwersum znaczeń,
którego nie potraﬁą przenicować ani pozytywistycznie nastawione programy nauk
społecznych, ani klasyczna, ﬁlozoﬁczna reﬂeksja nad tym, co polityczne. W takim
ujęciu Oakeshott pozostaje wierny namysłowi teoretycznemu w kontrze do nowożytnych propozycji empirycystycznych, ale uczy jedynie poszukiwania teorii
cząstkowych i doraźnych, wyjaśniąjących zmienną, przygodną i historyczną istotę
polityki.

SUMMARY

MICHAEL OAKESHOTT’S THOUGHT oﬀers theoretical considerations on a wide variety
matters and is diﬃcult to interpretation for many reasons. This article tries to present
Michael Oakeshott’s conception of political theory, which cannot be understand without
recognition of philosophical roots of his thought. The idealistic conception of experience
implies that all kinds of knowledge are contextual. According to this notion political theory
is arrested and highly limited mode of thinking. Philosophy breaks all limitation of thinking, but political theory is always deep-rooted in some certain paradigms, although it is
much more sophisticated and subversive way of considering politics than popular observations.This kind of view of political theory, which is critical for the positivist tendency in
political science is also inclined to greater skepticism than philosophical concepts of revival
of political theory.

40
M. Bevir, R.A. W. Rhodes, Teoria interpretacjonistyczna, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, Kraków 2006, s. 135–137. W ramach podziału wytyczonego przez
Barbarę Krauz-Mozer Oakeshott mieściłby się wówczas w ramach modelu hermeneutyczno-humanistycznego w ramach wzorców naukowości politologii. Model ten wydaje się być szerszy znaczeniowo
niż nurt normatywny, wyróżniony przez K. von Beymego. Zob.: B. Krauz-Mozer, Teorie polityki.
Założenia metodologiczne, Warszawa 2005, s. 47–48. Hermeneutyczny charakter reﬂeksji Oakeshotta
jest często rozpoznawany, nawet pomimo niedostatków w znajomości jego ﬁlozoﬁcznych inspiracji.
Por.: P. Dybel, S. Wróbel, Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa
2008, s. 370–384. Propozycja ta wymaga niewątpliwie dalszych badań, wykraczających poza ramy
niniejszego artykułu.
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MUZYKA JAKO NARZĘDZIE POLITYKI.
WPROWADZENIE DO DYSKUSJI

BADANIE MUZYKI OD dawna nie zamyka się w ramach muzykologii, podejmują
je specjaliści wielu dyscyplin. Semiotycy zajmują się muzyką jako nośnikiem
znaczeń. Literaturoznawcy przeprowadzają analogię pomiędzy budową dzieła
muzycznego i literackiego, porównując ich możliwości wyrazowe i artystyczne.
Teologia interesuje się muzyką jako jednym z rodzajów sztuki sakralnej i narzędziem krzewienia wiary. Na gruncie ﬁlozoﬁi muzyka badana jest jako jeden ze
sposobów autoekspresji, przy czym może pojawiać się reﬂeksja o emotywnych
właściwościach muzyki, możliwościach emitowania emocji, a także innych sensów
pozamuzycznych. Kulturologia i antropologia kultury wpisuje muzykę w szeroko
zwykle zarysowany zakres zjawisk określanych jako kulturowe. W takim ujęciu
kwestią kluczową pozostaje współzależność kształtu muzyki i kultury, ich wzajemne
oddziaływanie. Równie ważna jest tu struktura i charakter formy muzycznej jak
jej uwarunkowanie społeczno-kulturowe. Określonym typom kultur i społeczności
przyporządkowywane są charakterystyczne dla nich formy twórczości muzycznej.
W świetle kulturologii, a także komunikologii, muzyka jest nieustannie ewoluującym systemem komunikacji społecznej i politycznej. Historycy badają muzykę jako
sztukę, element zmieniającej się obyczajowości i historycznie zmienne medium,
które znajduje zastosowanie między innymi w organizacji i konserwacji dawnych
monarchii. Historycy zajmujący się badaniem muzyki wpisują ją zawsze w szeroki
kontekst faktów i zjawisk występujących na przestrzeni wybranego odcinka czasowego i przestrzennego. Inaczej niż większość muzykologów, nie zajmują się
badaniem muzyki jako zjawiska, które jest interesujące samo w sobie, w oderwaniu
od otoczenia w którym istnieje i gruntu społeczno-politycznego, na który pada. Dla
historyka muzyka jest badawczo pociągająca jedynie wraz z oglądem warunków
w jakich dawniej istniała i celów, którym służyła. Pod tym względem historyczne
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podejście do badań muzyki jest bliskie podejściu socjologicznemu. Badania socjologiczne bowiem również nie ograniczają się do prób wyjaśnienia istoty, charakteru
i form muzyki. Ostatecznie koncentrują się na gruncie społecznym, na który
muzyka pada i reakcjach społecznych, które wywołuje. Ogląd ten może być skierowany tak w przeszłość, jak i w teraźniejszość, może także łączyć obie perspektywy
czasowe, co pozwala porównać zakres i sposoby funkcjonowania muzyki w różnego
rodzaju społecznościach dawniej i obecnie. W perspektywie socjologicznej muzyka
widziana jest jako odzwierciedlenie historycznie zmiennych oraz geograﬁcznie
i kulturowo zróżnicowanych stanów i zjawisk społecznych pomocna w ich interpretacji, a jednocześnie jako zjawisko silnie przyczyniające się do powstawania
różnego rodzaju więzi społecznych. Historyczne i socjologiczne badania muzyki
pod jednym jeszcze przynajmniej względem wykazują zbieżność: spośród różnych
aspektów istnienia muzyki nieraz wydobywają ten, który łączy ją ze sferą polityki1.
Istnienie muzyki w związku z polityką zarejestrowane jest zresztą w wielu opracowaniach historycznych, gdzie nie muzyka, lecz inne zjawisko lub fakt historyczny
jest główną treścią badania2. Dodajmy, że obserwacja różnych przejawów obecności muzyki w sferze politycznej zajmuje również niektórych muzykologów, tych
zwłaszcza, których specjalnością jest historia muzyki. Ich badania muzyki w ujęciu
historycznym wlewają się w nurt badań historycznych3. Sposób oglądu muzyki
1
Wśród książek historycznych, w których muzyka badana jest w bezpośrednim odniesieniu do
sfery politycznej, na przykład jako element etykiety dworskiej, insygnium władzy królewskiej, narzędzie wymuszania społecznego respektu i posłuszeństwa. Zob.: m.in: J.G. Landels, Muzyka starożytnej
Grecji i Rzymu, Kraków 2003; H. Waddell, Średniowiecze wagantów, Warszawa 1960, s. 323; Z. Chaniecki, Muzyka w Europie w relacjach polskich podróżników, Warszawa 2005; W.L. Woodﬁll, Musicians
in english society from Elizabeth to Charles I., Princeton–New Jersey 1953; Ch. Hogwood, Music at
Court, London 1977.
2
F. Schlette, Celtowie, Łódź 1987, s. 173; W. Lipiński, Narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich,
Poznań 2001, s 51–52; Historia Irlandii, red. W.M Moody, T.X. Martin, Poznań 1998, s. 52; R. Bielecki,
Wielka armia, Warszawa 1995, s. 216; B. Geremek, Świat „opery żebraczej”. Obraz włóczęgów i nędzarzy w literaturach europejskich XV–XVII wieku, Warszawa 1989, s. 278–279; Z. Dalewski, Władza,
przestrzeń, ceremoniał, Warszawa 1996, s. 106, 150, 204; K. Balbuza, Triumfator. Triumf i ideologia
zwycięstwa w starożytnym Rzymie epoki Cesarstwa, Poznań 2005; A. Kraushar, Podróże królewicza
polskiego, późniejszego króla Augusta III (Niemcy-Francja-Włochy) 1711–1717, cz. II, Lwów 1911,
s. 6.
3
D. Gwizdalanka, Muzyka i polityka, Kraków 1999; Z.M. Szweykowski, A. Szweykowska, A. Patalas, Historia muzyki w XVII wieku. Muzyka we Włoszech, t. 2. Technika polichóralna, Kraków 2000,
s. 13; A Żórawska-Witkowska, Muzyczne podróże królewiczów polskich. Cztery studia z dziejów kultury
muzycznej XVII i XVIII, Warszawa 1992; A. Żurawska-Witkowska, Muzyka na dworze i w teatrze
Stanisława Augusta, Warszawa 1995; A. Żurawska-Witkowska, Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie, Warszawa 1997; T. Jeż, Madrygał w Europie północno-wschodniej. Dokumentacja – recepcja
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właściwy historykom i muzykologom jak również wnioski jakie się z tego oglądu
wyłaniają nie wykazują specjalnych różnic. Ogląd ten w najwyższej mierze polega
na przywołaniu przykładów sytuacji, w której muzyka towarzyszyła wydarzeniom
i zjawiskom politycznym tworząc ich atmosferę, tło lub dekorację. Dominuje
podejście opisowe bez próby konstruowania teorii na temat możliwości i sposobów
zastosowania muzyki dla osiągania wyznaczonych celów politycznych. Towarzyszenie, dekorowanie i uświetnianie muzyką wydarzeń politycznych związane jest
z celami o charakterze politycznym i takimiż skutkami. Wypadałoby je nazwać
i ocenić. Brak wskazania związków przyczynowo-skutkowych łączących muzykę
i politykę umniejsza wartość tych opracowań, stanowiąc wciąż aktualne wyzwanie
teoretyczne.
Zarówno w opracowaniach muzykologicznych jak i historycznych wśród przykładów istnienia muzyki w kontekście wydarzeń i procesów politycznych wyróżnioną pozycję zajmują te, które odnoszą się do reżimów totalitarnych. Wielu
badaczy zjawisk charakterystycznych dla państw i społeczeństw totalitarnych mniej
lub bardziej obszernie wskazuje na udział muzyki w utrzymywaniu kultów jednostki oraz ideologii powodujących społeczne zniewolenie, upośledzenie intelektualne lub/i materialne oraz terror4. Koncentracja na tym aspekcie funkcjonowania
muzyki sprzyja zawężonemu spojrzeniu na obecność muzyki w polityce. Muzyka
jako element propagandy totalitarnej jest charakterystycznym, ale tylko jednym
z wielu możliwych sposobów zastosowania muzyki w celach politycznych. Temat
muzyki w polityce równie często wywołuje myśl o propagandzie nazistowskiej lub
– przeobrażenie gatunku, Warszawa 2003; Z.M. Szweykowski, A Szweykowska, A. Patalas, Z. Fabiańska,
P. Wilk, Historia muzyki w XVII wieku, t. 3: Madrygał wielogłosowy, Kraków 2000, s. 21; A. Dunning,
Die Staatsmotette 1484–1555, Utrecht 1969; Z. Chaniecki, Powstanie zawodu i działalność organizacyjna muzyków w Europie, [w:] O społecznych problemach muzyki, red. M. Demska-Trębaczowa,
Warszawa 1984, s. 50–58; A. Szulcówna, Muzykowanie w Polsce renesansowej, Poznań 1959.
4
Na temat roli muzyki w państwach totalitarnych i PRL obszernie w: Muzyka i totalitaryzm, red.
M. Jabłoński, J. Tatarska, Poznań 1996; B. Drewniak, Kultura w cieniu swastyki, Poznań 1969; R. Grunberger, Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, t. 2, Warszawa 1987; Music and german national identity,
red. C. Applegate, P. Potter, Chicago–London 2002; W. Malinowski, Socrealizm? Cóż to właściwie było
? (Przyczynek do historii sacrum w sztuce), http://free.art.pl/demusica/De_Mus_2/DM_02_03.htm
odczyt 13.05.2003; A. Kulisiewicz, Muzyka i pieśń jako współczynnik samoobrony psychicznej więźniów
w obozach hitlerowskich, „Przegląd Lekarski” 1977, nr 1. Sposoby i cele zastosowania muzyki w nazistowskich obozach zagłady gruntownie [w:] G. Fackler, «Des Lagers Stimme» Musik in den frühen
Konzentrationslagern des NS-Regimes (1933–1936), Bremen 2000; wzmiankowo: A. Applebaum, Gułag,
Warszawa 2005; K. Grünberg, Hitler-Jugend, Toruń 1998; A. Leinwand, Sztuka w służbie utopii.
O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917–1922,
Warszawa 1998; J.C. Fest, Oblicze Trzeciej Rzeszy, Warszawa 1970.
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komunistycznej jak o muzyce-proteście, o muzyce jako wentylu bezpieczeństwa,
który jest otwierany, gdy ciśnienie polityczne staje się nieznośne. W ostatnich latach
ten aspekt politycznej funkcjonalności muzyki prawie bez wyjątku kieruje badaczy
– w tym głównie socjologów – w stronę muzyki rozrywkowej5. Problematyka
kontestacji muzycznej ukierunkowana na ogląd reakcji muzyków na totalitaryzm
i ich sytuacji w tym reżimie oraz kontestacji w reżimach liberalno-demokratycznych przy użyciu muzyki popularnej prawie całkowicie wypełniła dwie debaty
konferencyjne poświęcone związkom muzyki z polityką – w Poznaniu w 1996
i w Łodzi w 2006 r.6 Muzyka faktycznie była i jest wentylem bezpieczeństwa w każdym ze znanych reżimów politycznych, ale tę jej rolę w polityce chyba niesłusznie
zanadto się podnosi. Pogląd, że muzyka w sferze politycznej to w głównej mierze
muzyka negująca reżimy i charakterystyczne w nich zjawiska jest tak samo jednostronny jak ten, który udział muzyki w polityce wiąże z zagadnieniem propagandy
totalitarnej.
5

Zob.: J.J. Mondak, Protest music as political persuasion, „Popular Music and Society” 1988, nr 12,
s. 25–38; H.B. Auslander, „If ya wanna end war and stuﬀ, you gotta sing loud”: A survey of Vietnam
related protest music, „Journal of American Culture” 1981, nr 4, s. 108–113; K.J. Bindas, C. Houston,
Takin’ Care of Business’: Rock Music, Vietnam and the Protest Myth, „Historian” 1989, nr 52, s. 1–23;
B.Tim, P. Friedlander, Rock and roll on the new long march: Popular music, cultural identity and political
opposition in the People’s Republic of China, [w:] Rockin’ the boat: Mass music and mass movements,
red. R. Garofalo, Boston 1992, s. 115–127; E.E. Cashmore, No future: Youth and society, London 1984;
D.E. James, The Vietnam War and American Music, „Social Text” 1989, nr 23, s. 122–143; E.J. Kizer,
Protest song lyrics as rhetoric, „Popular Music and Society” 1983, nr 9, s. 3–11; S. Kosokoﬀ, C.W.
Carmichael, The Rhetoric of Protest: Song, Speech and Attitude Change, „Southern Speech Journal”
1970, nr 35, s. 295–302; M. Rauhut, Music knows no borders: The political background of the GDR’s
international rock concerts in the late eighties, [w:] Popular music – style and identity, red. W. Straw,
S. Johnson, R. Sullivan, P. Friedlander, Montreal 1993, s. 233–235; J.P. Robinson, P.M. Hirsch, Teenage
Response to Rock and Roll Protest Songs, [w:] The Sounds of Social Change: Studies in Popular Culture,
red. S. Denisoﬀ, R.Peterson, Chicago 1972, s. 222–231; J.P. Robinson, R. Pilskain, P. Hitsch, The rhetoric
of revolt: Protest rock and drugs, „Journal of Communication” 1976, nr 26, s. 125–136; J.L. Rodnitzky,
The evolution of the American protest song, „Journal of Popular Culture” 1969, nr 3, s. 35–45; J.L.
Rodnitzky, The decline of contemporary protest music, „Popular Music and Society” 1971, nr 1, s. 44–50;
A. Szemere, Subcultural politics and social change: Alternative music in postcommunist Hungary,
„Popular Music and Society” 1996, nr 20, s. 19–41. Jeden z mało licznych przykładów wykorzystania
w aktach kontestacji muzyki po części folklorystycznej zob.: D. Treece, Guns and roses: Bossa nova
and Brazil’s music of popular protest, „Popular Music” 1993, nr 12, s. 289–300.
6
Wspominamy tu konferencję „Muzyka i totalitaryzm” zorganizowaną w Zakładzie Muzykologii
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Zakład Teorii Muzyki
Akademii Muzycznej im. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz konferencję „Media a Polityka”, która
odbyła się w końcu kwietnia 2006 roku w Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi.
Wydzielono w niej obszerny panel dyskusyjny pod hasłem „muzyka w polityce” z udziałem uczonych
amerykańskich.
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Muzyka w kontekście celów i rezultatów społecznych i politycznych zajmowała
muzykologów marksistowskich. Wiele wysiłku włożyli w śledzenie drogi od przeżycia estetyczno-emocjonalnego do powstania sądu. Opis tego procesu stanowi
spójną i wartościową teorię oddziaływań muzycznych, która, po odrzuceniu jej
naleciałości ideologicznych, wciąż może być przydatna7. Jak wspominaliśmy, ani
w późniejszych, niemarksistowskich badaniach muzykologicznych, ani na gruncie
żadnej innej dyscypliny podobna teoria nie powstała, choć obecność muzyki
w sferze politycznej coraz częściej jest zauważana. Najwcześniej odnotowano ją na
gruncie socjologii. Tam właśnie funkcjonalność muzyki, możliwość jej wykorzystania dla osiągania założonych celów sformułowano jako problem badawczy,
a nawet cały zespół problemowy, który w końcu lat 60. złożył się na socjologię
muzyki.
Socjologię muzyki wydzielono i uznano w ramach socjologii nie od razu i opornie8. Zastrzeżenia co do sensowności rezerwacji specjalnego na terenie socjologii
pola dla badań muzyki rodzą się w obliczu wciąż słabo zdeﬁniowanego przedmiotu
i celu tych badań. Kontrowersje budzi szczególnie metodologia socjologicznych
badań muzyki. Różne rodzaje socjologicznego oglądu muzyki powstały na gruncie
historii, muzykologii (tu: w ramach historii muzyki), etnomuzykologii, estetyki
i ﬁlozoﬁi, a więc poza ramami socjologii. Z racji swojego ukierunkowania na
aspekty społeczne muzyki zostały wkomponowane w ramy socjologii. Wraz przedmiotem badań znalazły się zatem tutaj „obce” tradycje i metody badawcze. Nie tylko
bywają one widziane jako nieadekwatne do metodologii uznanej i utrwalonej
w socjologii, lecz w dodatku mogą jawić się jako niejasne, niedopracowane. Socjologiczne badanie muzyki, w tym badanie związków muzyki z polityką, jakie na
gruncie socjologii muzyki zainicjowano, jest badaniem interdyscyplinarnym.
Metodologia badań interdyscyplinarnych z zasady trudna jest do zdeﬁniowania.
Pozwala stosować równolegle różne tradycje i warsztaty badawcze. Postulat usunięcia z badań socjologicznych oglądów i metod badawczych innych niż te, które
w klasyczny sposób są właściwe socjologii, w szczególności oglądów nieopartych
na metodzie empirycznej9 skrytykowany został przez badaczy przekonanych do
7

Zob.: I. Massaka, Muzyka w polityce – reaktywacja myśli marksistowskiej, [w:] Media a polityka,
red. A.M. Zarychta, Ł. Donaj, M. Kosiarz, A. Barański, Łódź 2007.
8
Zob.: D. Weinstein, The sociology of rock: An undisciplined discipline, „Theory, Culture and
Society” 1991, nr 8, s. 97–109; L. Mokrý, Socjologia muzyki – już bez znaku zapytania?, „Muzyka
w prasie zagranicznej” 1964, nr 6, s. 52–61.
9
A. Silbermann, Musik, [w:] Wörterbuch der Sozologie, red. W. Bernsdorf, Stuttgart 1969,
s. 725–727.
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tego, że socjologiczne badanie muzyki może i powinno mieć charakter interdyscyplinarny. Ten pogląd prezentował w swoich pracach Theodor Adorno, będący
w socjologii muzyki niepodważalnym autorytetem. Liczni uczeni kontynuujący
badania w duchu Adorno, w tym jeden z głównych teoretyków socjologii muzyki
Ivo Supičić10 interdyscyplinarny charakter badań uznali za jedyny właściwy
i w swoich pracach zastosowali11.
Jakkolwiek socjologia muzyki zwraca uwagę na zagadnienie funkcjonalności
muzyki, w tym przydatności dla celów politycznych sugerowane przez Tomasza
Misiaka, Arnolda Sochora i Alphonsa Silbermanna i uporządkowane przez Grażynę
Filipiak12 zestawy problemów uznanych za właściwe dla socjologii muzyki, tak
sformułowanego problemu nie zwiera. Ekspressis verbis stawia go Ivo Supičić13, co
znajduje pośrednie tylko odzwierciedlenie w opracowanym przez Filipiak katalogu
proponowanych zadań dla socjologii muzyki14. Postawiony przez chorwackiego
socjologa problem nie został jednak przez niego ujęty w ramy teorii wpływu
muzyki na politykę. W manierze historycznej daje on jedynie przegląd sytuacji

10

Zob.: I. Supičić, Wstęp do socjologii muzyki, Warszawa 1969, s. 45.
Przykłady interdyscyplinarnego podejścia w socjologicznych badaniach muzyki m.in. zob.:
Z. Lissa, Z zagadnień socjologii muzyki, „Przegląd Socjologiczny” 1938, nr 3/4, s. 450–481; J.C. Shepherd, Towards a sociology of musical styles, „Canadian University Music Review” 1981, nr 2,
s. 114–137; J.C. Shepherd, Music and Social Control: An Essay in the Sociology of Musical Knowledge,
„Catalyst: Social Science Controversy” 1979, nr 13, s. 1–54; J.C. Shepherd, Music as social text, Cambridge1991; J.C. Shepherd, P. Virden, G. Vulliamy, T. Wishart, Whose Music? A sociology of Musical
Languages, New Brunswick 1977, reprint 1980; J. Orman, Conclusion: The impact of popular music in
society [w:] America’s musical pulse: Popular music in twentieth-century society, red. K.J. Bindas,
Westport 1992, s. 281–287; P.M. Hirsch, Sociological Approaches to the Pop Music Phenomenon,
„American Behavioral Scientist” 1971, nr 14, s. 371–388; D.D. Braun, Toward a Theory of Popular
Culture: The Sociology and History of American Music and Dance 1920–1968, Ann Arbor1969;
B. Longhurst, Popular music and society, Cambridge 1995; Ch. Keil, Parcipatory discrepancies and the
power of music, „Cultural Anthropology” 1987, nr 2, s. 275–283; R.D. Dixon, Music in the community:
A survey of who is paying attention, „Popular Music and Society” 1980, nr 7, s. 37–56; K.P. Etzkorn,
On the Sociology of Musical Practice and Social Groups , „International Social Science Journal” 1982,
nr 34, s. 555–570.
12
T. Misiak, Socjologia, s. 11, [w:] Perspektywy socjologicznych badań muzyki, red. G. Filipiak,
Poznń 1997, s. 21–28.
13
„Socjologii muzyki nie chodzi sprowadzenie zagadnienia do tego czy wpływ warunków politycznych w poszczególnych przypadkach był pozytywny czy negatywny dla samej sztuki muzycznej,
lecz o ukazanie różnorodności tych wpływów oraz funkcji jaka muzyka pełniła w samym życiu politycznym” I. Supičić, op.cit., s. 98.
14
Jako badanie faktycznych funkcji muzyki w odróżnieniu od funkcji przypisywanej dziełom
muzycznym zob.: G. Filipiak, Perspektywy…, s. 25.
11
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w których muzyka w jakiś sposób łączy się z polityką, jest obecna w ważnych
z punktu widzenia politycznego chwilach i sytuacjach15.
Teoria oddziaływań muzycznych o cechach i skutku politycznym łącząca opcję
socjologiczną, historyczną, ﬁlozoﬁczną, etnograﬁczną, psychologiczną i fenomenologiczną mogłaby powstać na gruncie politologii. Spojrzenie na muzykę jako na
skuteczny, brzemienny w skutki nie tylko społeczne, lecz także polityczne, środek
manipulacyjnie stosowanego przymusu i przemocy bezpośrednio wiąże się z zagadnieniem władzy i jej instrumentów oraz manipulacji politycznej, w tym propagandy.
W politologii zagadnienia te należą do podstawowych. Mogłoby się wydawać, że
pomostem, przez który socjologiczne badania muzyki są już po trosze wprowadzane
do politologii są badania w zakresie marketingu politycznego, w szczególności
reklamy wyborczej. Przedmiotem badań są tu piosenki wyborcze propagujące
programy poszczególnych kandydatów i formacje z nimi związane, a także dyskredytujące kontrkandydatów i formacje konkurencyjne16. Samo zjawisko karnawalizacji wyborów, w czym muzyka ma znaczący udział jest interesującym materiałem
dla analiz politologicznych, o ile w analizie takiej uwzględniłoby się zależność
pomiędzy wyborami elektoratu a rodzajem i natężeniem bodźców, którym odgórnie
jest on poddawany, w tym bodźców o charakterze muzycznym. Badanie samych

15

Zob.: I. Supičić, op.cit., s. 98–112.
Slogany i teksty piosenek wyborczych będących zaklęciami poszczególnych ugrupowań politycznych od 1990 roku przypomina: M. Mazur, Marketing polityczny. Wyczerpujący przegląd technik
i metod stosowanych w kampanii wyborczej, Warszawa 2002, s. 235, 265. Cytaty z niektórych piosenek
wyborczych poparte wyjaśnieniem funkcji, jakie pełni muzyka w kształtowaniu wizerunku wyborczego zob.: M. Jeziński, Marketing polityczny a procesy akulturacyjne. Przypadek III Rzeczypospolitej,
Toruń 2004, s. 32, 170, 177, 189, 200. O muzyce na wiecach przedwyborczych Platformy Obywatelskiej
zob.: P. Śmiłowicz, Tusk rusza w pogoń, http://www.rzeczpospolita.pl/gazeta/wydanie_050504/kraj/
kraj_a_7.html (20.05.2007). O wyborczej produkcji heavy metalowej zespołu Piligrim agitującego na
rzecz partii Jedinaja Rossija zob.: J.R. Mettke, Niedźwiedź z bałałajką, http://wiadomości.onet.
pl/1307157, 2678, kioskort. html (18.01.2006). Charakterystyka eurazjatyckiej sceny rockowej, gdzie
propagowany jest antyliberalizm i szowinizm ze wskazaniem na jej propagandową użyteczność dla
różnego rodzaju rosyjskich niszowych partii nacjonalistycznych i faszyzujących (w latach 90. rockiem
eurazjatyckim „podpierała się” Partia Narodowo-Bolszewicka E. Limonowa) zob.: B. Koroluk, Rock
eurazjatycki, „Fronda” 1998, nr 11–12, s. 148–156. Wyjaśnienie przyczyn popularności stylu disco polo
i zastosowanie go w marketingu wyborczym zob.: D. Galasiński, Prosty świat disco-polo, „Zeszyty
Prasoznawcze” 1996, nr 3–4, s. 108, 115; por.: D. Brackett, The politics and musical practice of „crossover”, [w:] Popular music – style and identity, red. W. Straw, S. Johnson, R. Sullivan, P. Friedlander,
Montreal 1993, s. 23–31; U. Fiori, Rock music and politics in Italy, „Popular Music” 1984, nr 4,
s. 261–277.
16
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słów piosenek wyborczych, do czego badacze niejednokrotnie się ograniczają17, nie
jest badaniem politologicznym, lecz literaturoznawczym. Nie jest w ogóle badaniem
muzyki, lecz tekstu jej naddanego. Badania tego rodzaju nie mogą oczywiście być
podstawą teoretycznych rozważań o udziale muzyki w polityce.
Zagadnienie związku, jaki łączy muzykę ze sferą polityczną wydaje się być jednym z najbardziej pociągających i aktualnych. Najwyraźniej wyartykułowano go
w obszarze socjologii, choć nie brak reﬂeksji na ten temat i w innych dziedzinach
nauki. Poza pracami Adorno poświęconymi kwestii udziału muzyki w kształtowaniu społeczeństw kapitalistycznych i pracami muzykologów marksistowskich
traktujących muzykę jako narzędzie budowy socjalizmu nie istnieje reﬂeksja na
tyle rozbudowana i spójna, by podnosić ją do rangi teorii wpływu muzyki na
mechanizmy polityki. Dla zagadnienia muzyki w związku z polityką najwłaściwsze
wydaje się ujęcie politologiczne, a tym samym wypełnienie niszy jaka dla badań
muzyki w politologii się rysuje.

SUMMARY

MUSIC IS AN interesting subject for research in numerous ﬁelds. The attempts to introduce
it to political science area have been made for certain time. Like in sociology, music is
analyzed as an instrument of integration, discipline and – generally – desired stimulations,
assumed group behavior resulting in certain political facts. This research is interesting and
necessary but, so far, it has not brought any positive results due to its too narrow perspective (e.g. music in totalitarian regimes, music in election spots) whereas it is panoramic and
17

Ten rodzaj badań nazywanych chętnie socjologicznymi jest najbardziej tak za granicą jak
i w Polsce rozpowszechniony. Badacze najczęściej zajmują się piosenkami mieszczącymi się w nurcie
muzyki rozrywkowej o charakterze protestacyjnym lub za takie uważanymi. O tej preferencji świadczy
bogata bibliograﬁa G.H. Lewisa [zob.: G.H. Lewis, The sociology of popular music: A selected and
annotated bibliography, „Popular Music and Society” 1979, nr 7, s. 57–68] uzupełniona przez S.B. Groce [zob.: S.B. Groce, The sociology of popular music: A selected and annotated bibliography of recent
work, „Popular Music and Society” 1992, nr 16, s. 49–80] odzwierciedlająca stan badań w nurcie
socjologii muzyki amerykańskiej lat 80. i pierwszej połowy lat 90. oraz powstałe tam prace nowsze
m. in.: L. Grenier, From „diversity” to „diﬀerence”: The case of socio-cultural studies of music, „New
Formations” 1989, nr 9, s. 125–142; S. Frith, World music, politics and social change: Papers from the
International Assotiation for the Study of Popular Music, New York 1989; J. Gow, Political themes in
popular music videos: MTV’s „Top 200, ever”, „Popular Music and Society” 1994, nr 18, s. 77–89;
J. Klein, It Can’t Happen Here: Social and Political Commentary in the Works of Frank Zappa, [w:]
Media a polityka, red. A.M. Zarychta, Ł. Donaj, M. Kosiarz, A. Barański, Łódź 2007, s. 557–564.
W Polsce tę preferencję ukazują artykuły: M. Kosiarz, Obywatel Bono, U2-muzyka i polityka, [w:]
Media a polityka…, s. 595–603.
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comparative perspective that is desirable (role of music in diﬀerent kinds of political regime,
in various periods and historical circumstances, in diﬀerent parts of the world). Researchers frequently say that they treat music as a stimulator of group attitudes, focusing on the
text supplied (e.g. lyrics of contesting or proselytizing songs). From our point of view the
analysis and assessment of the inﬂuence of the supplied text cannot be called research in
music in politics; it is rather research concerning all factors accompanying music. Research
in music as an instrument of politics (music itself, not accompanying areas)ought to focus
on its non-verbal and sound aspect. It also needs to be entirely interdisciplinary, using
research instruments characteristic to various schools, traditions and academic ﬁelds.
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ANATOMIA KRYZYSU Z PERSPEKTYWY
AUSTRIACKIEJ SZKOŁY EKONOMII

WPROWADZENIE

KRYZYSY GOSPODARCZE NAWIEDZAJĄCE co jakiś czas kraje rozwinięte, stawały
się często katalizatorami istotnych zmian w polityce gospodarczej. Działania
instytucji państwowych w zakresie polityki ﬁskalnej oraz monetarnej uzyskiwały
często teoretyczne wsparcie ze strony zawodowych ekonomistów, którzy formułowali nowe paradygmaty. Sztandarowym przykładem tego typu przemian był Wielki
Kryzys i jego implikacje w postaci polityki Nowego Ładu oraz rewolucji keynesowskiej w ekonomii.
Obecny kryzys, który rozpoczął się na dobre w drugiej połowie 2008 r., podobnie jak gospodarcze zawirowania z lat ubiegłych, zainspirował polityczny establishment do dynamicznych działań interwencjonistycznych. Obserwujemy wyraźny
zwrot w kierunku polityki dyskrecjonalnej przy dominującym przekonaniu, że
rynek zawiódł po raz kolejny, a w czasie kryzysu nie można pozwolić sobie na
bezczynność.
Działania ważniejszych banków centralnych sprowadzają się w zasadzie do prób
utrzymania dynamicznej akcji kredytowej banków komercyjnych. Gdy dała o sobie
znać asymetria skutków polityki monetarnej, a obniżki stóp procentowych do
historycznych minimów nie pobudziły machiny kredytowej, banki centralne Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii rozpoczęły proces bezpośredniego wtłaczania gotówki do obiegu, zwiększając tym samym groźbę inﬂacji. Wydaje się
jednak, że i te działania na niewiele się zdadzą, a kryzys gospodarczy dopełni się
w sposób naturalny.
Ekonomiści po raz kolejny stanęli przed wyzwaniem opracowania satysfakcjonującego intelektualnie wyjaśnienia przyczyn aktualnych problemów. Główny nurt
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ekonomii przedstawia w zasadzie dwie przyczyny kryzysu. Pierwszą z nich jest
niedostateczny nadzór nad rynkiem kredytowym, dzięki czemu możliwe stało się
udzielanie w oparciu o nowe instrumenty ﬁnansowe pożyczek obarczonych znacznym ryzykiem, drugą, zbyt ekspansywna polityka monetarna Systemu Rezerwy
Federalnej po 2000 r.1 Krytyka polityki monetarnej ma tutaj raczej charakter
akcydentalny i koncentruje się na domniemanych błędach konkretnych decyzji
Fedu, a nie na rozwiązaniach systemowych.
Z uwagi na fakt, że źródłem obecnego kryzysu są bez wątpienia zawirowania na
rynku kredytowym, uwaga części środowiska naukowego skupiła się na teoriach,
które wyjaśniają kryzysy gospodarcze, odwołując się do niestabilności kredytu.
Owa niestabilność może mieć charakter endogeniczny lub egzogeniczny.
Twórcą endogenicznej teorii niestabilności rynku kredytowego jest postkeynesista Hyman Minsky. Jego teoria ﬁnansowych kryzysów przewiduje możliwość
niekontrolowanej akumulacji zadłużenia w skali całej gospodarki. Zdaniem autora,
nie istnieją rynkowe mechanizmy ograniczające kredytową ekspansję. Kredyt może
być udzielany w zasadzie bez ograniczeń, z uwagi na możliwość monetyzacji długu.
Wzrost napędzanej kredytem bańki, jest tak samo irracjonalny, jak następujące po
nim jej pęknięcie i ﬁnansowy krach. Ponieważ rynki kredytowe cechuje wewnętrzna
niestabilność, konieczna jest ich regulacja oraz istnienie aktywnego pożyczkodawcy
ostatniej instancji.
Bardzo ciekawej historycznej analizy kryzysów ﬁnansowych, z ostatnich 250 lat,
widzianych przez pryzmat teorii Minsky’ego, dokonał Charles P. Kindleberger.
W najnowszym wydaniu swojej książki autor zwraca także uwagę na inną teorię,
która zdobyła pewną popularność. Ma ona całkowicie odmienny pogląd na relacje
między pieniądzem i sektorem bankowym, a stabilnością ekonomiczną2. Mowa
tutaj o teorii austriackiej.
Przedstawiciele szkoły austriackiej (lub neoaustriackiej) uważają, że przyczyną
wahań koniunktury oraz kryzysów gospodarczych jest dokonywana przez system
bankowy ekspansja kredytowa, która może mieć miejsce jedynie w środowisku
państwowego interwencjonizmu, zaburzającego rynkową wycenę kredytu (poziom
stopy procentowej).
Celem niniejszego eseju jest wyjaśnienie, w oparciu o paradygmat austriackiej
szkoły ekonomii, w jaki sposób w wyniku błędnych rozwiązań systemowych
1

W.A. Fleckenstein, Greenspan’s Bubbles, New York 2008.
Ch.P. Kindleberger, Szaleństwo, panika, krach, historia kryzysów ﬁnansowych, Warszawa 1999,
s. 116.
2

Anatomia kryzysu z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii

71

w zakresie pieniądza i kredytu oraz niewłaściwej polityki monetarnej, dochodzi do
ekspansji kredytowej, która pociąga za sobą błędną alokację zasobów oraz wahania
koniunkturalne.
Rozpoczynając od przedstawienia roli pieniądza w gospodarce, a kończąc na
prezentacji austriackiej teorii cyklu, postaramy się skonstruować spójny obraz
działania gospodarki, który pozwoli czytelnikowi zarówno zrozumieć przyczyny
obecnego kryzysu gospodarczego, jak i w pewnym stopniu przewidzieć możliwe
konsekwencje interwencji państwowych dokonywanych aktualnie na wielką skalę,
przez rządy większości krajów świata.

PIENIĄDZ W SPOŁECZEŃSTWIE

AKTY WYMIANY INDYWIDUALNYCH tytułów własności dóbr dokonywane za
pośrednictwem pieniądza są rdzeniem procesu rynkowego. Instytucja wymiany
pośredniej nie narodziła się jednak w chwili, lecz powstała jako wynik trwającego
wiele pokoleń procesu ewolucyjnego, w czasie którego ludzkość musiała przejść
wiele etapów pośrednich. Dzięki badaniom etnologów i socjologów wiemy, w jaki
sposób ów proces przebiegał.
Pierwszą prymitywną formą transferu dóbr był rabunek lub grabież. Kiedy
plemię łupieżców samo zostaje okradzione lub gdy złodziej zostaje okradziony
przez swoją oﬁarę, powstaje ciąg zdarzeń, który ostatecznie prowadzi do pewnej
formy wymiany. Okradam cię, lecz pozwalam, abyś i ty mnie okradł 3. Kradzież
zrekompensowana przybiera formę ceremonii, w czasie której wymiana następuje
według dokładnie ustalonych reguł. Często dar jest wyzwaniem czy zaproszeniem
do swoistego „turnieju hojności”. Takie rytualne formy wymiany z czasem uległy
uproszczeniu. Czas przeznaczony na odwzajemnienie podarku uległ skróceniu,
a wymiana organizowana w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach,
nabrała bardziej indywidualnego charakteru. Narodził się barter.
Wykształcenie się wymiany bezpośredniej wiązało się z przejściem ludzkości
przez wiele etapów pośrednich i było końcem pewnego procesu. Jednocześnie
instytucja wymiany barterowej stanowi dla ekonomistów początek (w sensie
logicznym) analizy zmierzającej do sformułowania teorii wymiany, a w konsekwencji teorii pochodzenia pieniądza.

3

R. Sédillot, Moralna i niemoralna historia pieniądza, Warszawa 2002, s. 15.
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Istotą dobrowolnej wymiany barterowej jest fakt, że „obie osoby przystępują do
niej, ponieważ spodziewają się, że przyniesie to im korzyści; w przeciwnym razie
nie zgodziliby się na wymianę4”. Warunkiem zaistnienia takiej wymiany jest
„odwrotne umiejscowienie obu dóbr na skalach wartości stron wymiany5”. Jeśli
osoba A chce wymienić dobro X na dobro Y będące własnością osoby B oznacza
to, że wartościuje dobro Y wyżej od dobra X. Natomiast osoba B wartościuje
dobro Y niżej od dobra X.
Zdaniem Miltona Friedmana „większość niepowodzeń gospodarczych wywodzi
się z lekceważenia tej prostej prawdy, z nawyku myślenia, że mając placek – jedni
mogą na jego podziale zyskać tylko kosztem drugich6”. M. Rothbard dodaje, iż
„wymiana uwarunkowana jest tym, czy strony wartościują dobra w odwrotnym
porządku i wiedzą, o istnieniu drugiej strony i posiadanych przez nią dobrach7”.
Ponadto konieczne jest także uzyskanie zgody stron odnośnie warunków wymiany.
Zgoda może być wyrażona w sposób mniej lub bardziej sformalizowany.
Gospodarka barterowa, w której występują co najmniej trzy dobra o różnym
stopniu płynności (zbywalności), stwarza warunki do pojawienia się wymiany
pośredniej. Osoba nie musi czekać na okazję do przeprowadzenia wymiany
towaru A na towar B. Może wymienić towar A na towar C, który jest łatwiej zbywalny, a dopiero towar C wymienić na towar B, którego w ostateczności potrzebuje.
Towar C staje się w tym przypadku środkiem wymiany. Kiedy środek wymiany
staje się powszechny w danej społeczności, nazywamy go pieniądzem.
Tę prakseologiczną (poszukującą źródeł wszelkich zjawisk ekonomicznych
w działaniach jednostek) teorię powstania pieniądza, sformułował jako pierwszy,
założyciel szkoły austriackiej Carl Menger8. Następnie, Ludwig von Mises uznając,
że jest ona niepodważalna9, dokonał znaczącego jej rozwinięcia. Jako pierwszy
uporał się z klasyczną dychotomią pomiędzy mikroekonomiczną a makroekonomiczną analizą pieniądza. Formułując teoremat regresji ostatecznie wyjaśnił, w jaki
sposób determinowana jest siła nabywcza pieniądza
Mises argumentuje, że wszelkie próby wyjaśnienia pochodzenia pieniądza,
przyjmując, że został on wprowadzony na mocy zarządzenia lub społecznej umowy,

4
5
6
7
8
9

M.N. Rothbard, Ekonomia wolnego rynku, t. 1, Warszawa 2007, s. 208.
Ibidem.
M. i R. Friedman, Wolny wybór, Sosnowiec 1996, s. 12.
M.N. Rothbard, Ekonomia…, s. 208.
C. Menger, Principles of Economics, Auburn 2007, s. 257–262.
L. Mises, Ludzkie działanie, Warszawa 2007, s. 346.
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są niewłaściwe10. Istnienie wielu dóbr na rynku oraz fakt ich zróżnicowania pod
względem płynności, jest warunkiem wystarczającym do pojawienia się wymiany
pośredniej, a tym samym pieniądza. Powszechny środek wymiany wyłania się
w sposób naturalny na wolnym rynku, w wyniku działań jednostek nastawionych
na poprawę swojej sytuacji. Mises zaznacza, że „pieniądz jest środkiem wymiany.
Jest to najlepiej zbywalne dobro, które ludzie nabywają, by móc je zaoferować
w późniejszych aktach wymiany11”.
Ze względu na zróżnicowane cechy ﬁzyczne jedne środki wymiany skuteczniej
od innych pozwalają na obniżenie kosztów transakcyjnych. W wyniku konkurencji rynkowej grupa towarów używanych jako pieniądz zawęża się, co w ostateczności prowadzi do wyłonienia się kilku bądź jednego pieniądza na danym
obszarze.
Gospodarka, w której dzięki pieniądzu rozwiązane zostają problemy zbieżności
potrzeb i niepodzielności dóbr, może znacząco zwiększyć zakres specjalizacji
i podziału pracy. Nowoczesne gospodarki opierają swoją egzystencję na posługiwaniu się pieniądzem. Za każdym razem, gdy system monetarny jakiegoś kraju
zostaje zniszczony, pociąga to za sobą destrukcję w obszarze społecznego podziału
pracy oraz produktywności.
Niedawna hiperinﬂacja w Zimbabwe, która zdaniem Steve’a Hanke z Cato
Institute12 była drugą co do wielkości w historii13, uświadamia nam zagrożenia
płynące z niewłaściwej polityki monetarnej. W szczytowej fazie inﬂacyjnego
amoku ceny w Zimbabwe rosły w tempie 13,2 miliarda procent miesięcznie, co
w konsekwencji doprowadziło do ostatecznego upadku krajowej waluty. W styczniu bieżącego roku minister ﬁnansów Patrick Chinamasa ogłosił, że dolar Zimbabwe przestaje być jedyną obowiązującą walutą w kraju. Zrezygnowanie
z przymusu używania jednego „prawnego środka płatniczego” i uprawomocnienie
alternatywnych pieniędzy, które pojawiły się już wcześniej na „czarnym rynku”,
jest chyba jedynym rozsądnym wyjściem z tej dramatycznej sytuacji. Funkcję
powszechnego środka wymiany w Zimbabwe zaczęły pełnić waluty innych krajów
oraz złoto.
Aby w sposób zadowalający wyjaśnić procesy rynkowe, należy posługiwać się
mikroekonomiczną analizą rynku pieniądza (w kategoriach popytu i podaży).
10
11
12
13

Ibidem.
Ibidem.
www.cato.org.
Największą inﬂację zanotowano na Węgrzech w 1946 roku.
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Zdaniem Murraya Rothbarda błędem jest próba wyjaśniania doktryny nowoczesnej
ekonomii „analizując wymianę bezpośrednią, a następnie umieszczając pieniądz
gdzieś pod koniec analizy i uważając, że zadanie zostało wykonane14”.

POPYT NA PIENIĄDZ I PODAŻ PIENIĄDZA

POWSZECHNE ŚRODKI WYMIANY są dobrami rzadkimi, więc istnieje na nie
popyt. Zanim jakiś towar stał się pieniądzem istniał nań jedynie popyt niepieniężny.
Z czasem, gdy dane dobro zaczęło być używane jako środek wymiany, na pierwotny
popyt niepieniężny nałożył się popyt pieniężny stanowiący coraz większą „część”
łącznego popytu.
Popyt na pieniądz15 jest wyrażony w chęci nabycia pieniądza w zamian za oferowane na rynku towary i usługi (exchange demand). Ludzie płacą pewną cenę za
pieniądz. Cena ta ma wyjątkowy charakter, gdyż nie jest (i nie może być) wyrażona
w pieniądzu16, tak jak ceny innych dóbr. W odniesieniu do ceny pieniądza używamy
określenia „siła nabywcza”. Wyraża się ona w relacjach wymiennych w stosunku do
wszystkich zbywalnych dóbr. Jak nietrudno się domyślić pieniądz nie ma jednej
ceny, ponieważ jest on w relacji barterowej do pozostałych dóbr. Cen pieniądza jest
tyle ile dóbr w gospodarce oferowanych za daną jednostkę pieniądza.
Pieniądz nie jest abstrakcyjną jednostką rozliczeniową, którą można oddzielić
od konkretnego towaru. Nie jest bezużytecznym żetonem służącym jedynie do
wymiany. Nie jest też czymś narzuconym społeczeństwu. Nie stanowi gwarancji
stałego poziomu cen. Pieniądz jest po prostu towarem. Różni się od innych towarów tym, że popyt nań wiąże się przede wszystkim z funkcją środka wymiany, jaką
pełni.
Murray Rothbard zaznacza, że „całkowite zasoby albo podaż pieniądza w społeczeństwie w określonym momencie odpowiadają całkowitemu ciężarowi występującej w danym czasie substancji, używanej jako pieniądz ”17. Załóżmy dla
14

M.N. Rothbard, Ekonomia…, s. 209.
Wielu ekonomistów stosuje terminu „popyt na pieniądz” w odniesieniu do zapotrzebowania
na krótkoterminowe pożyczki. W tradycji austriackiej natomiast ekonomiści używają konsekwentnie
tego terminu do określenia popytu na pieniądz trzymany w gotówce.
16
Przy założeniu istnienia jednego środka wymiany w gospodarce. W przypadku używania więcej
niż jednego pieniądza mamy do czynienia z quasi barterem, a siła nabywcza jednostki pieniężnej
może być wyrażona kursem wymiany.
17
M. Rothbard, The Mystery of Banking, Auburn 2007, s. 10–11.
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uproszczenia, że tylko jeden towar używany jest w społeczeństwie jako pieniądz.
Przyjmijmy, że jest to złoto. Całkowita podaż pieniądza równa będzie całkowitej
masie złota, które znajduje się w posiadaniu ludzi. Postać, w jakiej występuje złoto
nie ma większego znaczenia, z tym że różne formy pieniądza będą miały trochę
inną siłę nabywczą (monety będą wartościowane wyżej niż sztaby, ponieważ koszt
transformacji monet w sztaby jest niższy niż sztab w monety).
Pieniądz towarowy skutecznie pełnił swoją rolę przez wiele tysiącleci. Austriacka
teoria pieniądza wyjaśnia, w jaki sposób spośród towarów o różnej płynności
wyłania się powszechny środek wymiany, a historia gospodarcza przedstawia nam
cały szereg przykładów pieniędzy towarowych używanych przez ludzi w przeszłości. Fakt, że współcześnie nie spotykamy w zasadzie w obrocie pieniądza towarowego, wymaga kilku słów wyjaśnienia.
Większość ekonomistów nie przykłada wielkiej wagi do procesu przejścia
systemów monetarnych większości krajów rozwiniętych z pieniądza towarowego
(kruszcowego) do pieniądza zadekretowanego (ﬁat money). Proces ten ekonomiści austriaccy traktują jako następującą krok po kroku interwencję państwową
w wolny rynek pieniądza. Pieniądz papierowy, niemający żadnego pokrycia
w realnym towarze, zdaniem Murraya Rothbarda, może powstać jedynie w wyniku
działań interwencjonistycznych18. W tym kontekście trudno jest mówić o wolnym
rynku w odniesieniu do jakiegokolwiek państwa, w którym używa się pieniądza
papierowego.
Kolejną interwencją na rynku pieniężno-kredytowym jest dopuszczenie istnienia systemu rezerwy częściowej. Polega on na możliwości emitowania przez banki
komercyjne substytutów pieniężnych (środków ﬁducjarnych) w ilości przekraczającej posiadane rezerwy. Wielu teoretyków austriackich jest zdania, że emitowanie
środków ﬁducjarnych jest oszustwem, gdyż jak stwierdził Hans Herman Hoppe:
„dwie osoby nie mogą posiadać na wyłączność jednej i tej samej rzeczy w tym
samym czasie”19. Dzięki systemowi rezerw częściowych banki mogą dokonywać
ekspansji kredytowej, a tym samym sztucznie zaniżać stopę procentową kredytów20.

18

M. Rothbard, Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza, Warszawa 2006.
H.H. Hoppe et al., Against Fiduciary Media, „Quarterly Journal of Austrian Economics”, vol. 1
nr 1, s. 21.
20
Więcej na temat ewolucji systemów monetarnych czytelnik znajdzie zob.: J.H. de Soto, Pieniądz,
kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Warszawa 2009.
19
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Nie bez znaczenia dla sprawnego funkcjonowania systemu kredytowego jest
także instytucja banku centralnego, która pełni rolę pożyczkodawcy ostatniej
instancji. Samo istnienie takiej instytucji może zachęcać do udzielania zbyt ryzykownych kredytów. Uczestnicy rynku mogą antycypować fakt, że bank centralny,
dysponujący nieograniczonymi środkami, doﬁnansuje bankrutującą instytucję
kredytową. Brak banku centralnego najprawdopodobniej skłaniałby banki komercyjne do większej ostrożności w udzielaniu kredytów, gdyż ponosiłyby one pełną
i wyłączną odpowiedzialność za złe inwestycje. Ekonomiści austriaccy nie widzą
powodu, dla którego system bankowy miałby być wolny od schumpeterowskiej
„twórczej destrukcji”. Są tym samym przeciwnikami ratowania bankrutujących
podmiotów gospodarczych na rynku ﬁnansowym.

KONSEKWENCJE ZMIANY PODAŻY PIENIĄDZA

ZMIANY PODAŻY PIENIĄDZA bez wątpienia wpływają na ceny oraz produkcję.
Zostało sformułowanych kilka teorii wyjaśniających ów wpływ. Najbardziej popularna z nich to ilościowa teoria pieniądza. Powstała ona u progu czasów nowożytnych pod wpływem doświadczenia, jakim był wzrost cen w Europie, wywołany
napływem kruszców z Ameryki.
Ilościowa teoria pieniądza sprowadza się do twierdzenia o istnieniu zależności
przyczynowo-skutkowej między ilością pieniądza w obiegu, a poziomem cen. Jeśli
rozmiary produkcji są stałe, ceny zmieniają się wprost proporcjonalnie do podaży
pieniądza. Zależność tą w postaci słynnego równania wymiany opisał Irving
Fisher.
Teoria ilościowa była poddana ostrej krytyce w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 1929–1933. Powrót do niej dokonał się w latach 70. w formie
monetaryzmu, którego głównym przedstawicielem był Milton Friedman.
Błędny punkt widzenia przejawiający się w założeniu, że istnieją związki przyczynowe między wielkościami globalnymi i średnimi (w tym wypadku między
globalną ilością pieniądza, poziomem cen i wielkością produkcji), prowadzi do
tego, że ilościowa teoria pieniądza pomija zjawiska najistotniejsze dla funkcjonowania systemu gospodarczego, tj. zmiany struktury cen oraz przyczyny i skutki
tych zmian. W ilościowej teorii pieniądza błędnie zakłada się, że zmiany ilości
pieniądza oddziałują jedynie na ogólny poziom cen, natomiast pomija wpływ
zmiany ilości pieniądza na strukturę cen, a następnie oddziaływania zmian tej
struktury na ogólny poziom cen i poziom produkcji. W konsekwencji przedmiotem
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rozważań jest oddziaływanie zmian poziomu cen na ogólną wielkość produkcji,
zamiast na poszczególne gałęzie21.
Konsekwencje wynikające ze zmian podaży pieniądza dla gospodarki byłyby
zgodne z przewidywaniami teorii ilościowej tylko w przypadku, gdyby wszystkie
ceny w gospodarce zmieniały się jednocześnie i w jednakowych proporcjach. Wtedy
pieniądz byłby „neutralny”. Już samo używanie terminu „poziom cen” jest mylące,
gdyż właśnie sugeruje, że ceny zmieniają się równocześnie, podobnie jak poziom
cieczy w naczyniach połączonych.
Teoria, która próbuje ustalić relacje przyczynowo-skutkowe pomiędzy agregatami i wielkościami przeciętnymi, zdaniem Hayeka, jest skazana na niepowodzenie22. Ustalenie takich relacji możliwe jest bowiem jedynie w przypadku zjawisk
indywidualny, konkretnych transakcji i konkretnych cen.
Ekonomistą, który jako pierwszy poprawnie zidentyﬁkował wpływ pieniądza na
zmianę cen był Richard Cantillon. W słynnym eseju Essai sur le Commerce pokazał,
w jakim kierunku i w jakich proporcjach wzrost podaży pieniądza wpływa na
wzrost konkretnych cen. Cantillon rozpoczyna swoją analizę od założenia, że
zostały odkryte nowe pokłady złota lub srebra. Wyjaśnia kolejno jak dodatkowa
podaż cennego metalu najpierw zwiększa dochód wszystkich ludzi związanych
z jego wydobyciem, następnie jak zmieniają się ceny dóbr kupowanych przez tych
ludzi i tak kolejno opisuje następne etapy w całym łańcuszku transakcyjnym. Autor
dochodzi do wniosku, że korzyść ze wzrostu podaży pieniądza uzyskują jedynie
pierwsi odbiorcy nowego pieniądza kosztem późniejszych odbiorców i osób, do
których nowy pieniądz nie dotrze wcale.
Zgodnie z klasyﬁkacją sformułowaną przez Hayeka, teorie wyjaśniające jak
zmiana podaży pieniądza wpływa nie tylko na ogólny poziom cen, ale także na
względne ceny dóbr, stanowią drugą fazę w rozwoju teorii monetarnej 23. Kolejną,
trzecią fazę, tworzą doktryny, które wyjaśniają wpływ zmiany podaży pieniądza na
stopę procentową, za pośrednictwem której zmienia się względny popyt na dobra
konsumpcyjne i dobra kapitałowe 24.
Zmiany podaży pieniądza oddziałują na stopę procentową w dwojaki sposób.
Pierwszy z nich, ma charakter uniwersalny, drugi, występuje jedynie w określonych
warunkach instytucjonalnych.
21
22
23
24
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Ibidem.
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Uniwersalny wpływ zmiany podaży pieniądza na stopę procentową związany
jest, ze wspomnianym powyżej, efektem Cantillona. Wraz z procesem „rozchodzenia” się nowego pieniądza w gospodarce, następuje przesunięcie dochodu oraz
majątku w kierunku pierwszych odbiorców nowego pieniądza. Zmiany dochodu
poszczególnych podmiotów wpływają na ich względny poziom oszczędności
(skłonność do konsumpcji), tym samym wpływając na naturalną stopę procentową
w gospodarce. Nie można jednak z całą stanowczością stwierdzić, że wzrost podaży
pieniądza w takim przypadku zawsze doprowadzi do obniżenia się stopy procentowej w wyniku wzrostu oszczędności. To, jaki będzie efekt zależy od tego, do kogo
traﬁ nowy pieniądz, kogo wzbogaci, a kogo zuboży efekt Cantillona. Upraszczając
nieco sprawę, jeśli przesunięcie nastąpi w kierunku „bogatych”, to nastąpi wzrost
oszczędności w skali globalnej, natomiast jeśli przesunięcie dochodu nastąpi
w kierunku „biednych”, to wzrośnie konsumpcja.
Teoretyczna koncepcja opisana powyżej, znana jest pod nazwą teorii wymuszonych oszczędności, chociaż, jak wykazaliśmy, bardziej odpowiednia byłaby nazwa
„teoria wymuszonych oszczędności lub wymuszonej konsumpcji”. Uniwersalność
wpływu zmiany podaży pieniądza na stopę procentową wyraża się pewną nieuchronnością wystąpienia w gospodarce zjawiska wymuszonych oszczędności bądź
wymuszonej konsumpcji25 w następstwie zmian podaży pieniądza, natomiast
kierunek tej zmiany może być całkowicie przypadkowy.
Drugi rodzaj wpływu zmian podaży pieniądza na stopę procentową występuje
tylko przy pewnych określonych ramach instytucjonalnych, a mianowicie we
wspomnianym już systemie bankowości z rezerwami częściowymi. Istnienie rezerw
częściowych oznacza, że banki mają możliwość kreacji pieniądza kredytowego.
W takim systemie nie istnieje nominalna tożsamość pomiędzy oszczędnościami,
a funduszem pożyczkowym. W wyniku kreacji fundusz pożyczkowy zostaje sztucznie zwiększony. Zwiększona podaż kredytu wywołuje spadek pieniężnej stopy
procentowej, czyli stopy, po jakiej udzielane są pożyczki. Obniżenie stopy procentowej wynikające z wykreowania nowego pieniądza jest, w myśl teorii austriackiej,
główną przyczyną cyklicznych wahań koniunktury w gospodarce.
Ludwig von Mises dostarczył po raz pierwszy wstępnego zarysu austriackiej
teorii cyklu koniunkturalnego w swojej klasycznej rozprawie The Theory of Money
and Credit, opublikowanej po raz pierwszy w 1912 roku. Teoria „kredytu ﬁducjar25

Można oczywiście się upierać, że teoretycznie jest możliwe, aby redystrybucja dochodu dokonała się w taki sposób, aby stopa procentowa nie uległa zmianie, jednak wystąpienie takiej sytuacji
w realnym świecie wydaje się być prawie niemożliwe.
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nego”, wyłania się jako kombinacja teorii naturalnej stopy procentowej rozwiniętej
przez szwedzkiego ekonomistę Knuta Wicksella oraz austriackiej teorii kapitału
naszkicowanej przez Carla Mengera i rozszerzonej przez Eugena von Böhm-Bawerka. Nie bez znaczenia na poglądy Misesa pozostaje także wpływ British Currency
School, która podobnie jak on, przyczyn ﬂuktuacji gospodarczych upatrywała
w ekspansji monetarnej. Teorię Misesa rozwinął jego najwybitniejszy uczeń Friedrich August von Hayek w swoich dwóch najważniejszych pracach: Prices and
Production i Monetary Theory and the Trade Cycle. Mises w swojej teorii dążył do
integracji pieniądza z ogólną konstrukcją gospodarki. Podejście Misesa do charakterystyki kryzysów gospodarczych naświetla ułomności rynku, jeśli chodzi o czas,
pieniądz, strukturę kapitałową i koordynację 26. Mises wykazał, że przyczyną ﬂuktuacji gospodarczych jest nadmierna ekspansja kredytowa, która sztucznie zaniża
rynkową stopę procentową poniżej poziomu, który wyznaczają dobrowolne
oszczędności.

ROSNĄCA FAZA CYKLU

ZMNIEJSZENIE SIĘ PIENIĘŻNEJ stopy procentowej wpływa na zmianę oceny
opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych dokonywanych przez przedsiębiorców.
Razem z cenami materiałów, wysokością pensji i przewidywanymi zmianami cen
produktów, stopy procentowe są elementami, które przedsiębiorcy uwzględniają
przy ocenie rentowności inwestycji. Rezultaty przeprowadzonej kalkulacji pokazują, czy określone przedsięwzięcia są opłacalne. Ich wynik przedstawia, jakie
inwestycje są uzasadnione przy danej preferencji czasowej27 społeczeństwa. Przedsiębiorcy unikają rozpoczynania projektów, które wymagają dłuższego czasu
oczekiwania na efekty. Ograniczenia wynikające z wysokości stopy preferencji
czasowej zmuszają przedsiębiorców do angażowania dostępnego kapitału w procesy, które zaspokajają bardziej pilne potrzeby konsumentów. Kiedy poprzez ekspansję kredytową stopy procentowe zostają sztucznie obniżone, odnosi się błędne
wrażenie, że przedsiębiorstwa, wcześniej uważane za nieefektywne teraz zaczynają
przynosić zyski. „Łatwe pieniądze” sprawiają, że przedsiębiorcy angażują się

26

B. Snowdon et al., Współczesne nurty teorii makroekonomii, Warszawa 1998.
Preferencja czasowa jest miarą tego, w jakim stopniu aktualna satysfakcja jest bardziej pożądana
od takiej samej satysfakcji w przyszłości.
27
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w przedsięwzięcia, których na pewno by się nie podjęli, gdyby stopy procentowe
były wyższe 28.
Gdy pieniężna stopa procentowa ulega zmniejszeniu w wyniku ekspansji kredytowej, przedsiębiorcy zostają wprowadzeni w błąd. Wyniki kalkulacji, których
dokonują, wskazują błędnie na opłacalność pewnych przedsięwzięć gospodarczych.
Gdyby stopa procentowa nie została obniżona w wyniku ekspansji kredytowej, te
przedsięwzięcia wydawałyby się nieopłacalne. Obniżona stopa procentowa sprawia,
że przedsiębiorcy rozpoczynają wiele projektów inwestycyjnych, których na niezakłóconym rynku by nie podjęli. Jeśli stopa procentowa pożyczek jest sztucznie
zredukowana poniżej naturalnej stopy procentowej, ustalonej przez swobodne
oddziaływanie sił rynkowych, to przedsiębiorcy mają możliwość zaangażowania
się w dłuższe procesy produkcji.
Jest prawdą, że dłuższe procesy produkcyjne mogą przynosić większy łączny
zwrot niż krótsze procesy, ale względny zwrot z tych procesów jest niższy. Wynika
to z tego, że kolejna jednostka kapitału zaangażowana w wydłużenie procesu
produkcyjnego, przynosi coraz mniejszy zwrot. Innymi słowy, każde wydłużenie
procesu zwiększa produkt całkowity, wedle malejącej stopy wzrostu 29.
Angażowanie się w dłuższy, bardziej okrężny proces produkcyjny jest uzasadnione
tylko w sytuacji, gdy ta mniejsza dodatkowa produktywność nadal będzie się opłacać przedsiębiorcy. Tak długo jak stopa procentowa pożyczek jest zbieżna z naturalną
stopą procentową wydłużenie procesu produkcyjnego nie będzie opłacalne, a zaangażowanie się w taki proces przyniesie straty. Ponieważ, jak już wspomnieliśmy,
krótsze procesy produkcyjne przynoszą większy względny zwrot, w niezakłóconych
ekspansją kredytową warunkach przedsiębiorcy angażują się w dłuższe procesy
tylko w sytuacji, gdy wszystkie możliwe zyskowne krótsze procesy nie są już
dostępne. Sztucznie obniżona stopa procentowa powoduje, że przedsiębiorcy
zaczynają angażować się w dłuższe procesy produkcyjne pomimo tego, że nie jest
to uzasadnione z uwagi na niedostatek dobrowolnych oszczędności.
Nie ulega wątpliwości, że masowe udzielanie przez banki kredytów nie przyczyni
się do wytworzenia większej ilości dóbr i wzrostu dobrobytu. Ekspansja kredytowa
to źródło błędnych obliczeń przedsiębiorców, które rodzą błędne kalkulacje biznesowe i inwestycyjne. Przedsiębiorcy działają tak, jak gdyby posiadali więcej
dostępnych dóbr produkcyjnych, niż mają w rzeczywistości. Planują rozszerzenie

28
29

L. Mises, Interwencjonizm, Warszawa 2005.
L. Mises, The Theory of Money and Credit, New Haven 1953.
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produkcji na taką skalę, jakiej rzeczywiście istniejące dobra produkcyjne nie będą
w stanie „obsłużyć”. Plany te skazane są na niepowodzenie.
W wyniku uzyskania dodatkowej ilości pieniędzy, przedsiębiorcy zgłaszają
większy popyt na dobra producenta, co powoduje wzrost ich cen. Ceny dóbr konsumenta także zaczynają rosnąć, ale wzrost ten jest wolniejszy, gdyż jest on jedynie
pochodną wzrostu płac. Wzrost cen dóbr konsumenta utrzymuje przedsiębiorców
w błędnym przekonaniu, że produkcja będzie opłacalna. Gdyby rosły jedynie ceny
dóbr producenta, a tym samym rosły jedynie koszty wytworzenia przedsiębiorcy
zrozumieliby, że popełnili błąd. Jednak wzrost popytu na dobra konsumenta powoduje utrzymanie się dobrych nastrojów wśród przedsiębiorców, którzy są przekonani,
że będą w stanie zwiększać wolumen sprzedaży w przyszłości.
Aby kontynuować produkcję na skalę wywołaną ekspansją kredytową, wszyscy
przedsiębiorcy, zarówno ci, którzy powiększyli swe moce produkcyjne, jak i ci,
którzy kontynuują aktywność w granicach dotychczasowych, potrzebują dodatkowych pieniędzy, ponieważ wzrosły koszty produkcji. Dlatego boom może trwać
jedynie tak długo, jak długo banki będą dokonywać ekspansji kredytowej w przyspieszonym tempie. Bardzo często okres boomu określa się mianem „przeinwestowania”(overinwestment). Jednak dodatkowe inwestycje możliwe są jedynie
w przypadku, gdy dostępna jest dodatkowa ilość kapitału. Jako, że w okresie boomu
nie mamy do czynienia z ograniczeniem konsumpcji, ale nawet z jej zwiększeniem
nie następuje zwiększenie ilości dóbr kapitałowych. Tak, więc istotą boomu wywołanego ekspansją kredytową nie jest przeinwestowanie, ale inwestowanie w złym
kierunku (malinvestment).
Faza sztucznego boomu nie może trwać bez końca. Musi nadejść czas, kiedy
środki przeznaczone na konsumpcję zostaną zużyte, podczas gdy zasoby wykorzystane w produkcji nie zostaną jeszcze przetransformowane w dobra konsumpcyjne.
Proces produkcji i konsumpcji jest ciągły, więc nie będzie to skutkowało nagłym
brakiem dóbr konsumpcyjnych, tylko stopniowym zmniejszaniem się ich ilości.
Proces ten doprowadzi nieuchronnie do wzrostu cen dóbr konsumenta i spadku
cen dóbr producenta30.
Po tym jak zwiększona aktywność produkcyjna, wywołana interwencją banków, powoduje wzrost cen dóbr produkcyjnych w tempie wyższym niż wzrost
cen dóbr konsumpcyjnych, następuje „ruch przeciwstawny” (countermovement)
(wzrost cen dóbr konsumpcyjnych i spadek cen dóbr produkcyjnych), który
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prowadzi do wzrostu pieniężnej stopy procentowej i do ponownego zbliżenia się
jej do naturalnej stopy procentowej. Ruch przeciwstawny ulega wzmocnieniu
wskutek spadku siły nabywczej pieniądza, wywołanej wzrostem podaży środków
ﬁducjarnych.
W obliczu tych zjawisk banki mogą zareagować w dwojaki sposób: albo będą
kontynuowały ekspansję kredytową bez ograniczeń, powodując tym samym stały
wzrost cen i spekulacji, które tak jak we wszystkich przypadkach nieograniczonej
inﬂacji kończą się załamaniem okresu szybkiego wzrostu gospodarczego oraz
załamaniem się pieniądza i systemu kredytowego, albo też banki zatrzymają się,
zanim ten punkt zostanie osiągnięty i dobrowolnie zrezygnują z dalszej ekspansji
kredytowej, tym sposobem wywołując kryzys. Jak widać, w obydwu przypadkach
będziemy mieli do czynienia z depresją.
Banki wybierają najczęściej drugie rozwiązanie problemu, który de facto same
wywołały. W wyniku zahamowania ekspansji kredytowej dochodzi do kryzysu
gospodarczego. W myśl teorii Misesa po fazie sztucznego boomu, faza recesji jest
nieunikniona. Co więcej, działa tutaj żelazne prawo odwetu, im silniejsza i dłuższa
będzie faza sztucznego prosperity, tym dotkliwsza będzie faza recesji.

FAZA KRYZYSU

BANKI ZOSTAJĄ OSTATECZNIE zmuszone do zaprzestania ekspansji kredytowej
i zaniżania pieniężnej stopy procentowej. Stosunek cen dóbr niższego rzędu do
dóbr wyższego rzędu, który jest określony przez stan rynku kapitałowego i został
zakłócony jedynie przez interwencję banków, zostaje ponownie dostosowany do
warunków rynkowych. Przywrócenie relacji cen dóbr konsumpcyjnych, do cen
dóbr produkcyjnych, do stanu sprzed ekspansji jest jednak niemożliwe z dwóch
powodów. Po pierwsze, w wyniku interwencji nastąpiła redystrybucja dochodu,
a jak już wcześniej wspomnieliśmy taka redystrybucja wywołuje zmiany wysokości naturalnej stopy procentowej. Po drugie, część kapitału zainwestowanego
w nadmiernie wydłużone okrężne metody produkcji zostaje utracona. Nie jest
możliwe wycofanie wszystkich środków produkcji z zastosowań, które okazały się
nierentowne i rozpoczęcie ich użytkowania w innych projektach. Część z nich nie
może być wycofana i albo będą nieużywane, albo użytkowane w mniej ekonomiczny sposób. W każdym przypadku będziemy mieli do czynienia ze spadkiem
wartości. Faza recesji lub kryzysu jest okresem, w którym zachodzą niezbędne
dostosowania struktury produkcji do stopy preferencji czasowej konsumentów.

Anatomia kryzysu z perspektywy austriackiej szkoły ekonomii

83

Zdaniem Misesa faza korekty jest nie tylko nieunikniona, ale i korzystna dla
gospodarki. Najlepszą polityką, jaką rządy mogą prowadzić w czasie recesji, to
polityka nieingerowania w procesy rynkowe (leseferyzm).

ZAKOŃCZENIE

POMIMO WIELU LAT od sformułowania austriackiej teorii cyklu, dość dobrze
wyjaśnia ona zjawiska zachodzące w gospodarce. Austriacy jednoznacznie opowiadają się za wolnym rynkiem w sferze pieniądza i bankowości. Argumentują, że
aktualne rozwiązania instytucjonalne w tej materii, mają niewiele wspólnego
z rozwiązaniami rynkowymi. Pieniądz zadekretowany, system rezerw częściowych
oraz centralna bankowość stanowią łącznie główną przyczynę niestabilności
rynków ﬁnansowych, gdyż umożliwiają zmasowane udzielanie kredytów po
zaniżonym koszcie. Stopa procentowa jest niezwykle istotną informacją, która
określa zarówno siłę, jak i kierunek alokacji zasobów. Zjawiska takie jak boom
inwestycyjny, kryzys czy bańka spekulacyjna nie są wytworem irracjonalnych
odruchów posiadaczy kapitału. Są one niekorzystnymi, aczkolwiek racjonalnymi
efektami działań przedsiębiorców, którzy przeprowadzali swoje kalkulacje w środowisku zaburzonej wyceny kredytu.
Rekomendacje dla polityki monetarnej, jakie wypływają z teorii austriackiej
są jednoznaczne. W zamian niesprawnego systemu ręcznego sterowania podażą
pieniądza i kredytu, w którym negatywne konsekwencje jednej interwencji wymuszają kolejną, należy ustanowić nowy ład instytucjonalny, w którym rynkowy
mechanizm popytu i podaży zapewniałby stabilność makroekonomiczną.

SUMMARY

THE PURPOSE OF this paper is to look at the problem of economic crises through the lens
of the austrian business cycle theory. The author tries to present the chain of cause and
eﬀect that leads to common ﬁnancial disturbances. In the light of austrian macroeconomics the main reason for our current economic problems is the ability of banks to trigger
credit expansion. The aftermath of credit expansion is lowering of interest rates that leads
to malinvestments. An artiﬁcally created boom can’t last forever. Banks in order to avoid
hyperinﬂation have to stop credit expansion. A phase of bust establishes and crisis
occurs.
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GLOBALNE PRZEPŁYWY INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH JAKO GŁÓWNA PRZYCZYNA
EKSPLOZJI ŚWIATOWEGO KRYZYSU
GOSPODARCZEGO

1. WPROWADZENIE

WYDARZENIA, KTÓRE PRZETOCZYŁY się w ostatnich miesiącach przez światową
gospodarkę śmiało można nazwać bezprecedensowymi. Szybkość, z jaką kryzys
ﬁnansowy obejmował coraz to nowe kraje świadczy dobitnie, iż dynamika zjawisk
ekonomicznych jest dzisiaj znacznie większa aniżeli miało to miejsce kiedykolwiek
w przeszłości.
Przyczyn tej sytuacji jest co najmniej kilka. Wydaje się jednak, że za elementarną
uznać należy specyﬁczną cechę człowieka, która towarzyszy mu od zarania dziejów,
a mianowicie chciwość. Dzięki globalizacji i związanej z nią dynamizacji procesów
ekonomicznych podmiotom gospodarczym nie wystarczy już dzisiaj osiąganie
zysku. Celem wielu z nich jest osiąganie coraz większego zysku, za wszelką cenę,
wszelkimi dostępnymi metodami, nawet jeżeli ryzyko z tym związane nie mieści
się w tradycyjnym rachunku ekonomicznym.
Przyczyny dużej dynamiki omawianych zjawisk należy dodatkowo upatrywać
w jeszcze jednym zjawisku, mianowicie w masowych, międzynarodowych przepływach kapitału. Szczególnie istotny jest tutaj kapitał spekulacyjny. Podmioty
z całego świata są dzisiaj w posiadaniu kilkudziesięciu bilionów dolarów zagranicznej własności, udziałów we własności lub dłużnych papierów wartościowych
emitowanych przez państwa i międzynarodowe korporacje.
Początkowe drobne pęknięcia, które pojawiły się na amerykańskiej „bańce
spekulacyjnej”, jaka wytworzyła się na rynku nieruchomości, a następnie jej dynamiczny rozpad uruchomiły spiralę zdarzeń, które w krótkim czasie objęły cały
niemal glob. Kolejne, wydawałoby się niezniszczalne giganty ﬁnansjery zaczęły
chwiać się, niczym kolosy na glinianych nogach. Klasyczny efekt domina sprawił,
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że każde nowe kłopoty któregoś z członków światowej sieci ﬁnansowej pociągały
za sobą kilka kolejnych.
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie mechanizmu rozprzestrzeniania się
światowego kryzysu ﬁnansowego. Dodatkowym atutem opracowania będzie
przedstawienie rozmiarów i kierunków międzynarodowych przepływów kapitału,
które stały się przyczyną ekspansji kryzysu. Pozwoli to czytelnikowi lepiej uświadomić sobie jak ogromna jest skala problemu, a ponadto jak kruchy staje się
światowy system gospodarczy.

2. PRZYCZYNY I DOTYCHCZASOWY PRZEBIEG ŚWIATOWEGO
KRYZYSU FINANSOWEGO

KRYZYSY GOSPODARCZE MAJĄ to do siebie, iż niewielu potraﬁ je przewidzieć.
Ci, którzy wieszczą zbliżający się kataklizm zwykle uważani są za szarlatanów.
W początkowej fazie kryzysu gospodarka ma się najczęściej bardzo dobrze, a niepokojące wieści przemykają gdzieś niepostrzeżenie pomiędzy wiadomościami
oznajmiającymi kolejne sukcesy giełdowych indeksów1.
Nie inaczej było i tym razem. Od pierwszych zwiastunów załamania sytuacji na
amerykańskim rynku nieruchomości do momentu, w którym było powszechnie
wiadomo, że sytuacja jest poważniejsza aniżeli się wydawało minęło ponad pół
roku. Kolejne osiem miesięcy upłynęło do spektakularnych bankructw ikon amerykańskiej ﬁnansjery. Wówczas coraz powszechniej zaczęto porównywać sytuację
do wielkiej recesji z przełomu lat 20. i 30. poprzedniego stulecia. Twierdzono nawet,
że sytuacja jest o wiele poważniejsza.
28 grudnia 2006 r. zarząd Ownit Mortgage Solutions Inc. złożył w kalifornijskim
sądzie upadłościowym petycję o uznanie upadłości2. Wydarzenie to zostało odnotowane przez amerykańskie media, jednak w następnych tygodniach nie wywołało
większego zainteresowania. A powinno! Dla dalszych wydarzeń na świecie przyczyna upadku wspomnianej wyżej ﬁrmy była istotna. Słowem kluczowym jest tutaj
subprime. Mianem tym określa się w biznesie kredytowym osoby o niskich dochodach, prawie lub całkowicie niewypłacalne. Osoby, które w normalnym, racjonal-

1

Por.: J. Świerkocki, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Warszawa 2004, s. 268.
United States Bankruptcy Court, Central District of California, cyt. za: Kurtzman Carson Consultants LLC, http://www.kccllc.net/ownit (15.04.2009).
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nym rachunku ekonomicznym nie miałyby najmniejszych szans na uzyskanie
kredytu bankowego.
Okazało się jednak, że żądza zysku instytucji ﬁnansowych nie ma granic. Kiedy
wszystkie amerykańskie gospodarstwa domowe klasy średniej zaciągnęły już
kredyty oczy ﬁnansistów zwróciły się w stronę subpirme. Rozumowanie było
proste. Nie warto zwracać uwagi na zdolność kredytową wnioskodawcy, bowiem
jego zobowiązanie zabezpieczone jest hipoteką. Rosnące (w tym czasie) lawinowo
ceny nieruchomości pokryją zatem ewentualne „złe kredyty”. Niewielu zauważyło
jednak poważną lukę w tym rozumowaniu. Co stanie się, jeżeli ceny nieruchomości zaczną spadać? Wydawało się to wówczas nierealne.
Nie trzeba było długo czekać, aby czarny scenariusz się sprawdził. Na początku
2007 r. ceny domów w USA zaczęły gwałtownie spadać.
Rys. 1. Liczba sprzedanych domów w USA na rynku
wtórnym w latach 2004–2007
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Źródło: National Association of realtors http://www.realtor.org/wps/wcm/
connect/ (20.04.2009).

Spadek liczby sprzedanych domów na rynku wtórnym nastąpił już w 2006 r.
i wyniósł 8,5%. W 2007 roku recesja w tym zakresie jeszcze się pogłębiła i liczba
sprzedanych na rynku wtórnym w Stanach Zjednoczonych domów zmniejszyła
się o dalsze 11,2%.
Wraz ze spadającymi cenami domów szybko pogarszała się sytuacja instytucji
udzielających kredytów w sektorze subprime. W ciągu czterech pierwszych miesięcy
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2007 r. upadek ogłosiło ponad dwadzieścia ﬁrm kredytujących ten sektor, łącznie
z największą na rynku New Century Financial3.
Odnosząc się do opinii wyrażonej na początku tej części artykułu należy przypomnieć datę 19 lipca 2007 r., kiedy to inwestorzy na Wall Street euforycznie
powitali rekord wszechczasów – Dow Jones pokonał wówczas, po raz pierwszy
w historii 14 tysięcy punktów. Nawet w październiku 2007 r. główny indeks amerykańskiej giełdy utrzymywał się jeszcze powyżej tego poziomu. Niewielu wówczas
zdawało sobie sprawę z powagi sytuacji, która rozwijała się bardzo dynamicznie.
Za późna i zbyt słaba reakcja władz federalnych w końcu sierpnia 2007 r. była
tylko rozpaczliwą próbą przekonania Amerykanów, że rząd kontroluje sytuację
i nie zapomina o mających coraz większe kłopoty ze spłatą zadłużenia obywatelach4.
Wydaje się, że dopiero wówczas kręgi rządowe w USA zaczęły zdawać sobie sprawę
z powagi stanu rzeczy. Z początkiem listopada zarząd Systemu Rezerwy Federalnej
(FED) ogłosił pakiet pożyczkowy dla banków na kwotę 41 mld USD – największy
od czasu ataków na World Trade Center. Jednak nic już wówczas nie było w stanie
powstrzymać rozlewającej się „epidemii”.
Kończąc ten krótki przegląd wydarzeń z rynku ﬁnansowego w 2007 roku,
i jednocześnie odnosząc się do tytułu artykułu, należy zaznaczyć pierwsze symptomy kryzysu w Europie. We wrześniu tego roku wyszło na jaw, że brytyjski Northern Rock utrzymuje pokaźny pakiet amerykańskich obligacji hipotecznych.
Okazało się, że jest on w posiadaniu 1,8 mld funtów zagrożonych pożyczek. Jednocześnie bank poprosił rząd o udzielenie pomocy5. Nie trzeba było długo czekać
na nacjonalizację, która nastąpiła w lutym 2008 r.
Szczyt dotychczasowej zapaści przypadł na wrzesień 2008 r. Nikt nie miał
wówczas już wątpliwości, że jej skala jest bardzo poważna. Potwierdziła to lawina
bankructw i nacjonalizacji uratowanych przed bankructwem podmiotów rynku
ﬁnansowego. Był 7 września 2008 r. Sygnał alarmowy zabrzmiał, gdy okazało się,
że jedne z największych instytucji rynku hipotecznego Stanów Zjednoczonych tzn.
Fnnie Mae oraz Freddie Mac są w posiadaniu długów i obligacji hipotecznych na

3
Zob.: K. Niklewicz, Kalendarium zapaści, „Gazeta Wyborcza” 2008, http://wyborcza.pl/1,76842,
5787550,Kalendarium_zapasci.html (15.04.2009)
4
31 lipca 2007 r. prezydent G.W. Bush ogłosił program pomocy w spłacie hipotek, dla osób, które
ucierpiały w związku z kryzysem.
5
H. Kozieł, Northern Rock źle nadzorowany, „Parkiet” 2009, nr 3890.
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kwotę około 5 bilionów dolarów. Rząd federalny dokonał szybkiej nacjonalizacji,
zapobiegając tym samym katastroﬁe6.
Nie wszyscy mieli jednak tyle szczęścia. Skala kryzysu jest zbyt duża, aby nie
było więcej oﬁar. Bankructwo wiekowego Lehman Brothers stało się symbolem
zapaści amerykańskiego systemu ﬁnansowego. To jednak nie był koniec. Kolejne
dni przyniosły informacje o kłopotach następnych gigantów. Słynny Merill Lynch
zostaje przejęty przez Bank of America, a AIG w dużej części znacjonalizowane7.
Był 18 września 2008 r. Kilkanaście dni wstrząsnęło Ameryką i całym światem
ﬁnansowym.
Pod naciskiem polityków i społeczeństwa rząd federalny USA próbował włączyć
się aktywniej w ratowanie sytuacji. Sekretarz Stanu Henry Paulson walnie ogłosił
wprowadzenie planu ratunkowego, opiewającego na 700 mld USD. Kwota ta miała
zostać przeznaczona na wykup przez państwo „złych długów”. Plan został jednak
przyjęty dopiero po poprawkach na początku października 2008 r.8 W międzyczaRys. 2. Dynamika Dow Jones i WIG 20 w latach 2007–2009
spadek w proc. od 2007 r.
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Źródło: W. Iwaniuk, Chude czasy dla ﬁrm, „Rzeczpospolita” 2009, http://www.rp.pl/artykul/5,268663.html (15.04.2009).
6
T. Prusek, Szał zakupów na giełdach po nacjonalizacji Fannie Mae i Freddie Mac, „Gazeta Wyborcza” 2008, http://wyborcza.pl/1,76842,5673594,Szal_zakupow_na_gieldach_po_nacjonalizacji_
Fannie.html (15.04.2009).
7
El, Reuters, AIG znów pożycza miliardy dolarów od banku centralnego, „Rzeczpospolita” 2008,
nr 238, s. B4.
8
A. Fandrejewska, D. Walewska, Plan nie pomógł giełdom, „Rzeczpospolita” 2008, nr 238, s. B4.
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sie perturbacje z jego uchwaleniem spowodowały prawdziwą panikę na giełdach
światowych, łącznie z rekordowym spadkiem Dow Jones – o 777 punktów w ciągu
jednego dnia.
Aby kryzys zyskał miano światowego musi obejmować jednak obszar więcej niż
jednego kraju, nawet tak dużego jak USA. Niestety, dzięki ścisłym powiązaniom
ﬁnansowym pomiędzy poszczególnymi kontynentami i krajami pożoga zbierała
żniwo na całym świecie. W jednym momencie dotarła do Europy i Azji. Upadały
kolejne banki, instytucje ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa. Powiązane ze sobą
światowe giełdy notowały historyczne spadki.
Fala problemów prawie natychmiast dotarła do Europy. Oprócz wspomnianego
wcześniej brytyjskiego Northern Rock kłopoty miały także banki w innych krajach,
doprowadzając niektóre gospodarki praktycznie do upadku. Najbardziej spektakularnym tego przykładem jest Islandia. Wyspa, która pod koniec lat 90. stała się
jednym z najbogatszych krajów świata znalazła się na skraju przepaści. Wydarzenia
potoczyły się błyskawicznie. W pewnym momencie okazało się, że aktywa tamtejszych banków są prawie dziewięciokrotnie większe niż PKB Wyspy9. Deregulacja
systemu bankowego na początku lat 90. sprawiła, że instytucje ﬁnansowe zaczęły
rozwijać się bardzo dynamicznie. Zaspokoiwszy szybko potrzeby rodzimej gospodarki przenosiły znaczącą część swojej działalności za granicę, angażując się (jak
się potem okazało) w stosunkowo ryzykowne przedsięwzięcia10. Ścisłe powiązanie
z międzynarodowymi rynkami ﬁnansowymi sprawiło, że kryzys światowy szybko
przełożył się na sytuację większości dużych ﬁnansowych instytucji w Islandii.
Rozpoczęły się kłopoty z pozyskaniem ﬁnansowania na zewnątrz, co pociągnęło
zamrożenie depozytów. Dalsze wydarzenia były jeszcze bardziej dynamiczne.
Kłopoty sektora ﬁnansowego przełożyły się natychmiast na całą gospodarkę,
której podstawy makroekonomiczne nie wytrzymały kryzysu. Sytuację pogarszała
dodatkowo działalność spekulantów na islandzkiej walucie. Jedynym wyjściem
stało się kredytowanie zewnętrzne.
Fala kryzysu dotknęła także inne kraje. Jedną z większych oﬁar był doﬁnansowany w ostatniej chwili przez kraje Beneluksu bank Fortis. Rok wcześniej nabył on
pakiet akcji jednego z francuskich banków za 24 mld euro. Transakcja ta stała się
przyczyną kłopotów belgijsko-holenderskiej grupy ﬁnansowej. Aby uniknąć ban9

A. Fandajewska, Kolejna odsłona dramatu Islandii, „Rzeczpospolita” 2008, nr 238, s. B4.
L. Baj, E. Olszewska, Islandia – gospodarczy raj zmienia się w piekło, „Gazeta Wyborcza” 2008,
http://wyborcza.pl/1,76842,5781861,Islandia___gospodarczy_raj_zmienia_sie_w_pieklo.html
(15.04.2009).
10
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kructwa rządy Belgii, Holandii i Luksemburga wyłożyły ponad 11 mld euro na
zakup 49% akcji Fortisu11.
Innym przykładem europejskiej instytucji przeżywającej kłopoty był niemiecki
Hypo Real Estate. To kolejny przypadek potwierdzający, iż międzynarodowe powiązania ﬁnansowe doprowadzają do spektakularnych upadków. Przyczyną katastrofalnej sytuacji HRE były kłopoty jego irlandzkiej spółki-córki. Okazało się, że
spekulacje na tamtejszym rynku nieruchomości przeniosły się na centralę, doprowadzając ją na skraj bankructwa. HRE zmuszony był bronić się przed upadkiem
poprzez rozpaczliwe prośby o pomoc państwa12.
Przedstawione wyżej fakty sprawiły, że na całym świecie banki w awersji do
ryzyka ograniczyły akcje kredytowe, lokując aktywa w bezpiecznych instrumentach.
Firmy nie mają możliwości uzyskania kredytu, ich rozwój przebiega zatem znacznie wolniej, a niejednokrotnie zmuszone są zwalniać pracowników.

3. ROZMIARY I KIERUNKI PRZEPŁYWU INWESTYCJI
ZAGRANICZNYCH NA ŚWIECIE

W TYM MIEJSCU NINIEJSZEGO artykułu należy postawić pytanie: dlaczego
kryzys, który na początku dotknął tylko USA bardzo szybko rozprzestrzenił się
praktycznie na cały świat. Odpowiedź na to pytanie jest złożona, jednak w dużej
mierze odpowiedzialne są za to procesy globalizacji, a właściwie niektóre jej skutki.
Przede wszystkim należy podkreślić kwestię niezwykle silnego, niewystępującego
nigdy dotąd w historii powiązania kapitałowego poszczególnych gospodarek.
Podstawowymi formami międzynarodowego przepływu kapitału są inwestycje
zagraniczne. Zasadniczo wyróżnia się dwie ich podstawowe formy: bezpośrednie
inwestycje (BIZ) oraz inwestycje portfelowe (ZIP).
Bezpośrednią inwestycją zagraniczną jest inwestycja w przedsiębiorstwo, w którym jeden inwestor zagraniczny uzyskuje lub posiada „trwały wpływ” (ang. lasting
interest), wyrażony posiadaniem minimum 10% akcji zwykłych tego przedsiębiorstwa, lub 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Według OECD

11

Kłopoty grupy Fortis bez wpływu na działalność Fortis Polska, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Klopoty-grupy-Fortis-bez-wplywu-na-dzialalnosc-Fortis-Polska-1838549.html (15.04.2009).
12
Zob.: B.T. Wieliński, Hypo zostaje na lodzie?, „Gazeta Wyborcza” 2008, http://wyborcza.
pl/1,76842,5770963,Hypo_zostaje_na_lodzie_.html (15.04.2009).
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sytuacja taka daje efektywny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem13. Zagranicznym inwestorem bezpośrednim natomiast jest „osoba ﬁzyczna, państwowe lub
prywatne przedsiębiorstwo, rząd, grupa powiązanych ze sobą prywatnych lub
państwowych przedsiębiorstw, która posiada inwestycję bezpośrednią w innym
kraju [niż kraj stałego osiedlenia inwestora – przyp. autora]”14.
Inwestycję portfelową deﬁniuje się zwykle jako „zakup akcji przedsiębiorstw
zagranicznych bez przejmowania kontroli nad nimi”15. Dodatkowo przyjmuje się
także, iż duża część zagranicznych inwestycji portfelowych może mieć charakter
spekulacyjny. Spowodowane jest to łatwością wycofania się z tego typu przedsięwzięcia. Wystarczy bowiem sprzedać posiadane papiery dłużne czy udziałowe np.
na rynku kapitałowym16.
Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku BIZ. Inwestor ponosi tutaj znaczące
nakłady na środki trwałe. Wycofanie ich może być utrudnione, a w szczególnych
przypadkach dodatkowo oznaczać poniesienie znaczących strat przez inwestora
zagranicznego.
Jak wskazują najnowsze dostępne statystyki łączna wartość światowych zasobów
inwestycji wyniosła na koniec 2007 r. prawie 55 bln USD, z czego 15,6 bln USD
stanowiły bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a pozostałe 39,4 bln USD zagraniczne inwestycje portfelowe17.
Jak pokazują dane przedstawione na rysunku nr 3 największe zasoby inwestycji
zagranicznych posiadają Stany Zjednoczone – prawie 10 bln USD. Stanowi to
ponad 18% ogółu światowych zasobów inwestycji zagranicznych. Większość, tj.
prawie 72% tego pakietu stanowią zagraniczne inwestycje portfelowe, które warto
przypomnieć w dużej mierze są nastawione na szybki zysk i mają zwykle spekulacyjny charakter.
Pakiety inwestycyjne pozostałych krajów są mniejsze, jednak nadal osiągają
znaczące rozmiary. Drugim z głównych graczy na rynku światowych inwestycji
13

Zob.: Benchmark Deﬁnition of Foreign Direct Investment, Third Edition, OECD, Paris 1996,

s. 8.
14

Ibidem.
Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Szczecin 1996, s. 93. Właśnie ów ostatni element deﬁnicji, fakt, iż inwestycja nie pociąga za sobą przejęcia faktycznej kontroli nad przedsiębiorstwem
stanowi granicę pomiędzy obydwoma wyżej wspomnianymi rodzajami inwestycji zagranicznych.
16
Zob.: G. Górniewicz, P. Siemiątkowski, Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału, Toruń 2006, s. 89–91.
17
Obliczenia własne na podstawie: The Coordinated Portfolio Investment Survey, http://www.imf.
org/external/np/sta/pi/global.htm (15.04.2009); World Investment Report 2008, Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge, New York–Geneva 2008, s. 257.
15
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Rys. 3. Kraje posiadające największe pakiety
inwestycyjne ulokowane za granicą (bln USD)
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Źródło: opracowanie własne na podst.: The Coordinated Portfolio Investment
Survey, op.cit.; World Investment Report 2008, op.cit., s. 257.

jest Wielka Brytania. Podmioty brytyjskie są w posiadaniu 5,1 bln USD tego typu
instrumentów. Stanowi to ponad 9% wszystkich inwestycji na świecie. Struktura
pakietu brytyjskiego jest przesunięta, w porównaniu do USA, nieco w stronę
inwestycji bezpośrednich. Ich udział w całości inwestycji wynosi około 33%, tym
samym udział ZIP – około 67%.
Z grupy siedmiu największych posiadaczy pakietów inwestycyjnych przedstawionych na powyższym rysunku warto jeszcze podkreślić szczególną sytuację
Luksemburga. W zasobach inwestycji należących do tego kraju znajduje się aż 97%
zagranicznych inwestycji portfelowych. Tym samym BIZ stanowią tu zaledwie 3%
zasobów inwestycyjnych. Ogromna kwota inwestycji tego kraju posiada zatem
prawie w całości krótkookresowy charakter, co sprawia, że w szczególności narażony on jest na szybkie wycofanie kapitału.
Przewodnia teza niniejszego opracowania dotyczy powiązań ﬁnansowych,
szczególnie w postaci inwestycji zagranicznych, które według autora są główną
przyczyną błyskawicznego rozprzestrzeniania się światowego kryzysu. Przedstawiony na rysunku nr 4 model składa się z trzech okręgów, symbolizujących charakterystyczne strefy, do których należą kraje spełniające różnorodne funkcje
w rozprzestrzenianiu się kryzysu.
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Najistotniejsza jest centralna grupa krajów („strefa zero”), które w praktyce w przeważającej mierze odpowiadają za powstanie i rozprzestrzenianie się problemów na
rynku nieruchomości i wynikających z tego następstw na rynku ﬁnansowym.
W centrum ﬁnansowego zamieszania znajdują się Stany Zjednoczone Ameryki.
W portfelu amerykańskich przedsiębiorstw i banków znajduje się prawie 10 bln
USD zagranicznych akcji, obligacji oraz własności podmiotów gospodarczych.
Pozostali gracze z centralnego kręgu, tj.: Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Holandia, Japonia, Irlandia oraz Luksemburg są w posiadaniu około 24 bln USD zagranicznych inwestycji, co łącznie z USA daje ponad 61% ogółu światowych zasobów

Rys. 4. Mechanizm rozprzestrzeniania się światowego kryzysu
ﬁnansowego za pośrednictwem inwestycji zagranicznych
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inwestycji18. Dwukierunkowe strzałki pomiędzy poszczególnymi krajami (a później
i strefami) oznaczają właśnie przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
oraz zagranicznych inwestycji portfelowych.
Okrąg drugi, okalający centralną część modelu, wyznacza „strefę pierwszą”.
Znajdują się tutaj kraje, w których zasoby inwestycji mają wartość minimum 0,5
bln USD, a jednocześnie nie przekraczają 2 bln USD. Do strefy pierwszej należą
zatem: Hiszpania, Kanada, Belgia, Hong Kong, Antyle Holenderskie, Szwecja,
Australia, Norwegia, Bermudy oraz Austria. Warto zauważyć, iż do grupy krajów
z tej strefy zalicza się przede wszystkim (podobnie jak w streﬁe zero) kraje wysoko
rozwinięte. Oprócz nich jednak występują tutaj dwa przypadki krajów z grupy
„rajów podatkowych”. Rola tego typu enklaw jest jednak zwykle czysto „techniczna”.
Przedsiębiorstwa są bowiem jedynie zarejestrowane w danym miejscu, działają
natomiast globalnie.
Kraje ze strefy pierwszej pełnią również istotną rolę w rozprzestrzenianiu się
kryzysu. Same są w posiadaniu poważnych zasobów inwestycji zagranicznych,
jednocześnie przyjmując równie dużo kapitału.
Trzeci okrąg tworzy „strefę drugą”. Do tej grupy należą kraje, które bezpośrednio
nie ponoszą odpowiedzialności za rozprzestrzenianie się światowego kryzysu.
Samemu nie uczestnicząc czynnie w jego mechanizmach pozostają jednak narażone
na jego skutki. Tym samym w przypadku ewentualnych perturbacji w tych gospodarkach może okazać się, że staną się one „kulą u nogi” najbogatszych, ciężarem
którego nie będzie można w łatwy sposób się pozbyć. Przyjęto, że do drugiej strefy
zaliczone zostaną kraje, w których zasoby inwestycji zagranicznych są niższe niż
500 mld USD, jednocześnie kraje te posiadają jakiekolwiek zasoby inwestycji
portfelowych.
Na podstawie danych statystycznych Międzynarodowego Funduszu Walutowego
(MFW) można stwierdzić, że statystyka inwestycji portfolio obejmuje 75 krajów19.
Odliczając kraje ze strefy centralnej („strefy zero”) oraz pierwszej, okazuje się, że
do drugiej strefy można zaliczyć pozostałe 55 państw oraz terytoriów autonomicznych, które posiadają pakiety inwestycji portfelowych.
Z konwencji przyjętej w niniejszym opracowaniu wynika wyraźnie, że kraje,
które posiadają niewielkie zasoby inwestycji nie uczestniczą wprost w mechanizmie
rozprzestrzeniania się kryzysu ﬁnansowego poprzez powiązania inwestycyjne.
18

Do grupy krajów należących do „strefy zero” zaliczono te, w których zasoby inwestycji zagranicznych przekroczyły 2 bln USD.
19
Zob.: The Coordinated Portfolio Investment Survey, op.cit.
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W szczególnej sytuacji znajdują się gospodarki, w których nie występują inwestycje portfolio. Jak wcześniej wspomniano głównie ten rodzaj przepływów kapitału
odpowiada za kłopoty sektora ﬁnansowego. Zasadne wydaje się zatem stwierdzenie,
że kraje nieujęte w zestawieniu MFW, dotyczącym światowych inwestycji pośrednich stanowią niejako (poza nielicznymi wyjątkami) peryferia mechanizmu rozprzestrzeniania się kryzysu. Najczęściej są to także peryferia gospodarki globalnej20.
Niewielkie więzi inwestycyjne, a także brak rozległych powiązań handlowych
sprawiają, że światowe zawirowania ﬁnansowe mają niewielki związek z kanałami
ﬁnansowymi w tych krajach.
Podsumowując należy stwierdzić, że mechanizm rozprzestrzeniania się światowego kryzysu ﬁnansowego, który wyłania się z przedstawionej wyżej sytuacji jest
dość prosty. Używając przenośni można powiedzieć, że światowa gospodarka
przypomina skomplikowaną, rozległą budowlę z kostek domina. Pozornie ogromna,
sprawiająca solidne wrażenie, w rzeczywistości okazuje się kruchą, podatną na
wstrząsy. Przewrócenie centralnej kostki (recesja w USA) rodzi poważne niebezpieczeństwo upadku całej konstrukcji. Odległość pomiędzy kostkami symbolizuje
wielkość pakietu inwestycyjnego – im mniejsza odległość tym większy pakiet, tym
większa szansa, iż w przypadku przewrócenia się kostki traﬁ ona w kolejną, wywołując reakcję łańcuchową.
Jak pokazują przytoczone dane wielkość pakietów inwestycyjnych, którymi
dysponują poszczególne kraje jest ogromna. Zwłaszcza gospodarki zaliczone do
strefy zero, centrum, narażone są na perturbacje wynikające z zaangażowania się
często w zbyt ryzykowne instrumenty ﬁnansowe.
Na poważne niebezpieczeństwo narażone są także gospodarki ze strefy pierwszej.
Pakiety inwestycyjne nie są tutaj co prawda tak pokaźne, jednak ich posiadanie
niesie duże niebezpieczeństwo przeniesienia zawirowań ze strefy centralnej.
Wracając do języka zastosowanej metafory: najmniej narażone na ryzyko są kraje
strefy drugiej i peryferyjne. Wraz z oddalaniem się części budowli od kostki centralnej prawdopodobieństwo, iż reakcja łańcuchowa zostanie przerwana maleje.
Tym niemniej budowle ułożone z kostek domina poukładane są dość ściśle. Celem
20

Jeden z wyjątków stanowi tu gospodarka Chin. Chiny według statystyki MFW nie posiadają
zagranicznych inwestycji pośrednich. Chińskie przedsiębiorstwa, jeśli inwestują w instrumenty
spekulacyjne robią to poprzez rejestrację w Hong Kongu. Chiny są natomiast atrakcyjnym miejscem
dla inwestycji bezpośrednich. Posiadają pokaźny pakiet zasobów BIZ. Ich integracja z gospodarką
światową jest coraz silniejsza. Są przecież wielkim dostarczycielem towarów praktycznie dla całego
świata. Posiadają także ogromne rezerwy walutowe. Z pewnością zaczną także odgrywać jedną
z kluczowych ról w rozprzestrzenianiu się kryzysów.
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ich powstania jest bowiem bicie rekordu w ilości kostek, które przewracają się
w wyniku reakcji łańcuchowej wywołanej przez przewrócenie jednej z nich.
Cel integracji gospodarki światowej, jej globalizacji, jest zgoła odmienny, jednak
ścisłe powiązania ﬁnansowe pomiędzy poszczególnymi gospodarkami sprawiają,
że niebezpieczeństwo szybkiego rozprzestrzeniania się wszelkiego rodzaju zawirowań ekonomicznych jest praktycznie nieuniknione.

4. PODSUMOWANIE

KRYZYSY GOSPODARCZE, ZWŁASZCZA te gwałtowne, zawsze budzą duże emocje.
Najważniejsze jednak, aby uczyć się na błędach, wyciągać wnioski, które w przyszłości pozwolą zapobiegać podobnym przypadkom. Światowi przywódcy, szefowie
międzynarodowych organizacji ﬁnansowych, czy korporacji transnarodowych
powinni zrozumieć, że w ciągu ostatnich 15 lat gospodarka światowa stała się
jeszcze bardziej „globalna”. Stopień integracji poszczególnych branż (szczególnie
ﬁnansowej), a także całych systemów ekonomicznych osiągnął taki poziom, że
dotychczasowe rozumienie mechanizmów rozprzestrzeniania się kryzysu już nie
wystarczy.
Niespotykana dotychczas żądza coraz większego zysku ze strony podmiotów
gospodarczych, w szczególności banków i instytucji ubezpieczeniowych, sprawiła,
że podmioty te zaczęły realizować coraz bardziej ryzykowne projekty. To zaś
w powiązaniu ze ścisłymi zależnościami kapitałowymi, wynikającymi z wieloletniego rozprzestrzeniania się zagranicznych inwestycji powoduje, iż odpowiedzialność za zwiększone ryzyko spada nie tylko na jednostkę, która je podejmuje, ale
także na wszystkie powiązane z nią podmioty. Łącząc powyższe z wielkością
rozsianych po całym świecie, ogromnych pakietów inwestycyjnych (55 bln USD)
uzyskuje się obraz dzisiejszej globalnej gospodarki, „oplecionej” pajęczyną wzajemnych, ścisłych powiązań biznesowych pomiędzy jednostkami pochodzącymi
z różnych krajów. Kłopoty w którejkolwiek części tej pajęczyny, szczególnie
centrum, powodują nieuchronne, negatywne skutki w całym zintegrowanym
układzie.
Świat potrzebuje dzisiaj powiewu nowej ekonomii. Żądanie wprowadzenia
„nowego ładu”, które niedawno wystosował prezydent Francji Nicolas Sarkozy nie
jest bezpodstawne. Tak jak wielki kryzys (z przełomu lat 20. i 30. poprzedniego
stulecia) i II wojna światowa zmieniły rzeczywistość w I połowie XX w., tak obecny
kryzys ﬁnansowy zmieni zapewne oblicze dzisiejszej gospodarki. W jakim kierunku
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pójdą zmiany, tego dzisiaj nikt nie wie, jednak nie ma wątpliwości, iż są one
konieczne.
W takiej sytuacji trudno podawać recepty co do możliwych rozwiązań. Wydaje
się jednak, iż dwie kwestie nie podlegają dyskusji. Należałoby z jednej strony
ograniczyć oferty zbyt ryzykownych instrumentów ﬁnansowych, z drugiej zaś
nakłonić banki do powrotu do tradycji w szacowaniu rachunku ekonomicznego.
Tradycji, w której bank jako instytucja zaufania publicznego prowadzi ostrożną,
rozważną akcję kredytową i w trosce o dobro swoich klientów nie angażuje się
w zbyt ryzykowne przedsięwzięcia. Obsesja zysku, która ogarnia we współczesnej
gospodarce wiele przedsiębiorstw, w tym instytucji ﬁnansowych, w dłuższej perspektywie może doprowadzić tylko do jeszcze większej katastrofy21.

SUMMARY

THIS PAPER PRESENTS the problem of the world ﬁnancial crisis. It investigates the reasons
of crisis as well as its evolution. The main part of the paper concentrate on the mechanism
of spreading recession by the foreign investments. Apparently, the world’s economic powers have the huge packet of foreign investments, ﬁrst and foremost, the portfolio type. The
author proves that, the larger capital connections between countries, the more likely to
spread the crisis faster.

21

Por.: Rozmowa z Franzem Fuchsem, prezesem Vienna Insurance Group Polska, „Rzeczpospolita”
2008, nr 238, s. B4.
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KONSEKWENCJE MIĘDZYNARODOWEGO
KRYZYSU FINANSOWEGO DLA POLSKI

WSTĘP

CELEM NINIEJSZEGO ARTYKUŁU jest próba ukazania przesłanek, źródeł, charakteru i rozmiarów obecnego światowego kryzysu ﬁnansowego oraz jego konsekwencji dla Polski, zwłaszcza zaś skutków ekonomicznych i społeczno-politycznych.
Chcąc mówić o konsekwencjach obecnego światowego kryzysu ﬁnansowego dla
Polski, trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie, czy rzeczywiście jest to tylko
kryzys ﬁnansowy, czy też mamy do czynienia z gospodarczą recesją, która ewoluuje w kierunku kryzysu gospodarczego. Chcąc odpowiedzieć na te pytania, należy
dokładnie zdiagnozować jego źródła i przesłanki oraz określić charakter, rozmiary
i zasięg. Nie jest to jednak zadanie łatwe, a świadczą o tym trudności i rozbieżności zdań między ekonomistami, zwłaszcza specjalistami od ﬁnansów i bankowości
a politologami i politykami. W rezultacie tego wciąż nie wiemy, czy jest to tylko
kryzys lokalny o podłożu ﬁnansowym, tzn. amerykański, spowodowany „złymi
kredytami hipotecznymi”, czy też one stały się jego akceleratorem? Nadal nie wiemy,
czy jest to tylko efekt błędów w polityce kredytowej banków Stanów Zjednoczonych, czy rezultat złego w ogóle systemu gospodarczego tego kraju, czy też błędnej,
nieodpowiedzialnej polityki społeczno-gospodarczej rządu amerykańskiego
w ostatnich latach, de facto od 1991 r. prowadzącego także bardzo kosztowną, bo
z pozycji siły politykę międzynarodową, zwaną enigmatycznie „unilateralizmem”1.
Warto w tym miejscu przypomnieć, iż rozpętana przez Związek Radziecki w 1979 r.
1

Zob.: R. Kuźniar, Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008,
s. 293–304. Por. także: H. Szlajfer, Stany Zjednoczone i europejska rodzina, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2007, nr 1; J. Sapir, Globar Finance In Crisis, „Real-word Economics Review” 2008, nr 46.
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wojna w Afganistanie kosztowała go około 100 miliardów dolarów i przyczyniła
się do upadku tego supermocarstwa. Amerykanie od 2001 r., czyli po atakach
terrorystycznych Al-Kaidy z 11 września na Stany Zjednoczone do dziś prowadzą
bardzo kosztowną wojnę w Afganistanie i w Iraku, która rocznie pochłania około
100 mld dolarów i generuje wiele problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych. Łącznie po 11 września 2001 r. na obie wojny Amerykanie wydali
822 mld dolarów. Na początku kwietnia 2009 r. prezydent Barack Obama poprosił
Kongres o dodatkowe 83 mld dolarów na wojny w Iraku i Afganistanie2. Czy więc
nie należałoby także tutaj szukać przyczyn i źródeł amerykańskiego kryzysu
ﬁnansowego?
Niestety, mimo medialnego hałasu, nadal nie wiemy dokładnie, o co tutaj
chodzi, tzn. czy już jest to ogólnoświatowy kryzys ﬁnansowy, czy kryzys gospodarczy i w jakim stopniu zagraża on poszczególnym państwom, w tym także Polsce.
Ekonomiści, a w ślad za nimi publicyści i politycy wciąż tylko spekulują na temat
tych wydarzeń i ich ewentualnych skutków dla Stanów Zjednoczonych i poszczególnych państw, ale tak naprawdę, to chyba nikt nie wie dokładnie, czy recesja ta
już faktycznie jest i jakie będą jej dalsze skutki, a więc czy grozi nam światowy
kryzys gospodarczy na miarę wielkiego kryzysu z lat 1929–1933, a może jeszcze
większy?
Na przykład, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) już
latem 2008 r. alarmowała, że kraje OECD są na skraju najważniejszej recesji od lat
80. i ostrzegała, że dynamika PKB 30 najbardziej rozwiniętych państw świata
spadnie w 2009 r. do 0,4%, a skutkiem tego będzie wzrost bezrobocia w streﬁe
OECD w ciągu dwóch lat do 42 mln osób, czyli o 8 mln3.
Z kolei Ben Bernanke, szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej w wywiadzie dla
„New Yorker’a” stwierdził na początku grudnia 2008 r., że: „zarówno ja, jak i inni,
popełniliśmy błąd, mówiąc, że kryzys kredytowy zostanie opanowany”4. Wynika
więc z tego, że nie była to jeszcze recesja, a tylko kryzys ﬁnansowy, który wciąż nie
został opanowany, mimo podejmowanych w tym kierunku prób i dlatego prezydent-elekt Barack Obama zlecił przygotowanie dla USA „agresywnego programu

2
Zob.: A. Głogowski, Pakistan i Afganistan: trudne sąsiedztwo, Kraków 2005; J. Kiperska, Napięcia
w stosunkach transatlantyckich w obliczu wojny z terroryzmem, „Opinia” 2003, nr 67, s. 3–30. Por.
także: najnowszy ciekawy artykuł na ten temat, opublikowany przez Ullricha Fichtnera, „Der Spigel”
16 III 2009 oraz M. Bosacki, Obama chce więcej pieniędzy na wojny, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 86.
3
„Wprost” 7 XII 2008, s. 29; „Financial Times” 2 VI 2008, s. 9–11.
4
„New Yorker” 3 XII 2008, s. 7.
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antykryzysowego”, zakładającego stworzenie do 2011 roku 2,5 mln nowych miejsc
pracy. Jest to program robót publicznych, obejmujących odbudowę dróg i mostów,
unowocześnienie szkół i tworzenie alternatywnych źródeł energii. Program ten
wszedł w życie pod koniec lutego 2009 r. i ma kosztować ponad bilion dolarów5.
Póki co, bezrobocie w Stanach Zjednoczonych rośnie lawinowo i jest najwyższe od
16 lat, a każdego dnia coraz więcej Amerykanów jest bez pracy. W grudniu 2008 r.
stopa bezrobocia podskoczyła do 7,2%, najwyższego poziomu od 1993 r., a pod
koniec stycznia 2009 r. osiągnęła poziom 7,6%. Zwalniały pracowników praktycznie wszystkie gałęzie przemysłu i usług (np. budownictwo, handel). Tak źle nie było
nawet w czasie silnego kryzysu gospodarki po pęknięciu spekulacyjnej bańki
internetowej w 2000 r.
Dane od września do grudnia 2008 r. i za pierwszy kwartał 2009 r. świadczą, że
gospodarka Stanów Zjednoczonych znalazła się w poważnych tarapatach. Od
wybuchu kryzysu ﬁnansowego, którego symbolem był upadek Lehman Brothers
w połowie września do końca grudnia 2008 r. ubyło aż 1,9 mln miejsc pracy.
W sumie w całym 2008 r. liczbę etatów zredukowano aż o 2,6 mln, a więc prawie
tyle co w 1945 r. (2,75 mln), kiedy amerykańska gospodarka przestawiała się
z produkcji wojennej na cywilną. Trzeba jednak zaznaczyć, że od zakończenia
II wojny światowej liczba miejsc pracy się potroiła6. Od grudnia 2007 r., kiedy
pojawiła się recesja do dnia dzisiejszego z pracą pożegnało się prawie 5,1 mln
Amerykanów. Najgorsza sytuacja na rynku pracy w Stanach Zjednoczonych była
od listopada 2008 do lutego 2009 r., kiedy to zwolniono blisko 1,8 mln osób7. Zaś
w kwietniu 2009 r. Departament Pracy USA podał, że w marcu tego roku pracę
poza rolnictwem straciło kolejnych 663 tys. osób i w ten sposób stopa bezrobocia
wzrosła już do 8,5%, co jest najgorszym wynikiem od ćwierćwiecza8.
Rosnące bezrobocie jest ogromnym zagrożeniem, bo uderza w konsumpcję,
która napędza całą gospodarkę Stanów Zjednoczonych. Tymczasem, jak wynika
z danych, detaliczna sprzedaż przedświąteczna w 2008 r. w Stanach Zjednoczonych
spadła o 8%, a to oznacza, że amerykańscy konsumenci zaczęli ograniczać mocno
wydatki, co tylko pogłębia recesję gospodarczą w tym kraju. Dlatego też dziś
5

Ibidem, s. 5–6. Por.: T. Prusek, Bezrobocie w USA najwyższe od 16 lat, „Gazeta Wyborcza” 2009,
nr 8, s. 36; Z. Lewicki, Pakiet Obamy, „Wprost” 2009, nr 3, s. 66–68.
6
Ibidem. Por.: E. Helleiner, Crisis and Response. Five Regulatory Agendas in Search of an Outcome,
„Internationale Politik und Gesellschaft” 2009, nr 1, s. 11–26.
7
Zob.: T. Prusek, Amerykanie na potęgę tracą pracę, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 32.
8
Zob.: T. Prusek, M. Samcik, Giełdy cieszy szczyt G-20, martwi bezrobocie w USA, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 80, s. 30.
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w Stanach Zjednoczonych duże nadzieje są wiązane ze wspomnianym pakietem
antykryzysowym nowego prezydenta O. Baracka, który m.in. zakłada duże ulgi
podatkowe, które mają przysporzyć amerykańskim rodzinom gotówki. Jeśli zaczną
ją wydawać, to jest szansa, że ruszy z miejsca koło zamachowe drugiej co do wielkości gospodarki świata, a wraz z tym przyjdzie lepsza koniunktura i widmo dziś
krążącego po świecie kryzysu rozwieje się. Dziś jednak nie jest to takie pewne, gdyż
optymizm konsumentów spadł w Stanach Zjednoczonych do najniższego poziomu
od 42 lat, a wydatki na konsumpcję wciąż maleją. Po załamaniu się cen na rynku
nieruchomości w 2007 r. setki tysięcy amerykańskich rodzin straciło dach nad
głową, gdyż ich domy zostały zlicytowane przez banki, co podcięło optymizm
amerykańskich konsumentów. Nastroje te pogarszają też rosnące przez cały 2008 r.
bankructwa osób indywidualnych, których liczba wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o 30% – z 775 tys. do ponad miliona, co dowodzi, że sytuacja w amerykańskiej gospodarce jest zła9. Potwierdzają to także pogarszające się dane
makroekonomiczne. W ostatnim kwartale zeszłego roku gospodarka skurczyła się
aż o 3,8%, co było najgorszym wynikiem od 27 lat. Kwartał wcześniej PKB spadł
jedynie 0,5%. Złe są też dla Stanów Zjednoczonych prognozy na cały 2009 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy w swoim najnowszym raporcie podał, że amerykańska gospodarka skurczy się o 1,6%, a amerykański bank centralny zakłada,
że ożywienie gospodarcze nastąpi dopiero w 2010 r. Wynika z tego, że dotychczasowe wielkie pakiety wspomagające gospodarkę, które w 2008 roku uruchomiła
administracja Georga Busha nie doprowadziły do przełomu10.
Potwierdza to także wielu ekonomistów i gospodarczych ekspertów. Jednym
z nich jest Barry Bosworth, ekspert do spraw ekonomicznych prestiżowej fundacji
Brookings w Waszyngtonie, który dla Stanów Zjednoczonych przewiduje „poważną,
trwającą długo recesję, nawet dwuletnią” i twierdzi, że będzie „dobrze, jeśli w 2010 r.
gospodarka USA zacznie rosnąć”11. Na pocieszenie dodaje też, że „to nie jest kryzys
całego systemu kapitalistycznego. Trzeba po prostu naprawić błędy” oraz pożegnać
się „ze skrajnymi poglądami neoliberalnymi, że rynek wszystko zawsze sam załatwi.
Że im mniej regulacji, tym lepiej”12.
9

Zob.: T. Deptała, Więcej bankructw w Ameryce przez kryzys ﬁnansowy, „Gazeta Wyborcza” 2008,
nr 301, s. 24.
10
Chodzi tu o pakiet ulg i zapomóg na sumę 170 mld dolarów, którymi w pierwszej połowie
2008 r. obdarowała Amerykanów administracja G. Busha i „plan B” ówczesnego sekretarza skarbu
H.M. Paulsena wart 800 mld dolarów. Zob.: T. Prusek, Amerykanie…, s. 33.
11
Zob.: B. Bosworth, Ameryka na eksport, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 301, s. 15–16.
12
Ibidem.
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W podobnym duchu wypowiadał się też sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych
Henry M. Paulson podkreślając, że „przeżywamy najbardziej dotkliwy i nieprzewidywalny kryzys ﬁnansowy w naszym życiu, ale nie ma instrukcji obsługi kryzysu,
jakiego jeszcze nie było” i dodaje, że: „Głęboko wierzę w sukces, bo nasza gospodarka jest elastyczna i odporna, zakorzeniona w duchu przedsiębiorczości i produktywności amerykańskiego narodu”13.
Zaś Alan Greenspan, były szef Banku Rezerwy Federalnej (Fed) USA, czyli
amerykańskiego banku centralnego, którym kierował w latach 1987–2006, przed
komisją do spraw nadzoru i rządowych reform Izby Reprezentantów przyznał, że
jego widzenie świata i ideologia nie były „słuszne i konstruktywne” oraz dodał:
„Popełniłem błąd, zakładając, że organizacje, których celem jest zysk, będą w największym stopniu zdolne chronić własnych udziałowców i ich kapitał”14. Greenspan
uważał, że w gospodarce USA istnieje ukryty mechanizm, który sprawia, że rozwija
się ona szybciej, niż pokazują oﬁcjalne statystyki, a inﬂacja utrzymuje się, wbrew
oczekiwaniom, na niskim poziomie.
Tymczasem w pierwszym kwartale 2009 r. PKB w Stanach Zjednoczonych spadł
aż o 6,1%, co przeszło najczarniejsze oczekiwania ekonomistów. Wiele sygnałów
wskazuje dziś, że jest to najdłuższa recesja w USA od czasów wielkiego kryzysu
w latach 30. XX w.15 Prezydent Barack Obama 14 kwietnia 2009 r. na uniwersytecie
Georgetown w Waszyngtonie przyznał, że 2009 rok będzie trudny dla gospodarki
Stanów Zjednoczonych: „jeszcze wielu ludzi straci pracę, wielu odda domy za długi,
będzie jeszcze więcej bólu. Rynki będą wznosić się i spadać”16. Analizując przyczyny
kryzysu, czyli „bańki kredytów hipotecznych”, które wywołały „nieodpowiedzialne
decyzje Wall Street, Waszyngtonu i Main Street (zwykłych Amerykanów), B. Obama
– posługując się Ewangelią – stwierdził, że tak jak „przez ostatnie lata” budowano
gospodarkę USA jako „dom na piasku”, tak on chce „już teraz budować Dom na
skale”. Aby to osiągnąć, Obama wytyczył swemu rządowi pięć celów: opracowanie
nowych zasad działania Wall Street, inwestycje w edukację, inwestycje w alternatywne źródła energii, w opiekę zdrowotną oraz nowe oszczędności w budżecie
federalnym i zaapelował do Kongresu, by nie odwlekał uchwalenia zapowiadanych

13

„The New York Times” 20 XI 2008.
Zob.: W. Gadomski, Guru ﬁnansów wyznaje grzechy, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 251, s. 2. Por.:
J. Malcew, Proces Greenspana, „Wprost” 2008, nr 49, s. 80.
15
Zob.: Trwa zapaść w amerykańskich nieruchomościach, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 117, s. 27.
16
Zob.: M. Bosacki, Obama widzi iskierki nadziei, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 88, s. 25.
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reform. Przyznał jednak, że przyniosą one pozytywne skutki „w perspektywie
lat”17.
Wbrew pozorom nie jest łatwo ukazać przyczyny i scharakteryzować obecny
światowy kryzys ﬁnansowo-gospodarczy oraz przedstawić jego konsekwencje dla
Polski, a zwłaszcza skutki społeczno-polityczne. Nie ulega jednak wątpliwości, że
są one złożone i poważne. Postępująca recesja nie może bowiem nie dotknąć
polskiej gospodarki, opartej na popycie wewnętrznym i eksporcie. Musimy pamiętać, że dzisiaj polityka każdego państwa jest determinowana coraz bardziej złożoną
i gęstszą siecią transnarodowych i wewnątrz społecznych zależności. Jak pisze
profesor Timothy Garton Ash – „na nasze posady, oszczędności, hipoteki, a także
zdrowie, bezpieczeństwo osobiste itp. wpływają bezpośrednie wydarzenia globalne
– światowy kryzys ﬁnansowo-gospodarczy, masowa migracja, zorganizowana
przestępczość międzynarodowa, zmiany klimatyczne i pandemie – zagrożenia,
z którymi żaden kraj nie poradzi sobie w pojedynkę. Nawet najchłodniejsze wyceny
interesu narodowego nie przeczą, że potrzebna jest koncentracja kompetencji
sąsiadujących ze sobą i gospodarczo zintegrowanych państw”18.
Trudności w odpowiedzi na pytania dotyczące implikacji światowego kryzysu
ﬁnansowego dla Polski potęgują z jednej strony wciąż niejednoznacznie zdiagnozowane jego źródła i przesłanki, a z drugiej strony ich dynamika i fakt, iż wciąż jest
to proces in statu nascendi. Tak naprawdę nie wiemy dokładnie, co jest istotą
obecnego kryzysu i wciąż o to toczą spory ekonomiści oraz publicyści; czy są to
tylko występujące w globalizującym się świecie od czasu do czasu turbulencje
walutowe i ﬁnansowe, czy też mamy już do czynienia z kryzysem walutowym lub
ﬁnansowym. A może jednocześnie z jednym i drugim, które generują nasilającą
się recesję i kryzys gospodarczy? Odpowiedź na powyższe pytania nie jest ani
prosta, ani jednoznaczna. Tym bardziej, że wciąż nie ma na ten temat poważnych
opracowań naukowych, syntez i dogłębnych analiz. Zorganizowano do tej pory
zaledwie kilka konferencji naukowych i opublikowano niewiele prac zwartych, tak
w kraju jak i zagranicą19.
Okazuje się, iż obecny kryzys zaskoczył nie tylko polityków, ale także środowiska naukowe, zwłaszcza ekonomistów i politologów. Niektórzy ekonomiści nadal
uważają, że we współczesnym świecie nie ma miejsca na głębokie kryzysy walu17

Ibidem.
Zob.: T.G. Ash, Razem Europo, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 114, s. 17.
19
Zob.: Światowy kryzys ﬁnansowy. Przyczyny i skutki, red. P. Bożyk, Warszawa 2009; K. Lutkowski,
Problem międzynarodowej nierównowagi płatniczej, „Ekonomista” 2006, nr 4.
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towe czy na rynkach ﬁnansowych. Inni zaś bezkrytycznie ufali i ufają nadal
neoliberalnemu i globalizującemu się porządkowi w gospodarce światowej. Tylko
nieliczni przestrzegali, że brak stabilizacji dolara amerykańskiego może spowodować pojawienie się na większą skalę kryzysu walutowego i perturbacji na
rynkach ﬁnansowych20.
W środkach masowego przekazu pojawiły się za to liczne, często eklektyczne,
wzajemnie się wykluczające wypowiedzi i wstępne komentarze na temat obecnie
zachodzących wydarzeń w gospodarce światowej. Mają one głównie charakter
opinii publicystycznych i polityczno-propagandowych oraz są wykorzystywane do
rozgrywek personalnych i walki politycznej w poszczególnych państwach, także
w Polsce.

1. PRZYCZYNY I CHARAKTER OBECNEGO KRYZYSU

OBECNY KRYZYS FINANSOWY, który wywołuje dalsze kłopoty gospodarcze
w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie ma z pewnością wiele przyczyn i nie
zawsze są one uświadamiane, jak słusznie pisze profesor Witold Orłowski w najnowszej pracy pt. Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy21. W książce
tej autor nie moralizuje, nie oskarża konkretnych osób i środowisk, nie wieszczy
końca kapitalizmu, ale przestrzega przed zachowaniami irracjonalnymi, do których
skłonności mają i ﬁnansowi ignoranci i wybitni bankowcy.
Wbrew powtarzanym często opiniom, obecny kryzys nie jest jedynie kryzysem
ﬁnansowym. Mamy raczej do czynienia ze skumulowaniem kilku kryzysów w różnych sferach. Otóż w świecie od dawna zachodzą wręcz rewolucyjne zmiany
i procesy. I tak, liczba ludności wzrosła w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat o kilka
miliardów. Rośnie znaczenie surowców energetycznych w stosunkach międzynarodowych, które wykorzystuje się jako narzędzie do nacisków politycznych.
Postępuje degradacja środowiska naturalnego oraz dają o sobie znać ine problemy
globalne. Umocnił się nurt państw o niskich standardach demokratycznych. Zrewolucjonizował się obieg informacji i komunikowania się między ludźmi. Do
monstrualnych rozmiarów urosły transfery ludzi, usług i kapitału, co także sprzyja
zorganizowanej przestępczości międzynarodowej, np. praniu brudnych pieniędzy.
20

Zob.: A. Z. Nowak, K. Ryć, Tendencje na rynkach ﬁnansowych a polski złoty – ujęcie jakościowe,
„Studia Europejskie” 2008, nr 2, s. 9–29.
21
Zob.: W. Orłowski, Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy, Warszawa 2008.
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Zmiany te wpływają na świat ﬁnansów. Zdaniem prezesa Związku Banków Polskich
Krzysztofa Pietraszkiewicza, w tak zmienionej rzeczywistości „było tylko kwestią
czasu, kiedy dojdzie do kryzysu ﬁnansowego. Przekonanie o jego nieuchronności
nie wynikało jedynie z cykliczności w gospodarce, ale przede wszystkim z niedostosowania regulacyjnego i organizacyjnego nadzoru i infrastruktury systemu do
poziomu „uﬁnansowania” i organizacji gospodarki światowej i światowego systemu
ﬁnansowego. Symptomatyczne jest to, że niewielu polityków w rzeczywistości zdaje
sobie sprawę z tego, jak mocno współczesny świat zanurzony jest, ze wszystkimi
konsekwencjami, w świecie ﬁnansów”22.
Nie jest więc łatwo odpowiedzieć na pytania o źródła i przesłanki oraz charakter
obecnego kryzysu . Jest on bowiem zjawiskiem na tyle nowym, że nie dysponujemy
jeszcze pełnymi danymi dotyczącymi kształtowania się najważniejszych zmiennych
ﬁnansowych w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy. Nie ma też – jak już wspominałem – bardziej pogłębionych analiz i studiów. Pojawiły się za to liczne wypowiedzi prasowe i komentarze o charakterze publicystycznym i polityczno-propagandowym, wręcz populistycznym. Niestety, to właśnie one zdominowały publiczną
dyskusję na temat przyczyn i mechanizmów oraz charakteru obecnego kryzysu
ﬁnansowego w USA i na świecie. Jak zauważa profesor Dariusz Rosati: „Kryzys
ﬁnansowy w Stanach Zjednoczonych nasilił debatę na temat funkcjonowania
współczesnej gospodarki kapitalistycznej. Od samego początku wyszła ona poza
ramy fachowej, merytorycznej dyskusji, i stała się okazją do ataków na system
kapitalistyczny w ogóle, a na wolny rynek w szczególności. Lewicowi krytycy
kapitalizmu wskazują, że kryzys jest nieuchronnym następstwem polityki deregulacji, prywatyzacji i ograniczania roli państwa w gospodarce. U podstaw tej polityki,
twierdzą zwolennicy tej interpretacji, leżała doktryna neoliberalizmu, i to ona i jej
wyznawcy ponoszą odpowiedzialność za doprowadzenie systemu ﬁnansowego
w USA do katastrofy. Rzecznicy tego poglądu widzą w obecnym kryzysie przejaw
ostatecznego upadku systemu wolnorynkowego kapitalizmu”23.
Na przeciwległym biegunie lansowane są poglądy ekonomistów liberalnych i ich
zwolenników, hołdujących tezie o niemal absolutnej skuteczności rynku. Dla nich
obecny kryzys nie jest niczym szczególnym ani wyjątkowym, jest po prostu
cykliczną recesją, a zawirowania na rynkach kredytowych i serie bankructw insty22

Zob.: K. Pietraszkiewicz, Gospodarka potrzebuje mężów stanu, [w:] Światowy kryzys ﬁnansowy…,
s. 221.
23
Zob.: D. Rosati, Geneza i mechanizmy kryzysu ﬁnansowego w Stanach Zjednoczonych, [w:]
Światowy kryzys ﬁnansowy…, s. 13.
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tucji ﬁnansowych są oni skłonni traktować jako skutek błędnej polityki państwa,
zwłaszcza zbyt ekspansywnej polityki pieniężnej24.
Powyższe opinie grzeszą jednostronnością spojrzenia i nie ułatwiają obiektywnej analizy przyczyn (źródeł) i przebiegu obecnego kryzysu. W ich tle widać
wyrażnie przejawy ideologicznego sporu pomiędzy zwolennikami wolnego rynku
a zwolennikami interwencjonizmu państwa.
Wielu ekonomistów przyznaje, że u źródeł obecnego kryzysu leży załamanie na
rynku substandardowych kredytów hipotecznych, subprime. Mówiąc językiem
bardziej zrozumiałym, przyczyną obecnego kryzysu były nadmierne i źle zabezpieczone pożyczki zaciągnięte w Stanach Zjednoczonych, ale także w Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii i Irlandii i kilku innych krajach. W Polsce boom kredytowy na
szczęście nie trwał długo i dlatego nie doprowadził do katastrofy, ale gdyby trwał
dłużej, stałby się problemem. Setki tysięcy rodzin amerykańskich wprowadziło się
do nowych domów, na które nie było je stać. Dziś miliardy dolarów przeznacza się
na to, by rodziny te mimo wszystko nie straciły tych domów, a ich długi spłacą
uczciwi podatnicy.
W latach 2000–2006 zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów
hipotecznych w USA wzrosło z około 49% do około 76% PKB. Dlaczego banki
udzielały źle zabezpieczonych kredytów? Na to pytanie jest wiele odpowiedzi,
chociażby dlatego, że państwo (banki centralne i rządy) sprzyjało takiej polityce,
obniżając stopy procentowe i tworząc specjalne instytucje przelewające pieniądze
do sektora nieruchomości. Fed przelewał pieniądze do gospodarki, pomagając
w ten sposób kolejnym ekipom rządowym, które panicznie bały się recesji i wzrostu bezrobocia. Nadmiernemu zadłużeniu sprzyjały nowe produkty ﬁnansowe,
takie jak obligacje zabezpieczone długami i kredytami hipotecznymi i masowa
sekurytyzacja długów, czyli zamiana kredytów (relacji między bankiem a klientem)
na papiery wartościowe wyceniane przez rynek. Sytuacja pogorszyła się gwałtownie w sierpniu 2008 r., kiedy kilka dużych amerykańskich instytucji ﬁnansowych
ujawniło wielkie straty na aktywach zabezpieczanych kredytami hipotecznymi
i zasygnalizowało kłopoty z wypłacalnością. Trudności ﬁnansowe banków spowodowały zaostrzenie warunków udzielania kredytów, ograniczenie zewnętrznego
zasilania przedsiębiorstw, spowolnienie gospodarcze i spadek cen akcji na giełdach.
Były to czynniki bezpośrednio wywołujące zapaść, czyli narastanie recesji w gospodarce USA i innych krajach całego świata.

24

Ibidem, s. 14.
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Niemniejsze, pośrednie znaczenie miały czynniki systemowe, które przez dziesięciolecia sprzyjały narastaniu tendencji kryzysowych na rynkach ﬁnansowych
i walutowych. Były to zjawiska integracji i globalizacji rynków ﬁnansowych, rozwój
międzynarodowych grup kapitałowych skutecznie wykorzystujących dźwignię
ﬁnansową dla pomnażania zysków, wreszcie rozwój nowych technik zawierania
transakcji wirtualnych, „derywatów”, sprzyjających oderwaniu się zjawisk ﬁnansowych od procesów w sferze realnej. Do przyczyn o charakterze systemowym można
też zaliczyć niedostateczny nadzór nad międzynarodowymi grupami ﬁnansowymi,
co ułatwiało różnego rodzaju spekulacje i to nie tylko na rynku nieruchomości
i kredytów hipotecznych25.
Nasuwa się tutaj pytanie: czym właściwie są obecne kłopoty gospodarcze Ameryki i świata? Powtórką wielkiego kryzysu z lat 30. XX w., jak mówią jedni, czy – jak
twierdzą inni – po prostu powrotem cyklicznych problemów, które dotykają USA
co sześć–osiem lat? Wydaje mi się, że ani jednym, ani drugim. Ten obecny kryzys
jest inny, bardziej poważny, niespotykany w powojennych dziejach Stanów Zjednoczonych i całego świata. Nie jest też bez precedensu. Pod wieloma względami
przypomina kryzys azjatycki sprzed 11 lat oraz kryzys szwedzki z 1992 r. – tyle, że
na wiele większą skalę. Jego skutki też będą większe dla świata, bowiem Ameryka
ma większe znaczenie dla świata niż Szwecja czy nawet kilka krajów Azji naraz.
Nie ulega więc wątpliwości, że światu grozi długa i głęboka recesja, chyba że rządy
uruchomią bodźce, które pozwolą wyrównać przesadny spadek wyceny aktywów
– na przykład odpowiednio skonstruowane ulgi podatkowe, gwarancje dla kredytów itd. Co więcej, jak pisze profesor Jeﬀrey D. Sachs, znaleźliśmy się w takim
punkcie historii, w którym współpraca światowych przywódców politycznych jest
ważniejsza niż kiedykolwiek, a „Stany Zjednoczone nie są jedyną gospodarką,
której losy od tego zależą. Potrzebna nam globalna wizja trwałego wyjścia z kryzysu,
w której udział będą miały Chiny, Indie, Europa, Ameryka Łacińska, ale również
Afryka, od tak dawna spychana na margines światowej gospodarki”26.
To prawda, bowiem gospodarka USA już od pewnego czasu przestaje być
głównym motorem świata. Pojawiły się inne motory, zwłaszcza rozwijające się
z imponującą szybkością gospodarki Chin i Indii. Dlatego też amerykański spadek

25
Szerzej na ten temat zob.: A. Kaźmierczak, Czynniki determinujące narastanie międzynarodowego kryzysu ﬁnansowego, [w:] Światowy kryzys ﬁnansowy…, s. 33–46; P. Bożyk, Systemowe przyczyny
światowego kryzysu ﬁnansowego, [w:] ibidem, s. 47–57; W. Gadomski, Kapitalizm ma się dobrze,
„Gazeta Wyborcza” 2009, nr 114, s. 26.
26
Zob.: J.D. Sachs, Trwałe wyjście z kryzysu, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 275, s. 27.
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popytu będzie musiał odbić się – już się odbija – w znacznym stopniu na eksporcie
chińskim. Chiński rozwój przemysłowy nie jest jednak skierowany wyłącznie na
rynek amerykański. Trudno więc orzec z pewnością, na ile chińskie tempo będzie
musiało osłabnąć. A chiński popyt na surowce, paliwa i materiały był w ostatnich
latach zasadniczym czynnikiem nie tylko pobudzającym produkcję, lecz również
ciągnącym w górę ceny ropy naftowej, stali czy drewna27.
Notabene, w Chinach w wyniku światowego kryzysu ﬁnansowego też z dnia na
dzień ubywa wielu miejsc pracy i rośnie społeczna frustracja. Rząd chiński podał
oﬁcjalnie, że w 2008 r. z powodu kryzysu światowego i spadku popytu na dobra
chińskie w Chinach upadło 100 tys. fabryk produkujących na eksport. Upada
chiński przemysł zabawkarski: z 8000 chińskich fabryk zostało już tylko 3200,
a pracę straciło prawie 2 mln osób. Od początku kryzysu na wieś wróciło już 10 mln
robotników, tj. około 10% chińskiej armii pracy. Z Chin uciekają też biznesmeni
z Hongkongu, którzy mają w prowincjach sąsiadujących z byłą brytyjską kolonią
aż 70 tys. fabryk. Podobnie dzieje się z biznesem z Tajwanu. Na początku 2009 r.
inﬂacja w Chinach przekroczyła 7% i jest na najwyższym poziomie od 11 lat. Na
skutek spowolnienia gospodarczego tylko w pierwszym kwartale 2009 r. pracę
straciło kolejnych 25 mln Chińczyków. W samym Pekinie liczbę osób bez zatrudnienia szacuje się na 4 mln. Zagraniczni inwestorzy i eksperci ds. Chin zaczynają
się martwić o stabilność polityczną w tym państwie i jego przyszłość28. Kryzys
gospodarczy bowiem w kraju o rządach autorytarnych nie jest tym samym, czym
w kraju demokratycznym, gdzie istnieje możliwość odsunięcia od władzy rządu
niespełniającego społecznych oczekiwań. Do tej pory aż 91% Chińczyków było
zadowolonych z kierunku, w którym zmierzał ich kraj, ale wraz z nasilającym się
kryzysem i rosnącym bezrobociem, liczba zadowolonych z rządu gwałtownie spada.
Odsunięcia od władzy komunistów mogą więc domagać się nie tylko miliony
robotników, ale także wielkomiejska klasa średnia, która tolerowała dotąd autorytarną władzę, gdyż pozwalała jej się bogacić29.
Chiny czekają więc także trudne lata. Bank Światowy skorygował niedawno swą
roczną prognozę wzrostu PKB dla Chin na 2009 r. z 9 do 7,5%. A ta czwarta gospodarka świata ma za sobą pięć lat niebywałego wzrostu, który w 2007 r. wyniósł
11,9% rocznego PKB i rozbudził wielkie nadzieje, ale już w 2008 r. spadł do 9%.
27

Zob.: Z. Sadowski, O dwóch kryzysach, „Dziś” 2008, nr 11, s. 11–12.
Zob.: T. Molga, Kryzys w fabryce świata, „Wprost” 2009, nr 7, s. 56–59; D. Walewska, Pekin pręży
muskuły, „Rzeczpospolita” 2009, nr 62, s. 1.
29
Zob.: Y. Huang, Capitalism with Chinese Characteristics. Entrepreneeurship and State, New York
2008, s. 136–139.
28
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Jednakże Chiny mają też pewne atuty, tj. największe rezerwy dewizowe świata
szacowane na sumę 1,9 bln dolarów. Dzięki temu ich pakiet pomocy dla gospodarki
jest rekordowy, bo wynosi aż 586 mld dolarów, dzięki czemu chińskiej gospodarce
może uda się złapać drugi oddech30.
Notabene, Amerykanie, którym zaczyna brakować pieniędzy, zadłużają się na
świecie w ekspresowym tempie, a ich długi od lat ﬁnansują głównie Chiny i bogate
kraje z Bliskiego Wschodu. Chiny ﬁnansują długi USA, ponieważ są od nich
w jakimś stopniu zależne. To przecież Stany Zjednoczone są największym odbiorcą
dóbr produkowanych w tym kraju. Podobnie sytuacja ma się z krajami Bliskiego
Wschodu, gdzie Stany Zjednoczone kupują najwięcej ropy i gazy. Dzisiaj Chińczycy
posiadają największy na świecie pakiet papierów rządowych (obligacji skarbowych)
USA, wart prawie 700 mld dolarów. Niewypłacalność Ameryki byłaby też końcem
chińskiej potęgi gospodarczej, gdyż pociągnęłaby utratę największego rynku zbytu
i dewaluację wciąż wielkich rezerw walutowych.
W związku z powyższym obrazem sytuacji i stanem gospodarki światowej, nie
ma chyba sensu pogrążać się w rozważaniach na temat analogii i różnic między
obecnym kryzysem a wielkim załamaniem giełdowym z 1929 roku. Oczywiście, są
pewne podobieństwa formalne, ale świat dzisiaj – jak już wspominałem – jest inny
i inaczej wyglądają stojące przed nim niebezpieczeństwa i wyzwania. Jesienią 1929
r. w Stanach Zjednoczonych wystąpiło zjawisko silnej nadprodukcji, rynek
wewnętrzny był jeszcze słaby i nie był w stanie tej produkcji kupić, powstał wielki
kryzys ﬁnansowy. Załamanie amerykańskiego systemu ﬁnansowego spowodowało
generalny kryzys, który szybko objął wszystkie dziedziny życia. Produkt narodowy
spadł aż o połowę, co pociągnęło za sobą wybuch olbrzymiego bezrobocia i falę
nędzy. Ponieważ kraje europejskie powiązane były wieloma nićmi z gospodarką
amerykańską kryzys szybko ogarnął również całą Europę i świat, w tym również
Polskę. Generalnie biorąc trwał on do 1933 r., chociaż w niektórych krajach wydłużył się do 1935 r. Przede wszystkim spowodował gwałtowny spadek produkcji
przemysłowej, chaos ﬁnansowy, spadek cen, wzrost bezrobocia, ogólne pogorszenie sytuacji ekonomicznej ludności, które w Polsce szczególnie boleśnie odczuła
ludność wiejska, stanowiąca wtedy trzy czwarte ogółu ludności kraju31.
30
Zob.: M. Kruczkowska, Zwalniani Chińczycy zalewają chińską prowincję, „Gazeta Wyborcza”
2009, nr 7, s. 13. Por.: J. Sapir, From Financial to Turning Point. How the US „Subprime Crisis” Purned
into a Word wide One and will Change the Globar Economy, „Internationale Politik und Gesellschaft”
2009, nr 1, s. 27–4.
31
Zob.: A. Czubiński, Europa dwudziestego wieku. Zarys historii politycznej, Poznań 1997, s. 121–126;
M. Kitchen, Historia Europy 1919–1939, Wrocław 1992.
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Przebieg kryzysu przemysłowego był u nas znacznie ostrzejszy niż w innych
państwach. W latach 1929–1932 produkcja spadła w Polsce o 46%, podczas gdy
przeciętnie w Europie (bez ZSRR) – o 27%. Szczególnie mocno dotknął kryzys
przemysł ciężki i przemysły surowcowe. W związku z gwałtownym zmniejszeniem
zapotrzebowania na wyroby przemysłowe wiele fabryk zamknięto, w innych zaś
ograniczono produkcję. Spadek produkcji był efektem ograniczenia zakupów
i spożycia ludności. To zaś wypływało nie z faktu pełnego zaspokojenia potrzeb,
lecz z braku środków na kupno niezbędnych artykułów konsumpcyjnych. Na
skutek kryzysu w Polsce w końcu 1933 r. co trzeci robotnik znajdował się bez
pracy, a co trzeci zatrudniony był tylko częściowo. Jak pisze profesor Wojciech
Roszkowski: „Położenie materialne bezrobotnych było nierzadko tragiczne. (…)
Tylko część z nich otrzymywała zasiłki rządowe, reszta zaś wegetowała (…).
Pogorszyło się też położenie materialne robotników nadal zatrudnionych, co było
związane ze skróceniem przeciętnego czasu pracy oraz spadkiem płac nominalnych. (…) Równie gwałtownie pogarszała się też sytuacja rzemieślników i drobnotowarowego handlu. (…) Zmniejszenie produkcji pogorszyło sytuację ﬁnansową
wielu przedsiębiorców”32.
Pod wpływem ożywienia światowego również przemysł polski zaczął od 1933 r.
powoli zwiększać swą produkcję. Wzrost wytwórczości był jednak u nas znacznie
słabszy niż w innych krajach. Wynikało to z utrzymywania się w Polsce kryzysu
rolnego, który nie tylko nie słabł, ale nawet miał tendencje do pogłębiania się.
W krajach zaś rolniczych, do których należała Polska, ożywienie w przemyśle –
stanowiące z reguły następstwo ożywienia światowego – było zbyt małe, aby mogło
wpłynąć na osłabienie kryzysu przeżywanego przez wieś. Dopiero zakończenie
kryzysu rolnego, które przypadło na drugą połowę 1935 r. i zbiegło się w czasie
z przejsciem rzadu polskiego do polityki interwencjonizmu, wpłynęło na ożywienie gospodarki kraju i szybki rozwój produkcji przemysłowej33.
Ogólnie rzecz biorąc w latach 1929–1933 Stany Zjednoczone i świat dotknął
kryzys nadprodukcji, czyli za dużo było towarów, a za mało środków płatniczych.
W poszczególnych krajach rosła deﬂacja, zmniejszyła się ilość pieniędzy na rynku,
spadały obroty handlu zagranicznego, załamał się system pokrycia waluty obiegowej w złocie. Powszechnie zawieszano płatności zagraniczne, powstał wielki chaos

32

Zob.: A. Albert (Wojciech Roszkowski), Najnowsza historia Polski 1918–1980, Londyn 1991,
s. 205–209.
33
Ibidem; zob.: W. Roszkowski, Historia Polski 1914–1998, Warszawa 1998.
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ﬁnansowy w świecie. Upadło też wtedy wiele banków i domów handlowych oraz
wiele ﬁrm, zwłaszcza przemysłowych. Wobec chaosu, jaki powstał w gospodarce
poszczególnych krajów, coraz większą rolę zaczęły odgrywać instytucje państwowe,
które przejmowały kontrolę i stymulowały politykę gospodarczą. Rządy poszczególnych państw dotkniętych kryzysem przechodziły do polityki interwencjonizmu,
określanej też „nakręcaniem” koniunktury. Miała ona na celu ożywienie produkcji
i wymiany takimi środkami oddziaływania gospodarczego, jak podatki, kredyty,
cła, taryfy komunikacyjne, zamówienia państwowe, roboty publiczne i rządowe
prace inwestycyjne. Prowadziło to do etatyzacji i wzrostu kapitalizmu państwowego,
czyli pewnej formy socjalizacji, ale było to niezbędne, gdyż pogarszające się warunki
życia ogółu ludności powodowały wzrost pesymizmu i ﬂustracji, mnożyły się
samobójstwa ludzi pozbawionych środków do życia, zmniejszyła się liczba zawieranych małżeństw i rodzących się dzieci. Kryzys gospodarczy pociągnął za sobą
kryzys społeczny i polityczny34.
Przedwojenny kryzys gospodarczy w Europie najsilniej dotknął Niemcy.
W Niemczech kształtowały się nastroje katastroﬁczne. Sytuacja wydawała się
beznadziejna, kolejne reformy nie przyniosły sukcesu. Szczególnie ostro krytykowano stare partie polityczne, jak SPD, Centrum i DDP; przywódcy tych partii
utracili zaufanie społeczeństwa. Rósł natomiast autorytet ludzi i partii nieponoszących bezpośredniej odpowiedzialności za dotychczasową politykę, a do takich
partii zaliczano partię komunistyczną (KPD) i hitlerowską (NSDAP). Partie te
bowiem nie odpowiadały za dotychczasową politykę a ich przywódcy głosili
radykalne hasła i programy naprawy sytuacji. Rósł populizm i demagogia, zresztą
w całej Europie, która ewoluowała w kierunku prawicowo-nacjonalistycznym.
W tamtych warunkach szczególnie atrakcyjnym w Niemczech, Włoszech i w wielu
innych krajach Europy wydawał się program narodowosocjalistyczny, który utorował Hitlerowi drogę do przejęcia władzy.
Oczywiście, dzisiaj mamy w Europie i świecie inną sytuację, a historia przecież
się nie powtarza. Pewne analogie wydarzeń i procesów jeszcze o niczym nie świadczą, ale zmuszają do czujności i reﬂeksji głębszej tak badaczy, jak i polityków.
Profesor Zdzisław Sadowski optymistycznie pisze, że: „Teraz nie ma powodu
oczekiwać długotrwałej stagnacji, podobnej do tej z lat 30. Gospodarka światowa

34

Ibidem. Por.: M. Burleigh, Trzecia Rzesza. Nowa Historia, Warszawa 2002, s. 142–165; B. Zientara, A. Mączak, I. Ignatowicz, Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski do 1939 roku, Warszawa 1965,
s. 491–496.
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prawdopodobnie dość szybko zacznie łapać drugi oddech”35. Oby miał rację,
bowiem w przeciwnym razie światu i Europie, a także Polsce grożą daleko idące
perturbacje gospodarcze, społeczne, polityczne i międzynarodowe.

2. PRZEBIEG I SKUTKI KRYZYSU DLA GOSPODARKI
ŚWIATOWEJ

TYMCZASEM OBECNY KRYZYS zza oceanu, podobnie jak wielki kryzys z lat
trzydziestych XX wieku, szybko przestał być jedynie problemem Stanów Zjednoczonych i nie pozostał bez wpływu na zglobalizowany rynek ﬁnansowy. Uległ on
– na zasadzie efektu domina – szybkiemu rozprzestrzenieniu się w skali światowej.
Szybko przeniósł się na kontynent europejski i dotarł także do Polski. Stało się tak
dlatego, że rynki ﬁnansowe nie działają w próżni, ale są ze sobą połączone. Do tego
kapitał amerykański jest tak wielki, że nawet niewielki jego ruch może zmienić
wycenę całej giełdy każdego z europejskich państw. Dla przykładu, w 2005 r. według
danych OECD akcje i obligacje będące w posiadaniu inwestorów (głównie instytucjonalnych) amerykańskich były warte ponad 33 biliona dolarów, podczas gdy
francuscy posiadali aktywa za 2,5 biliona dolarów, hiszpańscy 1, a polscy około 0,1
biliona dolarów36. Taka dysproporcja stanowi duże zagrożenie dla stabilności
rynków europejskich. Tymczasem wielu ekonomistów na początku amerykańskiego
kryzysu ﬁnansowego lansowało teorię „decoupling”37, czyli odcięcia się gospodarek
światowych od problemów rynku amerykańskiego. Nic takiego jednak póki co nie
nastąpiło, a wręcz odwrotnie mamy do czynienia ze światowym kryzysem ﬁnansowym, który pociąga za sobą dalsze gospodarczo-społeczne skutki w kolejnych
państwach.
W całej Europie wyhamowały rynki nieruchomości i sektor motoryzacyjny,
dokładnie tak jak w Stanach Zjednoczonych. Spada też konsumpcja i rośnie bezrobocie. Różnica polega na tym, że problemy banków w Stanach Zjednoczonych
zaczęły się od załamania na rynku nieruchomości. Natomiast problemy rynku
35

Zob.: Z. Sadowski, O dwóch kryzysach…, s. 12.
Zob.: W. Orłowski, Świat, który oszalał…, s. 112.
37
„Decoupling” w gospodarce oznacza zanik silnego wpływu stanu gospodarki USA na stan
gospodarki światowej. Czyli odwrotnie niż w ostatnich kilkudziesięciu latach (gdzie kłopoty USA
były kłopotami całego świata), spowolnienie gospodarcze USA nie miałoby wywrzeć silnego piętna
na pozostałej części świata. Zob.: ekonomista.blox.pl/2007/04/Decoupling-USA.html. Por.: T. Porter,
Globalization and Finance, Cambridge 2005, s. 37–11.
36
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nieruchomości w Europie, w głównej mierze, wynikają z perturbacji w sektorze
ﬁnansowym wywołanym kryzysem w USA.
W listopadzie 2008 r. – według danych Eurostatu – w całej Unii Europejskiej
produkcja przemysłowa spadła w skali roku aż o 7,7%. Podobny spadek zanotowały
kraje strefy euro. Produkcja przemysłowa spadała praktycznie we wszystkich
krajach UE. Z 20 unijnych krajów, dla których Eurostat wyliczył produkcję, w aż
19 zanotowała ona spadek w skali roku. Tylko w Irlandii w listopadzie wyprodukowano i sprzedano towary warte o 2,6% więcej niż w listopadzie 2007 r. W aż
ośmiu krajach spadek jednak był dwucyfrowy, w tym w Hiszpanii o 15,1%, we
Francji o 10,7%. W całej UE spada głównie produkcja dóbr trwałego użytku, jak
samochody czy telewizory, oraz półproduktów czy surowców używanych do
wytwarzania innych towarów. Tylko w listopadzie w Niemczech, które są największym światowym eksporterem, sprzedaż za granicą spadła aż o 10%, najbardziej
od 1990 r. Według szacunków niemieckiego biura statystycznego w IV kwartale
PKB największej unijnej gospodarki spadł aż o ponad 2%38.
Fatalnie jest nie tylko w krajach „starej” Unii, ale i w naszym regionie. W Czechach produkcja przemysłowa w listopadzie 2008 r. zmniejszyła się aż o 17,4%,
głównie przez ponad 30% spadek produkcji samochodów o ponad 23% zmniejszyła
się produkcja metali, w tym stali. Nikt nie spodziewał się aż tak dużego spadku39.
Według OECD w 2009 r. PKB strefy euro skurczy się o 0,6%, a odbicie nastąpi
dopiero w połowie 2010 r. Bardziej pesymistyczną prognozę ogłosiła Komisja
Europejska, która jeszcze dwa miesiące temu, tj. w listopadzie 2008 r. sądziła, że
mimo kryzysu ﬁnansowego Unia uniknie recesji. W tym też celu opracowała „plan
ratunkowy dla Europy”, opiewający na sumę 200 mld euro. Ma on pobudzić unijne
gospodarki przez inwestycje i wzrost popytu. Dopuszczono nawet możliwość
przekroczenia ustalonego pułapu deﬁcytu budżetowego w wysokości 3% PKB.
Według prognoz Komisji w 2009 r. w Europie może zniknąć aż 3,5 mln miejsc
pracy. Bezrobocie w całej Unii Europejskiej wzrośnie z 7% w 2008 r. do 8,7%.
Jeszcze gorzej ma być w streﬁe euro – w 2009 r. stopa bezrobocia sięgnie 9,4%,
a w 2010 r. przekroczy nawet 10%. Z recesją będą musiały borykać się wszystkie
największe gospodarki UE. Niemcy – największy odbiorca polskiego eksportu –
odnotują spadek PKB o 2,3%. Gospodarka brytyjska skurczy się o 2,8%, francuska
o 1,8%, włoska o 2%. Zdaniem Komisji jedynym źródłem wzrostu w Europie mają
być w 2009 r. inwestycje rządowe, ale nie wystarczą one, by zniwelować spadek
38
39

„Gazeta Wyborcza” 15 I 2009.
Ibidem; por.: D. Pszczółkowska, Czarny rok dla Europy, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 16, s. 24.
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wydatków ﬁrm i gospodarstw domowych, którym coraz trudniej o bankowe kredyty. Dlatego też wiele zależeć będzie od tego, czy banki znów zaczną pożyczać
pieniądze ﬁrmom oraz gospodarstwo domowym. Poza tym wzrost wydatków
publicznych jest dość ryzykowny, bowiem aby je sﬁnansować, kraje Unii muszą się
zapożyczać i płacić coraz większe odsetki od emitowanych obligacji40.
Notabene, w najtrudniejszej sytuacji znalazły się Irlandia i Hiszpania. Irlandia,
do niedawna „tygrys” Europy, który w ciągu dwóch dziesięcioleci z najbiedniejszego państwa Unii stał się jednym z najbogatszych, w swoim budżecie nie ma już
ani centa na inwestycje, a jej gospodarka w 2009 r. ma się skurczyć aż o 5%. Deﬁcyt
budżetowy ma tam wynieść aż 11%. Natomiast gospodarka Hiszpanii, do niedawna
jedna z najprężniejszych w UE, w 2009 r. skurczy się o 2%. Takiego załamania nie
było w tym kraju od 1950 r. Komisja i rząd hiszpański zgodnie podają, że bezrobocie w 2009 r. sięgnie w Hiszpanii 16,1%, a w 2010 r. – 18,7%, co oznacza, że bez
pracy będzie blisko 4 mln Hiszpanów41.
Powyższe prognozy zostały skorygowane w maju 2009 r. po ogłoszeniu przez
Eurostat wyników za I kwartał 2009 r., które dla większości państw Europy okazały
się fatalne, gorsze niż się spodziewano. Gospodarka Unii skurczyła się aż o 4,4%,
a największa unijna gospodarka, czyli Niemiec skurczyła się aż o 6,9%, licząc w skali
roku. Niemiecka gospodarka ciągnie za sobą w dół inne kraje, w tym także Polskę.
W najtrudniejszej sytuacji znalazły się kraje nadbałtyckie, które odnotowały największe spadki: Łotwa (-18,6%), Estonia (-15,6%) i Litwa (-10,9%). Dużo większy
od oczekiwań okazał się spadek PKB w I kwartale 2009 r. na Słowacji (-11,2), na
Węgrzech (-4,7%) i w Republice Czeskiej (-3,4%). Wyrażnie pogorszyła się też
sytuacja dużych gospodarek. W recesję weszły Francja (-3,2%) i Wielka Brytania
(-1,9%), które drugi kwartał z rzędu odnotowały spadki PKB. W tarapatach znalazły się Włochy i Holandia, gdzie gospodarka odnotowała najgorszy wynik od
II wojny światowej.
Według danych Komisji Europejskiej, prawie cała Europa pogrąża się w największej recesji od dziesięcioleci. Komisja przestrzega, że w 2010 r. w całej Unii będzie
ponad 26 mln bezrobotnych, a więc o 10 mln więcej niż obecnie. Do końca 2010 r.
pracę może m.in. stracić około miliona Niemców. Bolesne jest to, że wśród tracących
pracę największy odsetek stanowią ludzie młodzi z wyższym wykształceniem.

40

Ibidem.
Zob.: M. Stasiński, Hiszpanię czeka zapaść i drastyczny wzrost bezrobocia, „Gazeta Wyborcza”
2009, nr 16, s. 24.
41
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Według najnowszej prognozy Komisji Europejskiej, gospodarka całej strefy euro
i UE – 27 w roku 2010 skurczy się o 4%, a Niemiec – aż o 6%42. Nie są to więc
optymistyczne prognozy i wbrew nadziejom, jakie wiązano z antykryzysowym
szczytem grupy G20 i jego decyzjami, podjętymi przez szefów 19 najpotężniejszych
gospodarek świata i Unii Europejskiej 2 kwietnia 2009 r. w Londynie43. Zgodzili
się oni wesprzeć globalny handel pakietem kredytów i gwarancji na kwotę 250 mld
dolarów (w ciągu dwóch lat). Poza tym ustalono, że fundusze Międzynarodowego
Funduszu Walutowego (MFW) zostaną zwiększone trzykrotnie (do 750 mld
dolarów). O 250 mld dolarów zwiększy się program SDR (też w MFW). MFW
będzie też mógł zaciągać kredyty w bankach komercyjnych. Ponadto uczestnicy
tego szczytu zobowiązali się, że nie będą stosowali protekcjonizmu, ale to samo
mówili w końcu 2008 r., a od tego czasu wprowadzili 47 różnych regulacji protekcjonistycznych. Zapowiedzieli też znaczne zwiększenie kontroli i regulacji rynków
ﬁnansowych, stworzenie w tym celu globalnego organu monitorującego sytuację
na rynkach ﬁnansowych oraz utworzenie „czarnej listy” rajów podatkowych, które
zostaną objęte sankcjami. Szczytowi towarzyszyły – jak zawsze – protesty zorganizowane przez anty – i alterglobalistów, zielonych i anarchistów, tym razem pod
hasłem „nie będziemy płacić za wasz kryzys”.
Komunikat końcowy szczytu promieniował optymizmem, podobnie jak wypowiedzi czołowych polityków. Na przykład prezydent Barack Obama podkreślił, że
„zakończyliśmy bardzo udany szczyt, który – jak sądzę – będzie punktem zwrotnym w naszej pogoni za ożywieniem gospodarczym na świecie”. Kanclerz Angela
Merkel mówiła o „historycznym kompromisie w warunkach niezwykłego kryzysu”,
a prezydent Nicolas Sarkozy stwierdził, że efekt szczytu „przeszedł jego oczekiwania”44. Były to ograniczone oczekiwania, bo co prawda dobrze, że szczyt ten
42
Zob.: E. Glapik, Recesja tuż za progiem, „Rzeczpospolita” 2009, nr 114; „Gazeta Wyborcza”
16–17 V 2009.
43
Do grupy G20, czyli najbogatszych krajów i największych rozwijających się należą: Argentyna,
Australia, Brazylia, Kanada, Francja, Niemcy, Indie, Indonezja, Włochy, Japonia, Meksyk, Rosja,
Arabia Saudyjska, RPA, Korea Południowa, Turcja, Wielka Brytania, USA i UE (którą reprezentował
szef Komisji Europejskiej i premier Czech, przewodniczących obecnie w UE). Dodatkowo na szczyt
zaproszeni zostali przywódcy Hiszpanii, Holandii, Tajlandii (jako obecnej przewodniczącej ASEAN,
czyli Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej), Etiopii (jako przewodniczącej NEPAD,
czyli Nowego Partnerstwa dla Rozwoju Afryki). Notabene polski rząd także zabiegał o zaproszenie,
ale Brytyjczycy odmówili, tłumacząc, że w tym gronie i tak jest już za dużo Europejczyków. Zob.:
„Gazeta Wyborcza” 2 IV 2009.
44
Zob.: D. Pszczółkowska, G20 na ratunek światu, „Gazeta Wyborcza” 3 IV 2009, s. 1; P. Kuczyński,
Co słychać na Wall Street?, „Trend” 2009, nr 5, s. 28.
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postanowił w ogóle podjąć powyższe działania, ale bardziej istotne jest to, czego
nie zrobił. Prawdziwym już sukcesem było to, że zakończył się on bez spodziewanych rozdźwięków między Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią a Francją
i Niemcami. Udało się znaleźć kompromis i osiągnąć główny cel szczytu, czyli
pokazać jedność i dać światu nadzieję na zwycięstwo w walce z obecnym kryzysem.
Natomiast nie udało się zbudować nowego ładu w światowy ﬁnansach, czyli
nowego Breton Woods. Szczyt G20 w Londynie nie zakończył obecnego kryzysu,
gdyż politycy nie mają takiej mocy, a dotychczasowe recepty antykryzysowe okazują się wciąż mało skuteczne.

3. SYTUACJA W POLSCE I ANTYKRYZYSOWE DZIAŁANIA
RZĄDU ORAZ OPOZYCJI

NA TYM TLE pogrążonej w kryzysie Europy, Polska – jak na razie – wygląda całkiem dobrze. Na 2009 r. Komisja Europejska w grudniu 2008 r. prognozowała dla
nas 2% wzrost, czyli drugi największy w UE po Słowacji. Zaś w budżecie na 2009 r.
założono, że PKB w Polsce wzrośnie o 3,7%. Nie widać jeszcze kryzysu w polskiej
bankowości. W chwili obecnej część banków optymalizuje koszty funkcjonowania
m.in. poprzez redukcję zatrudnienia, ale już wkrótce przed sektorem bankowym
pojawi się wyzwanie, w którym poszczególne banki będą musiały ocenić, w jakim
stopniu sytuacja ekonomiczna wpłynie na ich działalność i podjąć kroki, które
w pierwszej kolejności będą dotyczyły rezygnacji z planów rozwojowych. Kondycja
polskich banków jest dobra, jak podkreślają to eksperci z Europejskiego Banku
Centralnego, dlatego, że już wcześniej odpowiednie regulacje wprowadziła Komisja Nadzoru Finansowego45.
Również rynek nieruchomości nie boryka się póki co z dużymi problemami,
a spadek cen nieruchomości wynika głównie z chwilowego niedopasowania podaży
do popytu. Zmniejszenie popytu wynika z krótkoterminowego nasycenia rynku
nieruchomości oraz w głównej mierze ze zmiany polityki kredytowej banków.
Zmiany w polityce kredytowej w przeważającej części dotyczyły:
– ograniczenia w dostępie do bardzo popularnego kredytu we frankach szwajcarskich, który wiązał się z ryzykiem walutowym, ale oferował w zamian
niskie oprocentowanie;
45

Zob.: „Gazeta Prawna” 25 XI 2008, s. 11, Por.: „Trend. Miesięcznik o sztuce inwestowania” 2008,
nr 6, s. 11–12.
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– wymogu wniesienia wkładu własnego na zakup nieruchomości od 10 do 30%
jej wartości.
Tak więc, kiedy w ślad za Stanami Zjednoczonymi, Europa wchodzi w głęboką
recesję, polska gospodarka cały czas pełznie do przodu. Zdaniem ekonomistów,
przed recesją uratuje nas głównie konsumpcja i fundusze unijne, które łagodzą
skutki niedoboru kapitału na rynku bankowym. Większość ekonomistów uważa,
jeśli idzie o sytuację gospodarczą Polski, że nas ten kryzys ominie, a nawet jeśli go
odczujemy, to tylko w niewielkim stopniu. Wspomniany już profesor Zdzisław
Sadowski pod koniec 2008 r. pisał, „że według wszelkich logicznych ocen, nie grozi
nam żadne załamanie. Tylko gdyby jacyś mądrzy politycy, wspierani przez odpowiednich publicystów, uporczywie straszyli ludzi tym, co ich może spotkać, to
mogliby w końcu doprowadzić do wywołania paniki, a wtedy skutki byłyby trudne
do przewidzenia. Systemy ﬁnansowe bowiem opierają się ostatecznie na zaufaniu,
a ono nie jest z kamienia”46.
Podobnie sądzi profesor Elżbieta Adamowicz ze Szkoły Głównej Handlowej. Jej
zdaniem „polska gospodarka oparta jest na solidnych fundamentach”, a obserwowane spadki, to bardziej efekt naturalnego cyklu koniunktury gospodarczej, a mniej
kryzysu na światowych rynkach ﬁnansowych47.
Dobrze ocenia obecną kondycję polskiej gospodarki profesor Dariusz Filar,
członek Rady Polityki Pieniężnej, choć dodaje, że: „Możemy spodziewać się znaczącego spowolnienia rozwoju gospodarczego. Dotknie ono szczególnie sektory
inwestycyjne, budownictwo, producentów dóbr trwałego użytku. Recesji nie mamy
się jednak co obawiać”48. Co więcej, jego zdaniem jest szansa, że uda się utrzymać
koniunkturę w branżach eksportowych i to mimo kłopotów, z jakimi borykają się
gospodarki krajów, do których kierujemy nasze produkty.
Wielu ekonomistów wręcz irytuje się, gdy słyszy słowo kryzys i przypomina, że
w języku ekonomii kryzys to nagłe, dramatyczne załamanie gospodarcze, zwykle
związane z recesją, czyli stanem, w którym PKB zamiast rosnąć, maleje. Nas to
rzekomo nie dotyczy, bo nic takiego nie nastąpiło.
Być może, dzięki temu i owym optymistycznym prognozom, w Polsce dosyć
długo panował błogi nastrój, a władze oﬁcjalnie niewiele, wręcz niechętnie wypowiadały się na temat światowego kryzysu ﬁnansowego i jego ewentualnych skutków
dla Polski. Dopiero jesienią 2008 r. swoje zaniepokojenie zaczął okazywać prezydent
46
47
48

Zob.: Z. Sadowski, O dwóch kryzysach…, s. 13.
Zob.: A. Grzeszczak, P. Wrabec, Brzydkie słowo na „k”, „Polityka” 2008, nr 47, s. 42.
Ibidem.
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Lech Kaczyński, zarzucając jednocześnie rządowi i premierowi inercję i lekceważenie zagrożeń dla Polski, wynikających z nasilającego się światowego kryzysu
ﬁnansowego, ogarniającego już całą Unię Europejską na czele z Wielką Brytanią,
Irlandią, Francją i Niemcami, a więc państwami, z którymi ściśle współpracuje
Polska, gdyż przypada na nie około 80% naszego eksportu i około 66% importu.
Rząd zaś uspokajał i uspakaja nadal społeczeństwo, że Polsce nic nie grozi. W ślad
za opiniami różnych międzynarodowych agend i instytucji ﬁnansowo-gospodarczych premier i poszczególni ministrowie oświadczają, że „Polska jest wciąż
atrakcyjnym miejscem dla inwestowania ze względu na produktywność, duży popyt
wewnętrzny i stosunkowo bezpieczny sektor ﬁnansowy”49.
Na przykład Gary Dugan, dyrektor ds. inwestycji na Europę, Bliski Wschód
i Afrykę grupy Global Wealth Management, należącej do Banku Merrill Lynch
zakładał, że w 2009 r. wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 2–3% i że dla globalnej gospodarki 2009 rok ma być decydujący, tzn. iż interwencje rządów poskutkują
i kryzys zostanie powstrzymany w ciągu 18 miesięcy, albo grozi nam powtórka
z wielkiego kryzysu z lat trzydziestych XX w.50 Podobnie uważa profesor Jerzy
Osiatyński. Jego zdaniem za półtora roku gospodarka amerykańska wróci do
swojej normalnej dynamiki, a w Europie może to trwać dłużej, nawet dwa i pół
roku. Dodaje też, jeśli idzie o rząd polski, że „niewiele robi, by sprostać wyzwaniom
kryzysowym”51.
Natomiast Thomas Kolaja, szef „Kolaja & Partners”, uważa, że przedsiębiorstwa
polskie czekają dwa trudne lata, żeby wyszły cało z obecnego zawirowania i potrzebują wsparcia rządowego, gdyż będzie to okres zdecydowanej dekoniunktury.
Przetrwają go tylko te ﬁrmy, które będą w stanie zabezpieczyć sobie płynność
ﬁnansową52.
Wbrew mniej czy bardziej optymistycznym opiniom ekonomistów i polityków,
od jesieni 2008 r. w Polsce, podobnie jak w większości innych państw, sytuacja
gospodarcza sukcesywnie pogarsza się. Zresztą sygnały o spowolnieniu gospodarczym w Polsce dochodziły już od kilku miesięcy, ale rząd je ignorował. Już pod
koniec września 2008 r. 236 zakładów przemysłowych deklarowało zamiar zwolnienia 15,6 tys. pracowników, podczas gdy rok wcześniej były to tylko 122 zakłady
(zwolnienia miały wtedy objąć 5,8 tys. ludzi). Wraz z recesją w Europie, polskie
49
50

„Wprost” 7 XII 2008, s. 32.
Ibidem; zob.: M. Wolf, The Lessons to Be Lenart from Today’s Financial Crisis, „Financial Times”

2008.
51
52

Zob.: J. Osiatyński, Jak długo potrwa kryzys?, „Gazeta Wyborcza” 2008, nr 276, s. 28.
Zob.: E. Twaróg, Kryzys ﬁnansowy, „Puls Biznesu” 17 XII 2008, s. 4.
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ﬁrmy coraz wyraźniej odczuwają spadek zamówień eksportowych. To odbija się
na wynikach produkcji przemysłowej, która w listopadzie 2008 r. spadła aż o 8,9%.
Władysław Frasyniuk, były przewodniczący, a dziś członek rady krajowej partii
Demokraci.pl, który od ponad dziesięciu lat jest przedsiębiorcą, jako polityk jest
oburzony, że rząd tego nie dostrzega i nie reaguje. „To nieprawda – twierdzi – że
Polsce grozi gospodarczy kryzys, bo tak naprawdę on się już zaczął”53.
Według danych GUS w grudniu 2008 r. polskie ﬁrmy zatrudniały 5,36 mln osób.
To o 34 tys. mniej niż w listopadzie. W całym 2008 r. pensje wzrosły aż o 10,1%,
ale w grudniu były wyższe już tylko o 5,4% w stosunku do końca 2007 roku.
Szczególnie duże redukcje załóg mają miejsce w zakładach motoryzacyjnych,
bowiem od wielu miesięcy spada na europejskich rynkach sprzedaż samochodów,
a więc mniej potrzeba do nich części i podzespołów, które są produkowane
w Polsce54.
Zaostrza się także sytuacja na rynku kredytowym. Kredyty stają się towarem
reglamentowanym i drogim. W pierwszym kwartale 2009 r. liczba udzielonych
kredytów hipotecznych spadła o 40% w porównaniu z analogicznym okresem roku
ubiegłego. Jest też mniejsza o 34% w zestawieniu z poprzednim kwartałem. Skurczyła się też liczba kredytów udzielanych w walutach55. Banki, czekając na nowe
wytyczne do polityki kredytowej, ograniczają ﬁnansowanie do leasingu i faktoringu,
a ﬁrmom coraz trudniej jest uzyskać nowe kredyty. Tym bardziej, że według
wyliczeń polscy przedsiębiorcy już w grudniu 2008 r. byli winni bankom ponad
200 mld zł (w tym około 40 mld zł zaciągniętych w walutach)56. Od grudnia 2008 r.
do końca maja 2009 r. przeterminowane długi Polaków wzrosły o kolejne 11 mld
zł. W bazie niesolidnych dłużników prowadzonej przez Krajowy Rejestr Długów
jest już ponad 724 tys. osób i ﬁrm. Jeśli idzie o długi ﬁrm, to tylko w ciągu ostatnich
trzech miesięcy 2009 r. ich niespłacone kredyty wzrosły o 5,5 mld złotych57. Wzrost
wartości zaległych długów, to zła wiadomość nie tylko dla banków, ale też dla całej
gospodarki. Im więcej osób zalega z ratami, tym mniej chętnie banki udzielają
nowych kredytów. W tym roku kredyty dla osób prywatnych już spadły o połowę,
a dla ﬁrm przestały rosnąć w ogóle. To zaś może nakręcać spiralę kryzysu. Aby
temu zapobiec, rząd przekazał co prawda 20 mld zł państwowemu Bankowi
53

Zob.: A. Grzeszczak, P. Wrabec, Brzydkie słowo…, s. 37.
Zob.: L. Baj, Nasza gospodarka popełznie, ale do przodu, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 16, s. 25.
Por.: „Puls Biznesu” 17 I 2009.
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Zob.: J. Nowak, Kredyt?, „Metro” 26 V 2009, s. 10. Por.: „Bank i Kredyt” 2009, nr 5.
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„Wprost” 7 XII 2008, s. 32.
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Zob.: M. Samcik, Przybywa nam niespłaconych długów, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 122, s. 21.
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Gospodarstwa Krajowego, aby ten poręczał ﬁrmom kredyty, ale stosowny program
wciąż nie został uruchomiony. W rezultacie tego, dziś wielu ﬁrmom zagraża
bankructwo. Chcąc tego uniknąć, ograniczają produkcję i zwalniają pracowników.
Praktycznie nie ma dnia, żeby prasa nie informowała o grupowych zwolnieniach
od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Na przykład w Krośnieńskich Hutach Szkła
na Podkarpaciu już straciło pracę 2,3 tys. ludzi. Również inne ﬁrmy w Krośnie
przewidują zwolnienia grupowe. Związkowcy szacują, że tylko w tym maleńkim
miasteczku, gdzie bezrobocie jeszcze rok temu wynosiło niespełna 5%, pracę
w najbliższym czasie straci w sumie ponad 3 tysiące ludzi58.
Takich zagrożonych ﬁrm jak w Krośnie, jest już wiele w Polsce i będzie ich
przybywać coraz więcej w najbliższych latach, zwłaszcza w latach 2009–2012, a więc
w okresie czekających nas kampanii wyborczych: w 2009 r. – do Parlamentu
Europejskiego, w 2010 – wybory samorządowe i prezydenckie, a w 2011 r. – do
Sejmu i Senatu. Na dodatek w 2010 r. zmienia się skład Rady Polityki Pieniężnej,
a w 2012 r. – prezes Narodowego Banku Polskiego. W kampaniach tych kryzys
gospodarczy i walka z recesją będą przedmiotem rywalizacji i ostrej walki politycznej między partiami i politykami walczącymi o władzę w Polsce. Politycy z opozycji będą nasilający się kryzys wykorzystywać do walki z rządem, zarzucając mu
bierność i nieudolność lub wręcz działalność na szkodę państwa. Nasilą się spory
polityczne i ataki personalne, zwłaszcza na osobę premiera i ministra ﬁnansów.
Będą zgłaszane mniej lub bardziej utopijne recepty na wyjście z kryzysu i różnego
rodzaju pesymistyczne prognozy i scenariusze dla Polski i Polaków. To zaś wraz
z rosnącym bezrobociem i pauperyzacją społeczeństwa doprowadzi do wzrostu
napięć i konﬂiktów społecznych, a co sprzyjać będzie tendencjom populistycznym
i wzrostowi fali nacjonalizmu, tak jak to było w latach 20. i 30. XX w. Będzie to czas
wzajemnych oskarżeń i rozliczeń, tak jak to miało miejsce w latach 1929–1933
w Europie, zwłaszcza w Niemczech, o czym już wspominałem.
Coraz więcej Polaków ma też problemy z terminowym spłacaniem kredytów
hipotecznych, których wzięliśmy ogółem na sumę ponad 240 mld zł. Kłopoty mają
ci, którym polskie banki – podobnie jak w USA – dawały pożyczki zbyt lekkomyślnie. Według raportu z grudnia 2008 r. o zadłużeniu Polaków, przygotowanego przez
Krajowy Rejestr Długów, od początku do końca 2008 r. suma tych kredytów, których
raty spłacane są z opóźnieniem od 1 do 3 miesięcy wzrosła o ponad 400 mln zł. Ich
wartość wynosi dziś 4,1mld zł, a więc w stosunku do grudnia 2008 roku – podwo-
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Zob.: J. Kozłowska, Krosno na bezrobociu, „Metro” 17 XII 2008, s. 6.
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iła się. Gwałtowny wzrost nastąpił od czerwca do grudnia 2008 roku i w pierwszym
kwartale 2009 r. Nasze zadłużenie powiększało się w niespotykanym dotąd tempie.
Coraz więcej rodzin z trudem znajduje w budżetach domowych pieniądze na spłatę
zaciągniętych kredytów59.
Niestety, odsetek ten może ulec nawet podwojeniu w najbliższym czasie. Jak
bowiem przewidują eksperci, m.in. Krzysztof Rybiński, były wiceprezes NBP,
a obecnie partner w „Ernest & Young”, spowolnienie gospodarcze, które w Polsce
już widać, w 2009 r. nasili się, ale największe załamanie – jego zdaniem – przeżyjemy
w 2010 roku, i wówczas sporo ludzi straci pracę, a część będzie zarabiała mniej niż
obecnie60. Według danych Business Centre Club, który w połowie kwietnia 2009 r.
przepytał prawie 2 tys. menedżerów i właścicieli ﬁrm, jak radzą sobie z kryzysem,
obecnie większość polskich ﬁrm odczuwa skutki światowego kryzysu. Jeszcze
w październiku ubiegłego roku 39% z nich oceniało, że uderzył w nie kryzys. Teraz
już 89%, ale 69% przedsiębiorców traktuje te problemy jako przejściowe, a co drugi
przedsiębiorca uważa, że skutki kryzysu, choć poważne, nie zagrażają przyszłości
ﬁrmy, ani bieżącej płynności ﬁnansowej. Podobny wniosek płynie z kwietniowych
badań Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” wśród średnich
i dużych ﬁrm61.
Tak więc wbrew wcześniejszemu optymizmowi, również w Polsce kryzys ﬁnansowy i brak zaufania na rynku międzybankowym od początku 2009 r. nasila się
i powoli przenosi na realną sferę gospodarki, która jeśli wejdzie w fazę stagnacji,
a wszystko na to wskazuje, pociągnie za sobą także daleko idące skutki społeczno--polityczne. Mając tego mniejszą lub większą świadomość, nie bez winy liberalnie
i neoliberalnie myślących ekonomistów i części polityków, rząd polski dosyć późno,
bo dopiero pod koniec listopada 2008 r. przyjął „Plan stabilności i rozwoju”, który
zakłada, że 91,2 mld złotych traﬁ wkrótce na rynek, by chronić gospodarkę przed
skutkami światowego kryzysu ﬁnansowego. Największa część tej kwoty, tj. 40 mld
złotych została przeznaczona na gwarancje dla gospodarki i sektora ﬁnansowego,
a około 20 mld zł – jak już wspominałem – rząd przeznaczył na reanimowanie
akcji kredytowej dla małych i średnich ﬁrm, aby chronić je przed upadłościami62.
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Zob.: J. Dargiewicz, Nie spłacamy kredytów na czas, „Metro” 15 XII 2008, s. 1; J. Samcik, Przybywa
nam niespłaconych długów…, s. 21.
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Ibidem.
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Zob.: S. Śmigiel, Firmy i kryzys, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 110, s. 33.
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Program antykryzysowy polskiego rządu powstał w odpowiedzi na zarzuty
opozycji dotyczące bierności rządu, a także pod wyraźnym wpływem wcześniejszej
inicjatywy Komisji Europejskiej. Wykorzystuje zresztą szereg pomysłów europejskich, w szczególności tych odnoszących się do pobudzania koniunktury za
pomocą środków UE. Jednocześnie polski rząd sprzeciwił się tym pomysłom
unijnym, które mogłyby się wiązać ze zwiększeniem naszej składki do budżetu UE.
Chodziło zwłaszcza o propozycję nowego europejskiego funduszu antykryzysowego i przeniesienie funduszy europejskich z rolnictwa na transeuropejską
infrastrukturę komunikacyjną, informatyczną i energetyczną. Prawdopodobnie
jedną z intencji polskich polityków było zapobieżenie sytuacji, w której wydatki
polskiego podatnika byłyby transferowane poprzez budżet europejski do bogatszych krajów Unii, mających obecnie trudniejszą sytuację gospodarczą niż Polska.
Ponadto rząd odrzucił propozycję Komisji Europejskiej, aby ograniczyć wpływ
podatku VAT, co poważnie uszczupliłoby dochody budżetu państwa.
Podstawą polskiej odpowiedzi wobec propozycji Brukseli była więc przede
wszystkim troska o stabilność budżetu państwa, a nie szersze spojrzenie na działania antykryzysowe w Europie. Napawa niepokojem to, że nie widać woli do
wykorzystania sytuacji kryzysowej do przeprowadzenia niezbędnych zmian strukturalnych: zarówno w ﬁnansach publicznych, jak również w sferze gospodarczej.
Warto zauważyć, że dotychczasowe podejście rządu do pojawiających się zagrożeń
cechuje optyka resortu ﬁnansów dbającego przede wszystkim o zachowanie stabilności ﬁnansów publicznych. Jest to związane z ambicjami szybkiego wejścia do
systemu euro, jak również troską o wiarygodność makroekonomiczną przed
zagranicznymi inwestorami. Brakuje natomiast szerszej wizji reform, zwłaszcza
z punktu widzenia długofalowych celów rozwojowych narodowej gospodarki63.
Nasuwają się tutaj dwa, ważne dla przyszłości Polski pytania, a mianowicie, czy
nie jest to zbyt skromny plan ratunkowy i czy nie jest to akcja już mocno spóźniona?
Poza tym wydaje się, iż rząd powinien w większym stopniu wykorzystać obecną
sytuację kryzysową dla dokonania zmian strukturalnych w polskiej gospodarce
i przeciwdziałania załamaniu wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach.
W tym celu niezbędne jest uruchomienie krajowego programu inwestycji strategicznych, a także przyspieszenie prac nad nowym systemem polityki regionalnej.
Należałoby również rozbudować obecne propozycje pomocy dla przedsiębiorstw,
zwłaszcza o instrumenty wsparcia ich działalności eksportowej.
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Zob.: T.G. Grosse, Program stabilności czy rozwoju? Warszawa 2008, s. 2.
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Zdaniem wielu ekonomistów, walka z kryzysem wymaga „głębokich zmian
w całokształcie polityki gospodarczej państwa, opartej dotychczas prawie wyłącznie na polityce stóp procentowych i przeorientowanie jej na politykę stymulowania
podaży. Bez wzrostu konkurencyjności nie będzie możliwa ani trwała odbudowa
eksportu, ani zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Bez
tego nasza gospodarka nie wróci na ścieżkę trwałego rozwoju”64.
Jeśli bowiem nie sprawdzą się wciąż lansowane scenariusze mówiące, że Polska
jako jeden z niewielu krajów ma szansę obronną ręką wyjść z trwającego światowego kryzysu, to jego skutki dla nas mogą być bolesne, tak w sferze gospodarczej,
jak i polityczno-społecznej. Dziś trudno je dokładnie przewidzieć i oszacować, ale
należy to zrobić, aby później móc im skutecznie przeciwdziałać.

4. KONSEKWENCJE EKONOMICZNE
I SPOŁECZNOPOLITYCZNE KRYZYSU
Spowolnienie gospodarki w pełni odczuwają już – o czym wcześniej wspominałem – właściciele ﬁrm. Coraz trudniej o nowe zamówienia i zwiększanie produkcji, a w magazynach zalegają towary. Narasta więc niepokój i niezadowolenie
wśród przedsiębiorców. Ostatni raz tak złe nastroje przedsiębiorcy mieli na przełomie 2001 i 2002 r. W grudniu 2008 r. indeks koniunktury wśród przemysłowców
opracowany przez GUS spadł poniżej zera, co oznacza, że wśród ludzi biznesu jest
dużo więcej pesymistów niż optymistów. To, co doskwiera dziś ﬁrmom przemysłowym, to zmniejszenie portfela zamówień, zwłaszcza eksportowych. Ograniczają
więc produkcję i spodziewają się, że będą to musieli robić nadal. Tym bardziej, że
nie zmniejszają się zapasy wyrobów gotowych. Coraz więcej ﬁrm przyznaje, że
będzie zwalniać pracowników. Z badań GUS wynika, że nie ma branży, w której
optymistów by przybywało65.
Nieco lepsze są jeszcze nastroje wśród ludzi, ale pesymiści przeważają. Pod
koniec stycznia 2009 r. w to, że w Polsce idzie ku lepszemu, wierzyło 31% badanych,
przeciwnego zdania było 52%. Społeczeństwo nie odczuło jeszcze skutków spowolnienia gospodarczego i nie przejawia większych obaw. Może dlatego, że odbiór

64
65

Zob.: R. Cholewiński, K. Kluza, Ryzykowna terapia stopami, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 69, s. 27.
„Gazeta Wyborcza” 23 XII 2008, s. 22; „Rzeczpospolita”, 7 I 2009, s. 11.
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sytuacji w kraju zależy od doświadczeń osobistych, a kryzys na razie dotknął nielicznych66.
Postępująca jednak dziś w świecie i Europie recesja nie może nie dotknąć polskiej
gospodarki, opartej na popycie wewnętrznym i eksporcie. Kryzys gospodarczy,
jako efekt światowego kryzysu ﬁnansowego w najbliższym czasie wywoła także
w Polsce wzrost bezrobocia i pauperyzację wielu ludzi, a tym samym doprowadzi
do wzrostu społecznego niezadowolenia. To zaś stanie się źródłem napięć społeczno-politycznych w kraju oraz będzie wykorzystywane w walce politycznej między
rządzącą koalicją a opozycją, tak parlamentarną, jak i pozaparlamentarną, między
premierem a prezydentem. Spektakularnym tego przykładem może być niezapowiedziane wcześniej orędzie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wygłoszone 22 maja
2009 r. na ostatniej sesji Sejmu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Prezydent mówił „w imieniu Polek i Polaków” nieznających prawdziwego stanu
gospodarki. Zarzucił rządowi bierność w walce z kryzysem i zbyt optymistyczne
założenia budżetu (3,7% wzrostu PKB). Zażądał jego globalnej nowelizacji, co
zresztą w związku z olbrzymim deﬁcytem budżetowym Polski, który na koniec
kwietnia 2009 r. wyniósł 15,34 mld zł, a więc 84,3% całego rocznego planu, tj. 18,2
mld zł, jest dla rządu już chyba nieuniknione. Prezydent przytoczył pesymistyczne
prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Komisji Europejskiej
o przewidywanym spadku PKB w Polsce w tym roku – odpowiednio o 0,7% i 1,4%.
Następnie prezydent mówił, że rząd powinien stymulować gospodarkę i skrytykował cięcia budżetowe. Zaproponował obniżenie VAT, obniżenie kwot wolnych od
podatku dla osób pobierających niskie renty i emerytury oraz przestrzegał przed
szybkim przyjęciem euro, które „nie jest panaceum na kryzys”67.
W rezultacie powyższego w Polsce może nawet dojść do przedterminowych
wyborów parlamentarnych, które wyniosą do władzy partie populistyczne i skrajnie
prawicowe, obciążające obecną koalicję rządzącą odpowiedzialnością za powstałe
trudności. Na scenie politycznej Polski ulegną też wzmocnieniu partie demokratyczne i lewicowe, które będą w wyważony sposób krytykowały partie liberalno-demokratyczne, nadal optujące za nieograniczonym wolnym rynkiem w gospodarce
narodowej. Zaktywizują swą działalność związki zawodowe, które pod hasłami
obrony interesów ludzi pracy, będą naciskały na elity polityczne, wyprowadzając
społeczeństwo na ulice. Wzrośnie ich społeczne i polityczne znaczenie. Będą próbowały wywierać wpływ na określone funkcje państwa, zwłaszcza w takich dziedzi66
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nach, jak system świadczeń socjalnych, emerytury czy służba zdrowia. Mechanizmy
te i podobne społeczno-polityczne zachowania ujawniły się już wyraźnie podczas
kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych i przyniosły spektakularne zwycięstwo Partii Demokratycznej oraz jej kandydatowi na prezydenta – Barackowi
Obamie. Jestem pewien, iż nie zostałby on prezydentem USA, gdyby sytuacja
wewnętrzna w tym kraju była inna, bardziej stabilna w aspekcie gospodarczym
i społecznym, a jego polityka zagraniczna miała charakter pokojowy68.
Podobną sytuację mamy dziś w RFN i Wielkiej Brytanii, gdzie kryzys gospodarczy „pcha w górę laburzystów”. Partia Pracy dogoniła już w sondażach konserwatystów, choć wcześniej torysi cieszyli się dwukrotnie większym poparciem niż
laburzyści, a premier Gordon Brown był na dnie notowań i uznawano go za jednego
z najmniej popularnych premierów brytyjskich. Dziś uważany jest za najlepszego
przywódcę na czas kryzysu i zbiera pozytywne recenzje za plan walki z recesją,
choć ten jest mocno atakowany przez ekonomistów69.
Po wybuchu kryzysu ﬁnansowego w Stanach Zjednoczonych i wraz z jego rozprzestrzenianiem się na cały świat, pojawiło się też wiele głosów wieszczących, że
to nie tylko początek końca ery amerykańskiej w świecie, ale i anglosaskiego
liberalnego kapitalizmu. Jak już wcześniej pisałem, rozgorzały wtedy i trwają do
dziś namiętne spory między ekonomistami różnych orientacji i szkół a politykami.
„To my mieliśmy rację – mówi dziś Angela Merkel – to nasza socjalna gospodarka
rynkowa i państwowy interwencjonizm okazały się lepsze niż neoliberalny kapitalizm anglosaski”70. Wtórują jej autorzy lewicowych „Euromemorandów”, publikowanych od wielu lat przez ekonomistów i politologów z 22 krajów, którzy dziś
oskarżają Unię Europejską o wszelkie grzechy „rozpasanego neoliberalizmu
gospodarczego” i domagają się Europy socjalnej71.
Zaś jeden z liderów niemieckiej lewicy, Gregor Gysi, atakując Angelę Merkel
ostrzega, że „gospodarka i konsumpcja spada, ludzie mają coraz mniej pieniędzy
i drżą o pracę, a rząd nie robi nic”72. Opozycja w RFN nie zostawia suchej nitki na
pakiecie gospodarczym Merkel, mającym uchronić Niemcy przed recesją. Np.
Volker Wissing z FDP oświadczył: „To atrapa. Jeśli rząd wpompował w sektor
ﬁnansowy pół biliona euro, a na ratowanie koniunktury przeznacza tylko 32 mld
68
Zob.: J. Żakowski, Bezcielesne oﬁary kryzysu, „Polityka” 2008, nr 45, s. 12–16; W. Gadomski,
Kapitalizm do remontu, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 20, s. 17–18.
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euro, to Niemcy mają największy kryzys gospodarczy od 1949 r. jak w banku73.
I niestety – jak już pisałem – Niemcy dziś przeżywają najgorszy kryzys od momentu
powstania RFN. Podobnie, wręcz zgodnym głosem, mówią w RFN lewicowi
(czerwoni) dogmatycy i liberałowie. Natomiast niemieckie związki zawodowe
żądają „uczłowieczenia” kapitalizmu i głoszą, że „konieczna jest alternatywa dla
neoliberalizmu” oraz organizują demonstracje przeciwko „nieokiełznanemu
kapitalizmowi”74.
Tymczasem zaś brytyjski „Economist” odwrotnie, pisze mianowicie, że to unijna
eurobiurokracja ogranicza wolną gospodarkę rynkową, która staje się coraz kosztowniejsza. W świetle tych sporów naukowych i ideologicznych nasuwa się myśl,
że obok kryzysu ﬁnansowego i recesji gospodarczej mamy dziś także do czynienia
z „nędzą ekonomii”, parafrazując znane powiedzenie na temat ﬁlozoﬁi, czyli
z kryzysem różnych koncepcji i teorii ekonomicznych, a polityka znowu bierze
górę nad ekonomią, co dla praktyki gospodarczej w wielu państwach, także w Polsce może mieć zgubne skutki i to nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne
i polityczne.
Radykalizacji nastrojów społecznych i aktywizacji związków zawodowych oraz
partii politycznych w całej Europie sprzyja nie tylko obecny kryzys, ale także
postępujący w ostatnich latach proces pogłębiania się nierówności społecznych
oraz wzrost bezrobocia. Politycy nie mogą więc ich ignorować, zwłaszcza w takich
krajach, jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja czy Polska.

ZAKOŃCZENIE

ŚWIATOWY KRYZYS FINANSOWY, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych
i ogarnął już prawie cały świat, także Polskę oraz doprowadził do recesji gospodarczej, wcześniej czy póżniej solidarnie uda się pokonać. Ameryka już nie raz była
w kryzysowych sytuacjach i zawsze wychodziła z nich zwycięsko. Oczywiście, nie
będzie to droga krótka i łatwa. Długi Stanów Zjednoczonych dziś szacuje się na
sumę 70 trylionów dolarów i będą go spłacały kolejne pokolenia75.
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Zob.: P. Cywiński, Akrobaci kryzysu, „Wprost” 2008, nr 50, s. 107.
Tego typu postulaty i hasła padały m.in. z trybuny Kongresu Kapitalistycznego, zorganizowanego w połowie maja 2009 r. w Berlinie przez Niemieckie Stowarzyszenie Związków Zawodowych
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Z pewnością nie uda się uzdrowić gospodarki amerykańskiej tylko poprzez
obniżki stóp procentowych i dalsze pożyczanie pieniędzy od innych państw.
Kryzys ten uświadomił Amerykanom i innym narodom, jak bardzo wyimaginowane było ich bogactwo, i że życie na kredyt na dłuższą metę nie popłaca. System
ﬁnansowy i gospodarczy każdego kraju, także polski musi być oparty na zdrowych,
mocnych, realnych, a nie wirtualnych fundamentach oraz powinien być sterowany
przez kompetentnych i odpowiedzialnych polityków. Amerykanie wybrali Baracka
Obamę na swojego 44 prezydenta z nadzieją, że naprawi on sytuację i wyprowadzi
Stany Zjednoczone na prostą. W ślad za Stanami Zjednoczonymi pójdą inne kraje,
walczące dziś z recesją i wyjdą zwycięsko z kryzysu.
Polska, jeśli realizowana do tej pory strategia rządu sprawdzi się, także ma szanse
wyjść z kryzysu silniejsza i bardziej konkurencyjna. Podejmowane dotychczas
działania rządu zaczynają przynosić pewne efekty, a polska gospodarka powoli
staje się wzorem do naśladowania dla innych. Pod koniec kwietnia 2009 r. ministrowie ﬁnansów oraz szefowie banków centralnych państw G7 stwierdzili, że
jeszcze w 2009 r. gospodarka światowa zacznie wychodzić z recesji. Jeśli te przewidywania spełnią się, polska gospodarka może dużo zyskać. Słaby złoty sprawia
bowiem, że polskie przedsiębiorstwa są znacznie bardziej konkurencyjne na
światowych rynkach niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Do tego konieczna jest
jednak współpraca i większa aktywność naszych polityków, ludzi biznesu i dyplomatów w centrach ﬁnansowych świata. Inwestorzy muszą wiedzieć, że są mile
widziani, a Polska jest krajem przewidywalnym. Jest tu miejsce zarówno na konstruktywną aktywność premiera i prezydenta, koalicjantów, jak i opozycji.
Optymizmem napawa dziś fakt, iż polska gospodarka jako jedna z niewielu
w Europie odnotowała w pierwszym kwartale 2009 r. wzrost gospodarczy. Według
danych GUS opublikowanych 29 maja br. polska gospodarka rozwijała się w tempie 0,8%, a PKB wzrósł o 0,4%. W całej UE tylko Cypr miał większy wzrost PKB,
1,6%, a gospodarki innych krajów naszego regionu skurczyły się o blisko 3–5%76.
Tymczasem zamiast wspólnie cieszyć się z tego, że recesja nas omija opozycja
mówi, że dane GUS są w granicach błędu statystycznego, a następne kwartały będą
gorsze dla polskiej gospodarki, bowiem jesteśmy dopiero w fazie wchodzenia
w kryzys. Ma więc rację socjolog i publicysta, redaktor naczelny kwartalnika
„Krytyka Polityczna” Sławomir Sierakowski pisząc, że: „Prawdziwym dramatem
polskiej demokracji jest to, że przez dwadzieścia lat od odzyskania suwerenności
76
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nie powstała prawdziwa opozycja, która byłaby w stanie wyrazić niezadowolenie
społeczeństwa i przetransformować je w niepopulistyczną obronę jego interesów.
To zawsze władza za władzą przegrywały z kretesem, a nie wygrywała opozycja.
Ona przychodziła na gotowe zgliszcza”77.

SUMMARY

THERE IS NO doubt, that all over history national currency has always been and is still
considered as one of the basic attributes of national independence, while a Member State
entering the so called „Euroland Group” can be seen as a further step in the process of
transfer of the State competence from the national to super-national level. This is apt to
provoke, as shown by the experience of seventeen countries who have accepted Euro,
protests from a proportion of political parties as well as of public opinion. However, this
should be rather attached to disinformation or low level of knowledge than seen as real
social or political threats.
This paper is an attempt to show social and political eﬀects, which might stem from
Poland accessing the Euro zone and introducing common EU currency, while its main
position is that the act of Poland’s entering the Euroland Group and the question of introduction of Euro currency are not only of economic, but mainly of social and political
consequence. What is more, the Author is convinced that the content related dispute
somehow becomes captured by political arguments related to Euro and to replacement of
Polish Zloty by this currency. This should be considered as a reprehensibly misleading
behavior, for the system of super-national currency is – according to Maastricht Treaty –
not reducing the State independence range, but rather presenting the State, its administration and representative institutions with a challenge to cope with two basic paradigm
objects: sound monetary system and stable ﬁnancial and economy system.
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„OKRĄGŁY STÓŁ”  OD TOTALITARYZMU
DO DEMOKRACJI?

LITERATURA NA TEMAT przyczyn, przebiegu obrad i konsekwencji „Okrągłego
Stołu” jest ogromna. Jest to w dużej mierze zrozumiałe. Wydarzenie to, a dokładniej
kilkumiesięczny (czy w szerokim sensie – kilkunastomiesięczny) proces porozumiewania się elit wrogich, diametralnie odmiennych struktur politycznych,
reprezentujących niekompatybilne sposoby organizacji społecznej, miało ogromne
znaczenie nie tylko dla zdynamizowania wewnętrznych przemian w Polsce. Kolejne
wydarzenia zachodzące w Polsce, a będące następstwem realizacji postanowień
„Okrągłego Stołu” były również znaczącymi impulsami katalizującymi inicjację
procesów Jesieni Ludów w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie
wpłynęły one (choć już w mniejszym stopniu) na zdynamizowanie procesów zmian
w ZSRR. Byłoby zatem czymś dziwnym, gdyby na ten temat nie powstała obszerna
literatura. Dotyczy ona wielu aspektów tego wydarzenia.
Z jednej strony jest to dokładne, wręcz szczegółowe ujęcie historyczne. W tym
przypadku konieczne jest wymienienie przede wszystkim prac Antoniego Dudka,
ale też i Petera Rainy oraz autorów anglojęzycznych 1. Tak drobiazgowych opisów
poszczególnych etapów nie znajdziemy w przypadku wielu innych wydarzeń.
Zarówno w publicystyce, jak i w literaturze naukowej częste jest też, po drugie,
traktowanie obrad toczących się między lutym a kwietniem 1989 r. jako porozu-

1
A. Dudek, Reglamentowana rewolucja: rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988–1990,
Kraków 2005; P. Raina, Droga do „Okrągłego Stołu”: zakulisowe rozmowy przygotowawcze, Wydawnictwo von borowiecky, Warszawa 1999; J. Hayden, The Collapse of Communist Power in Poland:
Strategic Misperceptions and Unanticipated Outcomes (Basees/Curzon Series on Russian & East European Studies) (Hardcover).
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mienia elit 2. Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z charakterystyką teoretyczną (najczęściej socjologiczno-politologiczną, jak w przypadku Juana Linza3),
czy z publicystycznymi namiętnymi oskarżeniami lub hagiograﬁczną puryﬁkacją
warto traktować samo to ujęcie jednak tylko jako jeden z elementów holistycznej
analizy. Częste jest również ujmowanie „Okrągłego Stołu” jako elementu procesu
przechodzenia polskiego systemu politycznego w kierunku demokratycznym.
Publicystyczne refutacje tej tezy i utrzymywanie, iż był to tylko jeden ze sposobów
na rewitalizację starego układu społecznego nie wytrzymują prób rzetelnej weryﬁkacji badawczej 4. Nie ma bowiem przekonywujących dowodów na dominację
polityczną (czy choćby tylko ekonomiczną) grupy funkcjonariuszy aparatu partyjno-państwowego po 1989 r. Z wielu empirycznych prac socjologicznych, np.
Andrzeja Rycharda wynika zaś wniosek wręcz odwrotny 5.
Jednakże równie ważną kwestią jest zweryﬁkowanie przeciwstawnej tezy,
w dodatku dominującej w publicystyce III Rzeczypospolitej. Jest to twierdzenie, iż
„Okrągły Stół” zapoczątkował przemiany demokratyczne w Polsce 6. W polskiej
politologii tezę tę głosi współcześnie aktywny uczestnik tych wydarzeń prof.
Mariusz Gulczyński 7. Uważam, iż jest to teza, którą warto zweryﬁkować. Sądzę
bowiem, że nie sposób ją przedstawić w tak prosty sposób. Dokładniej zatem:
w sferze intencji, zamiarów i celów krótkotrwałych, a po stronie rządzącej również

2

K. Trembicka, „Okrągły Stół” w Polsce: studium o porozumieniu politycznym, Lublin 2003.
J.J. Linz, A. Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South
America, and Post-Communist Europe, Baltimore 1996.
4
Zob.: J.R. Nowak, O „Okrągłym Stole” – bez mitów, „Nasz Dziennik” 10–11 IV 1999, http://www.
jerzyrobertnowak.com/artykuly/Nasz_Dziennik/1999/o_okraglym_stole_bez_mitow.htm
(2.05.2009).
5
Zob.: A. Rychard, Reforma gospodarcza: Socjologiczna analiza związków polityki i gospodarki,
Wrocław 1980.
6
Zob.: znamienne stwierdzenie Stefana Bratkowskiego: „Zgadzam się z Waldemarem Kuczyńskim:
Okrągły Stół był jednym z największych wydarzeń w historii Polski – obok chrztu Polan, bitwy pod
Grunwaldem, hołdu pruskiego, Konstytucji 3 Maja i odzyskania niepodległości w roku 1918. Nie był
rewolucją. Zapoczątkował rewolucję – i to pokojową, zapoczątkował pokojowe przejście do wolności
i demokracji. W skali światowej – zapoczątkował rozpad komunizmu, ustroju, który zdawał się
ustrojem nie do obalenia. I to, nie chwalęcy się (tak ma być, w staropolszczyźnie), myśmy zdziałali,
my, Polacy – Solidarność, polski papież i reszta narodu, z klasą właścicieli Polski Ludowej włącznie,
która to klasa pokojowo oddała władzę”. S. Bratkowski, Czym był „Okrągły Stół” 1989 roku, http://
alfaomega.webnode.com/news/stefan%20bratkowski:%20czym%20by%C5%82%20okr%C4%85g%
C5%82y%20sto%C5%82%201989%20roku1/ (2.05.2009).
7
M. Gulczyński, Kreowanie demokracji. Z dysput o celach i metodach polskiej transformacji,
Warszawa 2008.
3
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długofalowych, a w obszarze podjętych ustaleń instytucjonalnych nie sposób tej
tezy potraktować jako całkowicie wiarygodnej.
Cele podziemnej „Solidarności” były bardzo wyraźnie artykułowane przez cały
okres po 13 grudnia 1981 r. Chodziło o zniesienie stanu wojennego i unieważnienie jego przynajmniej niektórych postanowień. Najważniejszym z tych postanowień
była delegalizacja „Solidarności”. Przywrócenie zatem stanu legalności, ponowne
zarejestrowanie NSZZ „Solidarność” było dążeniem podstawowym, umożliwiającym realizację wszelkich innych celów tego konspiracyjnego ruchu społecznego.
Jedynym sposobem dla osiągnięcia tego prymarnego celu mogło być jedynie
porozumienie z istniejącą ekipą rządzącą. Wariant rewolucyjny, a więc zakładający
możność użycia przemocy był dla tego pokojowego ruchu wręcz aksjologicznie
wyrzekającego się wszelkiej przemocy niezgodny z podstawowymi wartościami 8.
W dodatku druga strona – a więc ekipa Wojciecha Jaruzelskiego uzyskała po
1985 r., a więc po usunięciu koterii „twardogłowych”, dość dużą autonomię działania. Nie było bowiem w aparacie władzy na szczeblu polskim jakiejkolwiek innej
alternatywnej grupy, choćby aspirującej do przejęcia kontroli nad aparatem partyjno-państwowym. Tym samym ekipa ta uzyskała zdolność do samodzielnego
przygotowywania alternatywnych wariantów decyzyjnych, a tym samym mogła
w znaczący sposób wpływać na ostateczne decyzje sowieckiego suwerena.
O ile zatem „Okrągły Stół” był dla „Solidarności” jedynym pożądanym scenariuszem, to dla elity władzy skupionej wokół Wojciecha Jaruzelskiego stał się jedną
z wielu możliwości. Jednakże już samo wejście do puli rozpatrywanych scenariuszy
wariantów projektów decyzji było czymś znaczącym. Takiej swobody grupa ta nie
miała w trakcie pierwszych szesnastu miesięcy istnienia „Solidarności”.
Ekipa Wojciecha Jaruzelskiego rozpatrywała przynajmniej dwa podstawowe
scenariusze. Pierwszy z nich zaczął być realizowany przez Mieczysława Franciszka
Rakowskiego już w 1988 r. Od września tego roku pełnił ten ostatni funkcję
premiera, a więc był on odpowiedzialny – w ramach podziału kompetencji na
szczytach władz PZPR – za funkcjonowanie gospodarki. Scenariusz ten polegał
na radykalnej – wzorowanej na rozwiązaniach pierestrojkowych – prywatyzacji
nomenklaturowej i gwałtownej implementacji zasady wolności gospodarowania 9.

8
Zob.: podstawową literaturę na temat polskiego Sierpnia. J. Staniszkis, Poland’s self-limiting revolution, New Jersey 1984; J. Holzer, Polska 1980–1981: czasy pierwszej Solidarności, Warszawa 1995;
A. Touraine [et al.], Solidarność: analiza ruchu społecznego 1980–1981, Warszawa 1989.
9
Zob.: D.T. Grala, Reformy gospodarcze w PRL (1982–1989). Próba uratowania socjalizmu, Warszawa 2005; M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987–1990, Warszawa 2005.
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Jednakże odbywało się to bez rozwiązań instytucjonalnych tworzących choćby
elementarną infrastrukturę wolnego rynku. Tym samym funkcjonowanie gospodarki – bez banków, pieniądza, instytucji bankructwa i wielu, wielu innych
instytucji, musiało być skrajnie ułomne i w konsekwencji groziło niekontrolowanymi protestami społecznymi.
Jeszcze zanim Rakowski zaczął realizować swój program transformacji gospodarczej okazało się, iż konieczne było zrealizowanie równoczesne drugiego scenariusza – inkluzji „Solidarności” do systemu politycznego. Tym samym przestawałaby ona być strukturą pozasystemową, która nie tylko potencjalnie, ale i realnie
jest najpoważniejszą siłą polityczną destabilizującą system polityczny. W zamian
za zalegalizowanie „Solidarności” należało zatem – w ramach warunku koniecznego i niezbędnego – uzyskać zgodę na wprowadzenie mechanizmów pozwalających na rozwiązywanie konﬂiktów i sporów w ramach istniejącego systemu politycznego.
Stabilizacja systemu politycznego, ale zarazem i społecznego, stawała się ważniejszym zadaniem od respektowania istotnościowych jego funkcji założonych –
i to na poziomie podejmowanych z pełną świadomością skomplikowanych decyzji
politycznych. Funkcjami założonymi systemu politycznego PRL było m.in. urzeczywistnianie dyktatury proletariatu – bytu wyobrażonego kreowanego przez
partię nowego typu. Funkcja ta musiała należeć do ułud realizacyjnych w świadomości ogromnej części funkcjonariuszy aparatu partyjno-państwowego już co
najmniej od sierpnia 1980 r. Teraz – po upływie ponad 8 lat od wybuchu masowego
ruchu strajkowego upodmiatawiającej się wielkiej grupy społecznej pracowników
najemnych zwanych ówcześnie klasą robotniczą – nie była w stanie w jakikolwiek
sposób pełnić w świadomości nawet tylko części funkcjonariuszy aparatu choćby
tylko cząstkowo roli sorelowskiego mitu politycznego.
Jaka była istota postanowień „Okrągłego Stołu”? Dla strony rządowej, a więc
PZPR i stronnictw politycznych podporządkowanych tej partii przewidziano 65%
mandatów w Sejmie. Oznaczało to posiadanie większości pozwalającej na utworzenie rządu i uchwalanie ustaw. Senat – zgodnie z dość samowolną poprawką
Aleksandra Kwaśniewskiego – miał pochodzić z wolnych wyborów. Należy jednak
pamiętać, iż struktury niezależne nie tylko wywodzące się z podziemnej „Solidarności”, ale i składające się z szybko organizujących się nowych pre-partii i stowarzyszeń istniały w zaledwie kilkunastu na 49 wówczas istniejących województw.
Brak struktur organizacyjnych – szczególnie w warunkach braku represji – oznacza prawie zawsze niezdolność do przeprowadzania skutecznej kampanii wyborczej.
Tym samym istniały w trakcie obrad „Okrągłego Stołu” znaczące przesłanki do
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przypuszczeń, iż kandydaci „Solidarności” mogą uzyskać tylko około jednej trzeciej
mandatów w Senacie.
Nowo stworzona (obok Senatu) instytucja Prezydenta PRL miała gwarantować
zachowanie istniejącej struktury zależności – zarówno Polski od Kremla, jak
i społeczeństwa polskiego od dotychczasowych dominujących struktur politycznych. Tak bowiem zostały określone zarówno kompetencje prezydenta, w tym
prawo do zgłaszania weta (negowanego przez niewyobrażalną większość kwaliﬁkowaną 2/3 posłów) oraz w ramach prerogatyw własnych rozwiązywanie parlamentu. Tym samym prezydent miał być – jak pisze Krystyna Trembicka – czynnikiem kontynuacji i utrzymania zmian w takich ramach, które traktowano wówczas
jako nieprzekraczalne 10. Tak więc centrum decyzyjne przeniesiono formalnie z KC
PZPR do pałacu prezydenckiego. Nie oznaczało to jednak zmiany personalnej.
Prezydent – jak przewidziano przy „Okrągłym Stole” – miał być bowiem wybierany
przez Zgromadzenie Narodowe, a więc łącznie 560 posłów i senatorów. Tymczasem 65% posłów pochodzących z mandatów „rządowych” to 299 głosów, a więc
18 więcej niż wynosiła większość bezwzględna (50% +1). Tak więc w umowie
„okrągłostołowej” zapisano, iż wybór na stanowisko prezydenta należy całkowicie
do kompetencji władz PZPR-u, co w tej sytuacji personalnej oznaczało, że może
nim zostać jedynie gen. Wojciech Jaruzelski. Choć nie zapisano tego wprost, dla
uczestników rozmów było w sposób niewypowiedziany jasne, iż tak właśnie musi
się stać.
Jak należy rozumieć sens tych ustaleń? Należy pamiętać, iż już po Sierpniu PZPR
przeżywała poważny kryzys tożsamościowy i przynależnościowy. Procesy te –
a szczególnie ten drugi – znacznie się pogłębiły po 13 grudnia 1981 r. 11 PZPR
faktycznie była strukturą martwą. Nie była już w stanie wypełniać funkcji mobilizacyjnych. Sama przynależność była bardziej rezultatem konformizmu niż akceptacji choćby tylko podstawowych punktów programowych. Nie sposób zatem też
mówić o istnieniu wspólnoty świadomościowej – opartej na marksistowsko-leninowskiej odmianie totalitarnej gnozy politycznej pełniącej w poprzednich okresach
PRL rolę spoiwa ideokratycznego. Tym samym przeniesienie centrum decyzji
państwowych z gmachu KC PZPR do pałacu prezydenckiego jedynie sankcjonowało już istniejącą sytuację – istnienia takiego centrum wokół I sekretarza KC,
10

K. Trembicka, op.cit., s. 213; zob.: W. Sokolewicz, Centralne organy państwa w okresie przemian,
[w:] Przeobrażenia ustroju politycznego Polski i w ZSRR (1980–1991), red. A. Łopatka, Warszawa
1991.
11
Zob.: A. Dudek, op.cit.
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który w pewnym okresie pełnił też rolę przewodniczącego WRON (pozakonstytucyjnej struktury będącej formalizacją istnienia swoistej junty), premiera i szefa
MON. To nowe, prezydenckie centrum decyzyjne miało uporządkować system
rządzenia strukturami państwowymi, je sformalizować i – jeśli to byłoby też możliwe – nawet być legitymizowane, a więc miało być o wiele bardziej efektywne
w porównaniu z rozproszeniem instytucjonalnym, prerogatywnością i niekonstytucyjnością stanu ośrodków decyzyjnych okresu poprzedniego.
Rozwiązania ustrojowe i polityczne zaaprobowane przy „Okrągłym Stole” gwarantowały zatem nie tylko brak alternacji władzy państwowej, ale i utrzymanie
dominującej pozycji w aparacie państwowym dotychczasowych grup funkcjonariuszy aparatu partyjno-państwowego.
Mamy zatem do czynienia pod względem istotnościowym – jeśli chodzi o strukturę społeczno-polityczną – ze zmianą o charakterze pozornie fasadowym. Formalne struktury władcze PRL po 13 grudnia 1981 r. można bowiem scharakteryzować jako martwą skorupę totalitarną, pod którą faktycznie dominowały
mechanizmy, zależności i typy świadomości typowe dla systemu politycznego
deﬁniowanego przez Juana Linza jako autorytarny 12. „Okrągły Stół” jedynie pozwolił na zinstytucjonalizowanie tego autorytarnego systemu politycznego i jednocześnie miał on zwiększyć poziom jego stabilności poprzez inkluzję antysystemowych
struktur „Solidarności”. W tym nowym porządku instytucjonalnym przypisano tej
ostatniej rolę partii trwale opozycyjnej, nieuczestniczącej w procesach alternacji
władzy państwowej.
Tak więc jestem innego zdania niż Jan Skórzyński, który pisał, iż ustrój zaprojektowany przy „Okrągłym Stole” był swoistą mieszaniną cech realnego socjalizmu
z elementami autorytaryzmu i dodatkiem pluralizmu 13. Jestem zdania, iż w przypadku tego projektu ustroju politycznego, jaki został zapisany przy „Okrągłym
Stole”, mamy do czynienia z dość typowym systemem autorytarnym.
Zamiary zrealizowane w postaci zapisów porozumienia z kwietnia 1989 r.,
a następnie w decyzjach politycznych (m.in. poprzez urzeczywistnienie odpowiednich zmian konstytucyjnych)14 wskazywałyby zatem na dominację myślenia

12
J.J. Linz, Totalitarian and Authoritarian Regimes, (Paperback – Sep 2000); fragm. tłum. polskie
[w:] Władza i społeczeństwo, red. J. Szczupaczyński, Warszawa 1995.
13
J. Skórzyński, Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985–1989, Warszawa 1995, s. 151. Zob.:
H. Szczegóła, Wokół sporu o Okrągły Stół, [w:] Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce, red.
Cz. Osękowski, Zielona Góra 2000, s. 14.
14
Zob.: W. Sokolewicz, Kwietniowa zmiana konstytucji, „Państwo i Prawo” 1989, z. 6.
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pragmatycznego, ale jednocześnie typowego dla nieco archaicznego pojmowania
świata politycznego. Autorzy „Okrągłego Stołu” postępowali bowiem tak, jakby
chcieli zapobiec powtórzeniu scenariusza eskalacji napięcia zwieńczonego wprowadzeniem stanu wojennego. Nie sposób wykluczyć, iż przynajmniej niektórzy
bohaterowie wydarzeń toczących się w Polsce w okresie posierpniowym chcieli
wypróbować inny scenariusz od tego, który w rzeczywistości realizowali. Nieprzypadkowo twierdzi się, iż generałowie (i politycy) wygrywają zawsze te wojny, które
już zostały zakończone. Nie oznacza to jednak archaiczności samego pomysłu
i wtórności jego realizacji.
Twierdzenie, iż autorzy porozumień „okrągłostołowych” nie zdawali sobie
sprawy z nowej jakości i wielu możliwych konsekwencji tego wydarzenia, oznacza
powątpiewanie w elementarną inteligencją i negowanie podstawowych zdolności
przewidywania konsekwencji własnych czynów. Niewątpliwie natomiast mało kto
w kwietniu 1989 r. mógł sobie wyobrazić, że za dwa miesiące wybory skończą się
całkowitą delegitymizacją PZPR oraz uzyskaniem przez Komitet Obywatelski
„Solidarności” dominującej roli w parlamencie.
Tymczasem już wiosną 1989 r. aparat partyjno-państwowy nie tylko nie posiadał
zasobów i efektywnych oraz akceptowanych społecznie strategii rozwiązywania
problemów społecznych, ale jeszcze w szybkim tempie następowała jego erozja.
Znaczne zbiorowości funkcjonariuszy tego aparatu obierały strategie indywidualnego sukcesu na wolnym rynku i tym samym w błyskawiczny sposób porzucały
dotychczasowe metody działania i sposoby myślenia. Oni nie tylko przestawali
działać zgodnie z logiką systemu, ale zaczynali funkcjonować według całkowicie
odmiennej logiki, destruującej poprzednią. W dodatku impulsy do tej transformacji logik szły z centrum imperium, a tym samym przestawał działać jeden z silniejszych mechanizmów podtrzymujących konformistyczną uległość wobec dotychczasowego systemu politycznego. To spowodowało, iż przez cały 1989 rok trwał
żywiołowy proces masowego wycofywania się z przynależności do PZPR. Rozpoczęcie procesów implozji imperium musiało stosunkowo najsilniej oddziaływać
na te fragmenty peryferii, które w największym stopniu odbiegały od modelu
najpełniej realizowanego w jego centrum.
Porozumienia „Okrągłego Stołu” były zatem końcowym akordem trwających
w Polsce dziesiątki lat procesów destrukcji totalitarnego systemu społeczno-politycznego. I choć w zamierzeniach jego twórców był przede wszystkim sposobem
z jednej strony na legalizację „Solidarności”, a z drugiej na stabilizację istniejącego
systemu dominacji dotychczasowej klasy politycznej, to jego konsekwencje były
o wiele poważniejsze. Postanowienia z kwietnia 1989 roku umożliwiły bowiem
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zorganizowanie po raz pierwszy w Polsce choć co prawda tylko częściowo wolnych,
ale za to uczciwych wyborów parlamentarnych. Uznanie wyników wyborów z dnia
4 czerwca 1989 r. oznaczało nie tylko akceptację unieważnienia postanowień
„okrągłostołowych”, ale i przyznanie polskiemu narodowi politycznemu prawa do
bycia suwerenem – ostatecznym podmiotem polityki, od którego to decyzji nie ma
odwołania.
Tak więc bez rozmów między elitami PZPR i „Solidarności”, bez porozumień
z kwietnia 1989 r. niemożliwie byłoby rozpoczęcie w dniu 4 czerwca 1989 r. przemian sensu stricte demokratycznych oraz po drugie i co najmniej równie ważne
– odzyskanie elementarnego poziomu suwerenności. „Okrągły Stół” był próbą
ustabilizowania istniejącego od sierpnia 1980 r. systemu politycznego poprzez
stworzenie takich instytucji politycznych, które by umożliwiały koegzystencję
dwóch podstawowych bloków politycznych i zarazem społecznych. Faktycznie stał
się inicjatorem gwałtownego rozpadu starego systemu politycznego i tym samym
nieoczekiwanym początkiem kreacji nowego systemu politycznego.

SUMMARY

THIS ARTICLE EXPLAINS the signiﬁcance of Polish Round Table Agreement in 1989. In
this article I have tried to emphasize that the project of political system, which was elaborated by Round Table, had the typical authoritarian character. The Round Table’s agreement
was the ﬁnal component in the process of destruction of totalitarian social and political
system. Without negotiations between PZPR’s elites and “Solidarity” elites, without agreements from April 1989, the transformation process wouldn’t have been possible in the
direct democratic sense (which started at the beginning of 4th June, 1989) and restoring
the elementary level of sovereignty. Moreover, “Round Table” is presented as an attempt to
stabilize polish political system, thorough creation such new political institutions, which
make possible coexistence of two basic political and social blocks.
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WYBORY „OTWIERAJĄCE”
A ROZWÓJ SYSTEMÓW PARTYJNYCH
EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ

WYBORY „OTWIERAJĄCE” LUB „”założycielskie” są traktowane na ogół jako
wydarzenie polityczne potwierdzające zainicjowanie procesu demokratyzacji.
Stanowią one na ogół konfrontację sił politycznych reprezentujących reżim autorytarny z antyreżimową opozycją, przebiegającą w ramach określonych reguł gry,
które stwarzają – całkowitą lub ograniczoną – szansę wyrażenia przez wyborców
dezaprobaty dla reżimu i jego przedstawicieli. Mają szczególne znaczenie, zarówno
dla ich uczestników, jak i dalszego rozwoju politycznego. Dla przedstawicieli starego
reżimu, skupionych w partiach komunistycznych lub ich sukcesorkach, pierwsza
elekcja oznacza walkę o przetrwanie ich formacji i ich samych na politycznej
scenie i możliwość dalszego udziału w życiu politycznym, choć już na innych
zasadach. Dla środowisk antykomunistycznych otwiera się z kolei możliwość
uzyskania potencjału organizacyjnego, dającego szansę na rozbicie dotychczasowego monopolu politycznego partii komunistycznej, a w dalszej perspektywie, na
odsunięcie środowiska komunistycznego od rządów. Zwycięzca wyborów „otwierających” uzyskuje szansę na objęcie kontroli nad procesem przejścia ku demokracji, w tym nad zakresem i tempem demontażu systemu komunistycznego oraz
reform gospodarczych. Jak – w odniesieniu do doświadczeń państw Europy Południowej – pisze N. Bermeo, zwycięzca tej konfrontacji pisze często nową konstytucję, decyduje o losie starej gwardii oraz przesądza o utrzymaniu lub zmianie reguł
wyborczej gry1. Trzeba jednak zaznaczyć, że pierwsze rywalizacyjne (lub półrywalizacyjne) wybory są bardziej plebiscytem w sprawie oceny systemu komunistycznego i jego eksponentów oraz – używając określenia V. Bogdanora – „ludową
1
N. Bermeo, Redemocratization and Transition Elections: A Comparison of Spain and Portugal,
Comparative Politics 1987, vol. 19, nr 2, s. 213.
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ratyﬁkacją” paktów politycznych zawartych przez elity2 niż swobodną konkurencją
zróżnicowanych ofert politycznych, przedkładanych przez partie polityczne. Ich
szczególną cechą jest nie tyle legitymizacja zwycięzcy, ile – często nawet w większym stopniu – delegitymizacja przegranych3. Tym samym, różnią się – i to
w stopniu znacznym – zarówno od elekcji wcześniejszych, z uwagi na utratę rytualnego charakteru4, jak i późniejszych (nie mówiąc o tych, które odbywają się
w ustabilizowanych demokracjach).
Aczkolwiek szczególna funkcja wyborów „otwierających” skłania do akcentowania przede wszystkim ich podobieństw, nie ulega wątpliwości, że ich uwarunkowania, przebieg oraz rezultaty były w poszczególnych państwach Europy
Środkowej i Wschodniej odmienne. Koncentrując się na ukazaniu owego zróżnicowania, podstawowym pytaniem, na które chciałbym znaleźć odpowiedź
w niniejszym szkicu, jest to, na ile wybory „otwierające” stanowią prognostyk
dalszego rozwoju systemów partyjnych. Różnice dotyczą: po pierwszego tego, kto
ustalał reguły gry wyborczej i, jaki typ systemu wyborczego przyjęto; po drugie –
jaka była struktura rywalizacji wyborczej; po trzecie, jaki podstawowy konﬂikt
polityczny ujawnił się w rywalizacji wyborczej, po czwarte, jaki był rezultat wyborów i po piąte, jakie były tego konsekwencje (sposób zorganizowania do dalszej
rywalizacji politycznej). W pierwszej części artykułu analizuję wskazane wyżej
odmienności w oparciu o doświadczenia państw Europy Środkowej i Wschodniej,
będących członkami Unii Europejskiej oraz dodatkowo – Rosji, Ukrainy, Serbii
i Chorwacji. W części drugiej porównuję trajektorie rozwoju systemów partyjnych
w tych krajach. W konkluzji postaram się wykazać związek między wyborami
„otwierającymi” a aktualnym kształtem analizowanych systemów partyjnych.
W większości państw Europy Środkowej i Wschodniej wybory „otwierające”
były poprzedzone paktami politycznymi zawieranymi między komunistycznymi
władzami a antykomunistyczną opozycją, obejmującymi m.in. ustalenia co do
systemu wyborczego, regulującego zasady pierwszej, nierytualnej elekcji. Niekiedy
– jak w Polsce czy Czechosłowacji – zastrzegano, że regulacja ta ma charakter
tymczasowy i odnosi się tylko do wyborów „otwierających”. Z wyjątkiem Węgier,
przyjęte rozwiązania wyborcze ulegały w późniejszym czasie licznym modyﬁka2
V. Bogdanor, Founding Elections and Regime Change, „Electoral Studies” 1990, vol. 9, nr 4,
s. 290.
3
Zob.: S. White, Democratizing Eastern Europe: The Elections of 1990, „Electoral Studies” 1990,
vol. 9, nr 4, s. 285.
4
Zob.: J. Wiatr, Europa pokomunistyczna. Przemiany państw i społeczeństw po 1989 roku, Warszawa
2006, s. 214.
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cjom, z których najgłębsze możemy odnaleźć w Polsce i Bułgarii w 1991 r., na
Litwie w 1992 r., w Chorwacji w latach 1992 i 2000, w Serbii w 2000 r. oraz na
Ukrainie w latach 1998 i 2006 i w Rosji w 2007 r.5 Przedmiotem licznych kontrowersji przy określaniu reguł gry w wyborach „otwierających” były zwłaszcza dwie
kwestie: typ systemu wyborczego oraz termin przeprowadzenia wyborczej konfrontacji. Badacze podkreślają, że uczestnicy negocjacji w sprawie ordynacji
wyborczej proponowali rozwiązania odpowiadające ich interesom politycznym – tj.
maksymalizacji przewidywanych zysków. K. Dawisha i D. Steet zauważają, że tam,
gdzie ordynację wyborczą pisali przedstawiciele władz, przyjmowano system
większości bezwzględnej praktykowany w okresie komunizmu, natomiast gdy
przeważała wola opozycji – przyjmowano jakiś wariant systemu proporcjonalnego6.
W rezultacie, spośród analizowanych czternastu państw, w siedmiu wybory odbyły
się w ramach systemu większości bezwzględnej (Chorwacja, Ukraina, Litwa, Łotwa,
Polska7, Rosja, Serbia), w pięciu (Czechy, Estonia, Słowacja, Rumunia, Słowenia)
– w ramach systemu proporcjonalnego w wariancie list partyjnych lub STV (Estonia), w dwóch (Bułgaria i Węgry) – w ramach systemu mieszanego. W ostatnich
dwóch krajach, system taki był kompromisem pomiędzy propozycjami faworyzowanymi przez partie komunistyczne (w przypadku Bułgarii komuniści opowiadali
się za przyjęciem brytyjskiego systemu większości względnej) oraz opozycję
domagającą się pełnej proporcjonalności8. Ostatecznie przyjęty system mieszany
zakładał kombinację systemu list partyjnych oraz systemu większości bezwzględnej9. W Estonii – jako jedynej republice wchodzącej w czasie wyborów „otwierających” w skład ZSRR – przyjęto, również na skutek kompromisu, system pojedynczego głosu przechodniego10. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że kalkulacje
partii komunistycznych oparte na założeniu, że system większościowy da im
5
Szerzej na temat zmian systemów wyborczych pisze W. Sokół, Geneza i ewolucja systemów
wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007.
6
K. Dawisha, D. Steet, Political Learning in Post-Communist Elections, „East European Politics and
Societies” 2006, vol. 20, nr 4, s. 695.
7
Cechą charakterystyczną rozwiązania polskiego było to, że rywalizacja odbywała się formalnie
w okręgach wielomandatowych, ale wyborcy posiadali tyle głosów, ile było miejsc w okręgu. Zob.:
A. Antoszewski, Ordynacje wyborcze do parlamentu, [w:] Ewolucja polskiego systemu politycznego po
1989 roku w świetle komparatystycznej teorii polityki, red. A. Antoszewski, Wrocław 1994, s. 52–55.
8
Zob.: S. Ashley, Bulgaria, „Electoral Studies” 1990, vol. 9, nr 4, s. 314; A. Körösényi, Hungary,
ibidem, s. 338.
9
Zob.: D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa
2004, s. 224–226, 372–378.
10
Zob.: R. Taagepera, The Baltic States, „Electoral Studies” 1990, vol. 9, nr 4, s. 306–307.
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przewagę nad słabo zorganizowaną opozycją okazały się w niektórych przypadkach
mylne, czego najbardziej dobitnie dowodzi przykład polski11.
Przedmiotem kontrowersji był też termin przeprowadzenia wyborów. Również
i w tym przypadku można dostrzec charakterystyczną prawidłowość. Przedstawiciele obozu władzy opowiadali się za jak najszybszym zorganizowaniem elekcji,
licząc na to, że opozycja nie zdoła się do niej dostatecznie zorganizować i przygotować. Opozycja natomiast opowiadała się za terminami późniejszymi, zdając sobie
sprawę z przewagi zasobów, jakimi dysponowały partie komunistyczne kontrolujące
przede wszystkim media masowe. Generalnie, terminy proponowane przez władze
były dla opozycji niekorzystne. Było tak m.in. w Bułgarii, gdzie opozycji udało się
opóźnić termin wyborów tylko o miesiąc12. W Polsce, gdzie władze komunistyczne
obawiały się nadto drastycznego spadku poparcia dla komunistycznego rządu13,
na zorganizowanie wyborów przeznaczono jedynie dwa miesiące, co napawało
opozycję pesymizmem, ale równocześnie skłoniło ją do wzmożonego wysiłku14.
W pozostałych krajach, czas ten był nieco dłuższy, ale – z wyjątkiem Węgier –
opozycja organizowała się naprędce, co rzutowało na jej formy organizacyjne,
przybierające na ogół postać szerokich ruchów społecznych (Czechy, Słowacja,
Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Bułgaria, Ukraina) lub wielopartyjnych koalicji
(Słowenia). W niektórych państwach (Rosja, Rumunia, Serbia), opozycja w ogóle
nie zdołała się zorganizować i nie odegrała w wyborach „otwierających” znaczniejszej roli.
Swoistą cechą większości wyborów „otwierających” było to, że głównymi stronami ujawnionego w nich konﬂiktu politycznego było – z wyjątkiem Węgier
i Słowenii – z jednej strony środowisko komunistyczne (i ewentualnie jego sojusznicy, wywodzący się z tzw. partii satelickich), z drugiej natomiast, mniej lub bardziej
zintegrowana opozycja antykomunistyczna. W literaturze podkreśla się głównie
rolę, jaką w wyborach „otwierających” odegrały organizacje typu „Forum”, grupujące przedstawicieli antykomunistycznej opozycji, stanowiące cechę charaktery-

11
Zob.: A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce
1988–1990, Kraków 2004, s. 255–256. Należy podkreślić, że sam typ systemu wyborczego nie był
w Polsce przedmiotem znaczniejszych kontrowersji. Najistotniejsze spory dotyczyły proporcji
mandatów przyznanych przedstawicielom obozu władzy i opozycji, która godziła się na „kontraktowy”
charakter pierwszej elekcji.
12
S. Ashley, op.cit., s. 313.
13
Zob.: A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989–2005, Kraków 1989–2005, s. 28.
14
Z. Pełczyński, S. Kowalski, Polska: przełom 1989 roku, [w:] Polska droga od komunizmu. Reﬂeksje
nad historią i polityką 1956–2006, red. Z. Pełczyński, Warszawa 2007, s. 226.
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styczną pierwszej fazy rywalizacji politycznej po upadku komunizmu. W Polsce,
organizacją taką była „Solidarność”, a ściślej Ruch Komitetów Obywatelskich; na
Węgrzech – Węgierskie Forum Demokratyczne; w Czechach – Forum Obywatelskie; w Słowacji – Społeczeństwo Przeciw Przemocy; w Bułgarii – Zjednoczone
Siły Demokratyczne; w Rumunii – Demokratyczna Konwencja Rumunii. Podobny
charakter miały Fronty Ludowe w Estonii i na Łotwie, Sajudis na Litwie oraz
Demokratyczny Blok na Ukrainie, aczkolwiek ukonstytuowały się one już w końcu
lat 80. i były silnie związane z kwestą niepodległości. W Rosji, organizacją „parasolem” dla antykomunistycznej opozycji stała się „Demokratyczna Rosja”. Organizacje tego typu nie powstały natomiast w Rumunii i Serbii. W Słowenii pojawiła
się wielopartyjna koalicja polityczna (DEMOS), natomiast w Chorwacji trzonem
opozycji stała się założona w 1989 r. Chorwacka Wspólnota Demokratyczna
(HDZ), będąca w istocie nacjonalistyczną partią polityczną. Tylko na Węgrzech
i w Słowenii, opozycja antykomunistyczna była zorganizowana w partie odwołujące
się do konkretnych ideologii prawicowych lub lewicowych i tylko w tych dwóch
krajach wybory „otwierające” miały rzeczywiście pluralistyczny charakter15.
W ograniczonym stopniu odnosi się to również do Słowacji, gdzie cztery partie
uzyskały wynik ponad 10%16. W pozostałych państwach rywalizacja była dwubiegunowa, lub – jak w Rumunii i Serbii – praktycznie mieliśmy do czynienia z sytuacją nierywalizacyjną17.
Formuła organizacyjna antykomunistycznej opozycji była niejako „wymuszona”
przewagą partii komunistycznych w zakresie zasobów materialnych, organizacyjnych, ﬁnansowych czy komunikacyjnych (dostęp do mediów). Warto jednak
odnotować fakt, że środowisko komunistyczne przystępowało do rywalizacji
politycznej zorganizowane w różny sposób. Na Węgrzech i w Słowenii partie
komunistyczne rozpoczęły wcześniej proces przekształcania się w formacje socjaldemokratyczne w zachodnioeuropejskim znaczeniu tego pojęcia18. W Estonii, na

15
Odnotować jednak należy pojawienie się na scenie politycznej partii „historycznych”, funkcjonujących w okresie przedkomunistycznym. Do najbardziej znanych i wyborczo efektywnych należała
Niezależna Partia Drobnych Posiadaczy na Węgrzech (11,8% w 1990 r.).
16
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. 189.
17
Określenia tego używam za G. Sartorim, Parties and Party Systems. A Framework for Analysis,
Cambridge 1976, s. 217. Odnosi się ono do rywalizacji, w której rządzący nie mają faktycznie rywala,
choć jego udział jest prawnie dozwolony.
18
Na Węgrzech, działacze niezadowoleni z wszczęcia tego procesu powołali do życia ortodoksyjnie
komunistyczną Węgierską Partię Pracy, która nie zdołała nigdy przedostać się do parlamentu.
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Łotwie, w Bułgarii, Rumunii, Serbii, Chorwacji, proces taki nie został w owym
czasie zainicjowany. Również w Czechach – mimo decyzji o zmianie kierownictwa
partii komunistycznej i wyrażeniu zgody na demokratyczne przemiany – lewica
utrzymała ortodoksyjne pozycje19. W Polsce, w wyniku przygotowań do „Okrągłego
Stołu” doszło do przesilenia oznaczającego zwycięstwo skrzydła reformatorskiego
z zachowawczym. Podobne procesy dokonały się na Litwie w 1989 r.20. W Rosji
i na Ukrainie w ramach partii komunistycznych pojawiła się ogromna liczba
frakcji i grup, osłabiająca ich organizacyjną zwartość21. Generalnie, z wyjątkiem
Węgier i Słowenii, partie komunistyczne – nawet jeśli podejmowały zabiegi
o zmianę i poprawę swego wizerunku – trudno byłoby uznać za zreformowane,
a tym bardziej za socjaldemokratyczne. Również ich wspomniane zasoby okazały
się często mniej znaczące niż oceniano.
Jak już wspomniano, wybory „otwierające” były przede wszystkim plebiscytem
za lub przeciw komunizmowi, co oznaczało, że – z wyjątkiem Węgier – inne
podziały polityczne przesuwały się na dalszy plan22. Nie świadczy to jednak o tym,
że były nieobecne. W państwach tworzących federacje komunistyczne (z wyjątkiem
Czechosłowacji) silnie zarysowała się kwestia niepodległości. Zaznaczyła się ona
bodaj najwyraźniej w Estonii i na Łotwie, nakładając się na podział na tle stosunku
do komunizmu, a równocześnie na podział etniczny23. Na Litwie i w Estonii, stosunek do niepodległości podzielił środowisko komunistyczne. Komunistyczna
Partia Litwy, w przeciwieństwie do Komunistycznej Partii ZSRR, opowiadała się
– podobnie jak Sajudis – za niepodległością; podobna sytuacja zaistniała w Estonii24. W Chorwacji, partia komunistyczna postrzegana była dosyć powszechnie
jako reprezentantka interesów mniejszości serbskiej, co zaostrzyło konﬂikty
etniczne. Należy też dodać, że w wyborach „otwierających” ujawniły się z całą mocą
podziały etniczne, skrzętnie tłumione przez komunistyczne władze. Dotyczyło to

19

Zob.: P. Fiala, V. Hloušek, System partyjny Republiki Czeskiej, [w:] Partie i systemy…, s. 22.
J. Zieliński, Instytucjonalizacja przemian ustrojowych na Litwie, Łotwie i w Estonii, Warszawa
2004, s. 219.
21
Zob.: A. Czajowski, Demokratyzacja w Rosji w latach 1987–1999, Wrocław 2001, s. 162–165;
W. Baluk, Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987–2004),
Wrocław 2006, s. 177.
22
Zob.: P. Lewis, Political Parties in Post-Communist Eastern Europe, London 2000, s. 75.
23
Fronty Ludowe były jednocześnie organizacjami antykomunistycznymi, niepodległościowymi
i nastawionymi na reprezentację interesów etnicznej większości. Na temat specyﬁki działalności
Frontów; zob.: J. Zieliński, Instytucjonalizacja…, s. 93–98.
24
R. Taagapera, op.cit., s. 305, 307.
20
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przede wszystkim Estonii, Łotwy, Bułgarii, Słowacji, Rumunii, Chorwacji i Serbii,
gdzie w roli uczestników rywalizacji wystąpiły partie reprezentujące interesy
mniejszości narodowych i upominające się o ochronę ich praw. Ich obecność
spowodowała nasilenie się kwestii nacjonalistycznej w programach większości
partii antykomunistycznych i/lub niepodległościowych. W niewielkim stopniu
ujawnił się podział etniczny w Czechach (problem Morawian), który zresztą szybko
stracił jakiekolwiek znaczenie polityczne oraz podział centrum – peryferie na
Słowacji25.
W zgodnej opinii politologów, wyborami „otwierającymi”, w których ujawnił
się przede wszystkim podział socjoekonomiczny, związany z reformami gospodarczymi i ich kosztami, były jedynie elekcje węgierska i słoweńska. Zdaniem
A. Körösényi’ego, choć trudno byłoby mówić w 1990 r. na Węgrzech o tradycyjnej
rywalizacji między lewicą i prawicą w zachodnioeuropejskim sensie tego słowa,
o tyle podział komunizm vs komunizm utracił już wcześniej swoje znaczenie,
a faktyczna rywalizacja toczyła się między lewicowymi liberałami (Związek Wolnych Demokratów i Związek Młodych Demokratów) oraz blokiem konserwatywnym i chadeckim, obejmującym Węgierskie Forum Demokratyczne praz Niezależną
Partię Drobnych Posiadaczy26. W przypadku Słowenii zarysował się podział między
Liberalną Demokracją Słowenii, propagującą strategie rynkowe i umiarkowaną
socjaldemokracją, aczkolwiek żadna z tych partii nie wygrała pierwszej elekcji
(przypomnijmy, jej zwycięzcą była złożona z sześciu partii koalicja DEMOS).
Proces stosunkowo szybkiego przekształcenia zmiany dominującego podziału
postkomunistycznego w podział socjoekonomiczny dokonał się natomiast stosunkowo szybko w Czechach i zaznaczył się wyraźnie w wyborach 1992 r.27
Jak wynika z powyższych rozważań, wybory „otwierające” różniły się w poszczególnych państwach Europy Środkowej i Wschodniej pod wieloma względami
(zob. tabela 1). Istotne znaczenie dla procesu kształtowania się systemów partyjnych miało to, kto został ich zwycięzcą. Jeśli wybory „otwierające” potraktujemy
jako plebiscyt w kwestii komunizmu, to trzeba stwierdzić, że przeciwko temu
systemowi wypowiedzieli się wyborcy wszystkich państw przyjętych w 2004 r. do
Unii Europejskiej oraz elektorat Chorwacji. Nader trudno ocenić jest natomiast

25
Zob.: V. Hloušek, L. Kopeček, Cleavages in the Contemporary Czech and Slovak Politics, „East
European Politics and Societies” 2008, vol. 22, nr 3, s. 10, 16.
26
Zob.: A. Körösényi, Stable or Fragile Democracy? „Political Cleavages and Party System in
Hungary, Government & Opposition” 1993, vol. 28, nr 1, s. 88, 91.
27
P. Fiala, V. Hloušek, op.cit., s. 25.
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wyniki elekcji z 1990 r. w Rosji i na Ukrainie; formalna przewaga lepiej zorganizowanych komunistów nie zapobiegła bowiem przeforsowaniu swoich propozycji
przez antykomunistyczną opozycję. Nie będzie więc odbiegać od prawdy stwierdzenie, że w obu krajach partia komunistyczna utraciła władzę (której, jak dotąd,
nie odzyskała, pozostając, skądinąd, na ortodoksyjnych pozycjach programowych). Zwycięstwo w wyborach „otwierających” odniosły natomiast partie
komunistyczne Bułgarii, Rumunii i Serbii, przy czym w pierwszych z tych krajów
przewaga nad opozycją była minimalna, natomiast w obu pozostałych – nieco
bardziej znacząca.
Analiza wyników mogłaby doprowadzić do wniosku, że zwycięstwo partii
komunistycznej winno przedłużyć byt systemu, z którego się wywodziła i którego
stanowiła trzon, natomiast jej przegrana otwierać winna drogę pluralizmowi
politycznemu i stabilizowaniu demokracji. Przeczy temu przede wszystkim przykład Polski, choć trzeba pamiętać, że wybory z 1989 r. nie były w pełni rywalizacyjne, a przewaga mandatów partii komunistycznej i jej sojuszników w żadnym
stopniu nie odzwierciedlała preferencji elektoratu. Przeciwko powyższej generalizacji przemawiają jednak też inne fakty. Prawdą jest, że zwycięstwo sił antykomunistycznych ułatwiało na ogół drogę ku stabilizowaniu demokracji, ale równocześnie znacznie opóźniło jej konsolidację w takich państwach, jak Chorwacja czy
Słowacja. Prawdą jest też, że odzyskanie – w ramach demokratycznej rywalizacji
– władzy przez partie postkomunistycznej (co nastąpiło na Litwie w 1992 r.,
w Polsce w 1994 r. i na Węgrzech w 1994 r.) nie wstrzymało procesu demokratyzacji, a nawet – jak w przypadku Węgier – nadało impuls transformacji ekonomicznej28. Z kolei, zwycięstwo partii komunistycznych w Bułgarii, Rumunii
i Serbii, choć znacząco odwlekło rozpoczęcie procesów demokratyzacyjnych w tych
krajach, to jednak im nie zapobiegło. Utrata władzy – jak się okazało, nieodwracalna – przez partie komunistyczne w Rosji i na Ukrainie nie wstrzymała również
zwrotu w kierunku autorytaryzmu, tyle tylko, że dokonał się on nie pod ich przewodnictwem. Generalnie, wynik wyborów „otwierających” trudno byłoby uznać
za czynnik przesądzający o efekcie procesu demokratyzacji; miał on natomiast
wpływ na jego tempo.

28

Zob.: B. Góralczyk, Węgry. Transformacja pokomunistyczna 1990–2003, Warszawa 2003,
s. 88–96.
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Tabela 1: Wybory „otwierające” w perspektywie porównawczej

CZECHY

Efektywna
liczba partii
(parl.)

CHORWACJA

% mandatów
uzyskanych
przez zwycięzcę

10/17.06.1990

% głosów uzyskanych przez
zwycięzcę

BUŁGARIA

System wyb.

Data
Zwycięzca

Kraj

K

mieszany

47,1

52,7

2,4

22.04/7.05.1990

NK

w.b.

41,9

68,7

1,9

8/9/.06.1990

NK

PR

49,5

63,5

2,2

ESTONIA

18.03.1990

NK

STV

b.d.

41,3

2,8

LITWA

24.02/4–10.03.1990

NK

w.b.

b.d.

74,0

2,9

ŁOTWA

18.03.1990

NK

w.b.

b.d.

56,0

2,0

POLSKA

4/18.06.1989.

K

w.b

b.d.

65,0*

3,3*

ROSJA

4/18.03.1990

K**

w.b.

b.d.

b.d.

b.d.

RUMUNIA

20.05.1990

K

PR

66,3

66,4

2,2

SERBIA

9/23.12.1990

K

w.b.

46,1

77,6

1,6.

SŁOWACJA

8/9/.06.1990

NK

PR

29,3

32,0

5,2

SŁOWENIA

8.04.1990

NK

PR

54,8

58,7

8,2

UKRAINA

4/18.03.1990

K**

w.b.

b.d.

b.d.

b.d.

WĘGRY

25.03/8.04.1990

NK

mieszany

24,7

42,5

3,8

** Liczby te wynikają z treści kontraktu zawartego przy „Okrągłym Stole”.
** Zwycięstwo formacji komunistycznych w Rosji i na Ukrainie wynika z faktu, ze zorganizowana
opozycja (odp. Demokratyczna Rosja oraz Blok Demokratyczny na Ukrainie) uzyskała mniej mandatów niż przedstawiciele partii komunistycznych29.
Uwaga: w trzeciej kolumnie literami K oznaczono partie komunistyczne, a literami NK – ugrupowania
opozycyjne.
Źródło: K. Dawisha, D. Steet, op.cit, s. 722–725; R. Taagepera, The Baltic States…, s. 305–309; www.
essex.ac.uk; www.parties-and-elections.de

Zdaniem A. Grzymały-Busse, głównymi czynnikami przesądzającymi o treści
i tempie procesu demokratyzacji (a w tym kształtowania się systemu partyjnego)
jest to, czy w wyborach „otwierających” partia komunistyczna oddaje władzę oraz
29

Zob.: D. Slider, The Soviet Union, „Electoral Studies” 1990, vol. 9, nr 4, s. 298. Por.: K. Henderson,
N. Robinson, Post-Communist Politics. An Introduction, London 1997, s. 113–114, 117.
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to, jakie są następnie losy środowiska komunistycznego. Autorka wyróżnia następujące sytuacje: oddanie władzy przez komunistów (przegrana w wyborach
„otwierających”, a w następstwie porażki transformacja w socjaldemokrację (Polska,
Węgry); oddanie władzy przez komunistów i brak transformacji (Czechy); oddanie
władzy przez komunistów oraz rozproszenie środowiska komunistycznego pomiędzy różne partie (Słowacja) oraz zwycięstwo komunistów (Bułgaria, Rumunia). W opinii A. Grzymały-Busse tylko pierwszy wariant gwarantuje klarowną
i „krzepką” rywalizację polityczną z jasno określonymi i odróżnialnymi alternatywami30. Idąc tym tropem, należy powiedzieć, że w wariancie pierwszym odnajdziemy nadto Słowenię, Litwę i Chorwację; w wariancie drugim – Łotwę, Rosję,
Serbię i Ukrainę, natomiast w wariancie trzecim – Estonię. Dodałbym jednak
w tym miejscu, że równie istotne znaczenie dla procesu kształtowania się systemów
partyjnych analizowanych państw ma także sposób organizacji antykomunistycznej opozycji, która do wyborów „otwierających” przystąpiła w tak czy inny sposób
zblokowana, co wpłynęło – z wyjątkiem Słowenii31 – na stosunkowo niską wartość
efektywnej liczby partii (zwłaszcza na poziomie parlamentarnym).
Dekompozycja środowiska antykomunistycznego rozpoczęła się niemal bezpośrednio po wyborach „otwierających”, zwłaszcza w tych państwach, gdzie do
rywalizacji wyborczej z komunistami stanęły organizacje typu Forum. Proces ten
dokonał się różnymi drogami. W Czechach i Słowacji, formacje te przekształciły
się w klasyczne partie polityczne (odp. Obywatelska Partia Demokratyczna i Ruch
na Rzecz Demokratycznej Słowacji), które zwyciężyły w następnych wyborach.
W Polsce po elekcji z 1989 r. rozpoczął się żywiołowy proces multiplikacji partii
politycznych, odzwierciedlających zróżnicowanie orientacji politycznych elektoratu32. W tej pierwszej fazie rozwoju polskiego systemu partyjnego decydujące
znaczenie miało powstanie dwóch rywalizujących ze sobą ugrupowań, wywodzących się z „Solidarności” – Porozumienia Centrum oraz Ruchu Demokratycznego
Akcja Obywatelska. Aczkolwiek obie te formacje od dawna już nie istnieją, to

30
A. Grzymała-Busse, Authoritarian Determinants of Democratic Party Competition. The Communist Successor Parties in East Central Europe, „Party Politics” 2006, vol. 12, nr 3, s. 425.
31
Dane dotyczące efektywnej liczby partii w Słowenii, przytaczam za K. Dawisha, D. Steet, op.cit.,
s. 725. Wynikają one z potraktowania partii wchodzących w skład koalicji DEMOS jako osobnych
podmiotów. Jeśli DEMOS potraktujemy jako jeden podmiot, to wartość efektywnej liczby partii
wyniesie 2,5.
32
Zob.: A. Banaszkiewicz, Identyﬁkacje światopoglądowe i identyﬁkacje partyjne jako czynniki
oddziaływujące na zachowania wyborcze, [w:] Polska scena polityczna a wybory, red. S. Gebethner,
Warszawa 1993, s. 99–110.
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będące, przynajmniej do pewnego stopnia, ich kontynuatorami Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość stały się od 2005 r. głównymi adwersarzami na
polskiej scenie politycznej. Z Frontów Ludowych oraz Sajudisu w państwach bałtyckich wyłoniły się przede wszystkim formacje konserwatywne (odp. Isamaa
w Estonii, Unia Ojczyźniana na Litwie oraz Konserwatywna Unia na rzecz Ojczyzny i Wolności na Łotwie) oraz liberalne (Łotewska Droga). W Słowenii koalicja
DEMOS została rozwiązana, co zwiększyło poziom rozdrobnienia systemu partyjnego (wszystkie ugrupowania wchodzące w jej skład wystartowały w kolejnych
wyborach samodzielnie, z czego tylko jedna nie uzyskała mandatów).
Powyższy schemat nie znalazł jednak zastosowania w innych państwach. Na
Węgrzech Forum Demokratyczne – zwycięzca elekcji 1990 r. – stopniowo traci
poparcie, by w 2002 r. startować z list konserwatywnego FiDeSz. W Serbii i Rumunii opozycja antykomunistyczna organizuje się powoli, skupiając różne orientacje
ideowe, by sięgnąć po raz pierwszy po władzę w 1996 r. w Rumunii oraz 2000 r.
w Serbii. W Bułgarii zwycięstwo komunistów w 1990 r. „wymusiło” niejako utrzymanie organizacji typu Forum, która stopniowo zmienia się w wielopartyjną
koalicję, startującą wciąż pod tą samą nazwą, co w 1990 r. W Chorwacji, dominacja nacjonalistycznej HDZ, stanowiącej trzon opozycji antykomunistycznej
(i nacjonalistycznej zarazem) utrzymuje się do 1995 r., natomiast po śmierci jej
lidera F. Tudjmana i po przekształceniu w partię konserwatywną, staje się ona
głównym rywalem rosnącej w siłę postkomunistycznej socjaldemokracji. Najtrudniej poddać jest ocenie przypadek Rosji i – Ukrainy, z uwagi na małe znaczenie
partii politycznych w procesie demokratyzacji.
Dla procesu kształtowania się systemów partyjnych w analizowanych państwach
Europy Środkowej i Wschodniej istotne znaczenie ma druga runda wyborów
parlamentarnych. Odbyły się one w latach 1991 (Polska i Bułgaria) – 1994 (Ukraina). W niektórych krajach (Polska, Bułgaria, Litwa, Łotwa, Chorwacja, Rosja)
dokonano zmiany systemów wyborczych. W większości analizowanych państw,
siły zwycięskie w pierwszych konfrontacjach utrzymały władzę (Rumunia, Serbia,
Chorwacja), choć niekiedy w ramach zmienionych formuł organizacyjnych (Polska,
Czechy, Słowacja, Estonia, Łotwa). W czterech przypadkach (Bułgaria, Litwa,
Słowenia, Węgry) doszło do jej alternacji33. Warto przy tej okazji podkreślić, że na
Litwie i na Węgrzech władzę przejęły partie postkomunistyczne. Opozycja antykomunistyczna w Rumunii i Serbii nie zdołała się w dalszym ciągu zorganizować,

33

W Polsce alternacja ta dokonała się w okresie między pierwszą a drugą elekcją.
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co spowodowało, że formacje postkomunistyczne zwyciężyły w tych krajach
ponownie, choć już z mniejszą przewagą. Z kolei w Chorwacji nie potraﬁła się
zorganizować koalicja antynacjonalistyczna, czego rezultatem było zdobycie przez
Chorwacką Wspólnotę Demokratyczną 44% głosów i ponad 60% mandatów –
mimo zmiany systemu wyborczego z większościowego na mieszany. W Rosji
w 1993 r. i na Ukrainie w 1994 r. najwięcej mandatów zdobyli kandydaci niezależni,
co oznaczało, z jednej strony, wzrost poparcia dla prezydentów obu krajów, z drugiej zaś – istotną słabość partii politycznych.
Druga runda wyborów przynosi, w stosunku do elekcji „otwierających”, dwie
charakterystyczne konsekwencje, które można przedstawić za pomocą wymiernych
wskaźników. Pierwszą z nich jest – w większości krajów – wzrost poziomu rozdrobnienia sceny politycznej. Mierzony na poziomie parlamentarnym jest on
stosunkowo niski w przypadku Bułgarii, Chorwacji, natomiast zdecydowanie
wysoki w Polsce, Estonii, Litwie, Łotwie, Rumunii, Czechach, Słowacji i Serbii.
Wartość efektywnej liczby partii w Bułgarii utrzymała się w 1991 r. na tym samym
poziomie, co w 1990 r. Tylko w dwóch państwach – na Węgrzech i Słowenii –
poziom rozdrobnienia sceny politycznej uległ obniżeniu (zob. tabela 2). Dostępne
dane z Rosji i Ukrainy nie pozwalają na dokonanie takiego porównania. Zwróćmy
jednak uwagę na wysoką wartość efektywnej liczby partii na poziomie parlamentarnym w obu tych krajach po drugiej elekcji. Konsekwencję drugą stanowi wzrost
poziomu rywalizacyjności34. Z uwagi na brak danych, dotyczących rozmiaru rzeczywistego poparcia nie da się wyliczyć go dla wszystkich elekcji „otwierających”
(dotyczy to Litwy, Polski, Rosji i Ukrainy). W przypadku Łotwy, możliwe jest tylko
porównanie poziomu rywalizacyjności na poziomie parlamentarnym (podział
mandatów). Nawet jednak przy tak ograniczonym materiale warto zauważyć, że
wzrósł on – niekiedy znacząco – w Bułgarii, Czechach, na Łotwie, Rumunii, Serbii
i Słowenii. Obniżył się natomiast w Chorwacji (gdzie utrzymała się przewaga
HDZ), Słowacji (gdzie zaznaczyła się dominacja HZDS) oraz na Węgrzech i Słowenii. Najwyższy, bliski doskonałemu poziom rywalizacji odnajdujemy w Polsce
i Bułgarii, prze czym w pierwszym z tych krajów jest on skorelowany z nadzwyczaj
wysokim poziomem rozdrobnienia systemu partyjnego, w drugim zaś przeciwnie,
ze stosunkowo wyrazistą dwubiegunowością rywalizacji (silna partia postkomunistyczna vs silna koalicja antykomunistyczna).
34

Poziom rywalizacyjności określam, dzieląc procent głosów (mandatów) uzyskanych przez
drugą co do kolejności partię przez procent głosów (mandatów) zdobytych przez partię zwycięską.
Jego wartość waha się od 1 (rywalizacyjność doskonała) do 0 (całkowity brak rywalizacyjności).
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Tabela 2: Poziom fragmentaryzacji i rywalizacyjności w wyborach
„otwierających” i następnych
Kraj

ELPP I

ELPP II

Pr I

Pr II

BUŁGARIA

2,4

2,4

0,76

0,97

CHORWACJA

1,9

2,4

0,83

0,62

CZECHY

2,2

4,8

0,26

0,47

ESTONIA

2,2

5,9

0,64*

0,58*

LITWA

2,9

3,7

b.d.

0,48

ŁOTWA

2,0

5,0

0,31

0,42

POLSKA

3,3

10,9

b.d.

0,97

ROSJA

b.d.

9,5

b.d.

b.d.

RUMUNIA

2,2

4,8

0,11

0,72

SERBIA

1,6

3,2

0,60

0,78

SŁOWACJA

3,2

4,4

0,65

0,39

SŁOWENIA

8,2

6,6

0,83

0,61

UKRAINA

b.d.

13,6

b.d.

b.d.

WĘGRY

3,8

2,9

0,86

0,59

* W przypadku Litwy i Estonii, z uwagi na brak danych dotyczących poparcia wyborczego, poziom
rywalizacyjności oznaczam na poziomie rozdziału mandatów.
Legenda: ELPP – efektywna liczba partii na poziomie parlamentarnym, Pr – poziom rywalizacyjności.
Źródło: K. Dawisha, D. Steet, Political Learrning in Post-Communist Elections, „East European Politics
and Societies” 2006, vol. 20, nr 4, s. 722–725; R. Taagepera, The Baltic States…, s. 305–309; www.essex.
ac.uk; www.parties-and-elections.de

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na relację struktury rywalizacji w wyborach
„otwierających” i drugiej elekcji. Tam, gdzie nie uległa ona zmianie, odzwierciedlała
nadal pierwotny podział komunizm-antykomunizm35 (Bułgaria, Czechy, Litwa,
Rumunia, Słowacja, Węgry). W Chorwacji drugą po HDZ formacją staje się konserwatywno-liberalna HSLS, spychając ugrupowanie postkomunistyczne – główną
partię opozycji w 1990 r. – na czwarte miejsce. W kolejnych elekcjach, dominującym

35

Oznacza to, że partia postkomunistyczna zajmuje w rywalizacji pierwsze bądź drugie
miejsce.
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konﬂiktem politycznym w obu tych krajach stanie się (podobnie, jak w Serbii) spór
o charakter reżimu, osłabiając znaczenie podziału socjoekonomicznego36. W Słowenii, po rozpadzie koalicji DEMOS, najsilniejszymi partiami okazały się Liberalna
Demokracja Słowenii (sprawująca władzę do 2004 r.), chrześcijańska demokracja
oraz nacjonalistyczna Partia Narodowa. Na Węgrzech natomiast, do efektywnej
rywalizacji włączyło się w drugiej elekcji ugrupowanie postkomunistyczne (MSzP),
które zdobyło bezwzględną większość mandatów. Dwa najsilniejsze ugrupowania
(MSzP i liberalny Związek Wolnych Demokratów) utworzyły koalicję gabinetową,
a partie prawicowe przeszły do opozycji. Ta struktura rywalizacji utrzymuje się do
dnia dzisiejszego.
O ile struktura rywalizacji, która cechowała wybory „otwierające” w Europie
Środkowej i Wschodniej, występuje w czterech głównych wariantach: rywalizacja
jednobiegunowa z partią komunistyczną jako dominującą – Rumunia, Serbia;
rywalizacja dwubiegunowa pomiędzy partią komunistyczną (lub opowiadającą się
przeciw niepodległości) a frontem antykomunistycznym (lub niepodległościowym)
– Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowenia; rywalizacja wielobiegunowa ze słabą partią komunistyczną – Węgry, Czechy, Słowacja oraz rywalizacja pozapartyjna – Rosja, Ukraina), o tyle druga runda wyborów przynosi istotne
zmiany w Polsce, Chorwacji, Estonii, na Łotwie, w Słowenii i na Węgrzech. Dalsze
trajektorie rozwojowe systemów partyjnych są także zróżnicowane. W Polsce – od
1993 do 2005 r. dominuje podział postkomunistyczny, wyrażający się m.in. w fakcie istnienia silnego ugrupowania postkomunistycznego, zdolnego do nawiązania
skutecznej walki ze środowiskiem antykomunistycznym. Cechą charakterystyczną
rywalizacji w Polsce jest przedłużenie procesu znalezienia optymalnych formuł
organizacyjnych dla antykomunistycznej prawicy. Jest ona bowiem najpierw rozdrobniona, potem zjednoczona w formule AWS, nawiązującej wyraźnie do wyborów „otwierających”, potem znów rozdrobniona, by – od 2005 r. przybrać postać
dwóch silnych partii, zdolnych do zagospodarowania niemal całej przestrzeni
politycznej (ponad 73% głosów i blisko 82% mandatów łącznie dla PO i PiS).
Fenomenem polskim jest marginalizacja silnej uprzednio, „zregenerowanej” partii
postkomunistycznej, która aktualnie nie jest liczącym się uczestnikiem walki
o władzę. Na uwagę zasługuje też nieobecność znaczących ugrupowań, które nie
wywodziłyby się z dwóch środowisk rywalizujących ze sobą w wyborach „otwierających”, co upodabnia Polskę do Węgier i Czech, uznawanych za przykłady naj-

36

W odniesieniu do Słowacji, zob.: V. Holušek, L. Kopeček, op.cit., s. 19–22.
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bardziej ustabilizowanych systemów partyjnych. Różnica w stosunku do tych
dwóch państw polega na znacznie wyższym poziomie organizacyjnej niestabilności sceny politycznej; partie obecne w wyborach „otwierających” (Węgry) lub
następnych (Czechy, Polska) zdobyły w ostatniej elekcji odpowiednio: w Polsce
w 2007 r. – 22,1% głosów; w Czechach w 2006 r. – 87,7% oraz na Węgrzech w 2006 r.
– 95,8% głosów. Mimo oznak zastąpienia w Polsce podziału postkomunistycznego
przez podział socjoekonomiczny, traktowany jako główna oś rywalizacji wyborczej,
system partyjny w Polsce jest nadal mniej ustabilizowany niż w przypadku Czech
i Węgier37.
Analiza procesu kształtowania się systemów partyjnych w Europie Środkowej
i Wschodniej w kontekście wyborów „otwierających” prowadzi do następujących
konkluzji. Po pierwsze, tam gdzie zwycięstwo w pierwszej elekcji odniosły partie
komunistyczne (Bułgaria, Rumunia, Serbia) proces ten, a wraz z nim konsolidacja
demokracji uległy opóźnieniu. Tę samą ocenę można odnieść do sytuacji, w której
zwycięzcą wyborów „otwierających” okazała się formacja o mniej lub bardziej
nacjonalistycznym charakterze (Chorwacja, Słowacja). Z wyjątkiem Bułgarii
wspomniane formacje okazały się zdolne do pozostawania przy władzy przez
dłuższy okres. Zwrot w kierunku demokratyzacji dokonał się dopiero po wygraniu
rywalizacji politycznej przez synkretyczne koalicje zjednoczone chęcią odsunięcia
autorytarnych przywódców i ich politycznego zaplecza od władzy (były to Demokratyczna Konwencja Rumunii w 1996 r., Słowacka Koalicja Demokratyczna
w 1998 r., Demokratyczna Opozycja Serbii w 2000 r. oraz koalicja opozycyjnych
ugrupowań w Chorwacji w 2000 r.). Jedynie Bułgarii, funkcję pierwotnej opozycji
wobec partii postkomunistycznej przejęła w 2001 r. całkowicie nowa formacja
(Narodowy Ruch Symeon II)38. Warto dodać, że skutkiem przegranych elekcji były
transformacje dominujących we wcześniejszej fazie partii postkomunistycznych
i nacjonalistycznych w ugrupowania bardziej odpowiadające europejskim standardom. Jedynie w Serbii formacja postkomunistyczna została zmarginalizowana,
a rolę głównych uczestników rywalizacji politycznej zaczęły odgrywać ugrupowania wywodzące się z antykomunistycznej koalicji. Stabilizację systemu partyjnego
Serbii utrudnia jednak utrzymujące się wysokie poparcie dla radykalnej nacjonalistycznej prawicy.
37

Zob.: R. Markowski, The Polish Parliamentary 2007 Elections: Some Structuring, Still Lot a Chaos,
„West European Politics” 2008, vol. 31, nr 5, s. 1055–1068.
38
W 2005 r. Narodowy Ruch Symeon II wszedł do koalicji gabinetowej razem z postkomunistyczną BSP.
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Po drugie, jeśli zwycięstwo w wyborach „otwierających” przypadało antykomunistycznej, demokratycznej opozycji, to – z wyjątkiem Węgier i do pewnego
stopnia w Słowenii – w roli tej występowały, z natury politycznie eklektyczne
organizacje typu Forum. Oznaczało to, że proces zabudowywania prawej strony
sceny politycznej rozpoczyna się z pewnym opóźnieniem w stosunku do zmonopolizowanej – na ogół – przez partię postkomunistyczną strony przeciwnej. Tak
więc tempo kształtowania się systemu partyjnego było na ogół wyznaczone przez
dwa czynniki; zdolność prawicy do utworzenia silnej formacji, zdolnej do nawiązania walki z lewicą oraz poziom transformacji partii postkomunistycznych
w wiarygodne ugrupowania socjaldemokratyczne (socjalistyczne). Stosunkowo
szybko udało się utworzyć silną partię prawicową w Czechach (ODS), Słowenii
(LDS), Łotwie (Łotewska Droga), na Litwie (Unia Ojczyźniana) oraz w Estonii
(Isamaa). Formacje te – z wyjątkiem Litwy – zwyciężyły w drugiej rundzie wyborów. Z pewnym opóźnieniem powstała natomiast silna partia prawicy na Węgrzech
(FiDeSz), gdzie – od 1998 r. poczynając, struktura rywalizacji wydaje się być najbardziej stabilna39. Również w Czechach, aktualne wzorce rywalizacji politycznej
ukształtowały się dopiero w 1996 r., kiedy to miejsce najsilniejszej partii lewicy
zajęła reaktywowana, przedwojenna socjaldemokracja, odbierając ten atrybut
ortodoksyjnej formacji komunistycznej. Jedno wydaje się pewne; w państwach,
w których zwycięstwo w wyborach „otwierających” odniosła demokratyczna
opozycja, mogą poszczycić się po dwudziestu latach stosunkowo skonsolidowanymi
systemami partyjnymi (jedynie w Estonii i na Łotwie obserwujemy wysoki poziom
ich rozdrobnienia skorelowany z dużą zmiennością struktury sceny i rywalizacji
politycznej).
Po trzecie, niezależnie od wyniku wyborów „otwierających” kształtowanie się
w miarę stabilnego systemu partyjnego jest zależne od stosunkowo szybkiego
uczynienia z kwestii socjoekonomicznych głównej osi rywalizacji politycznej. Jak
już wspomniano, stało się tak przede wszystkim na Węgrzech, w Czechach Słowenii. Doświadczenia Europy Środkowej i Wschodniej ukazują bowiem, że spór
o interesy czyni bowiem rywalizację polityczną bardziej produktywną niż konﬂikt

39
Wydarzenia jesieni 2006 r. i późniejsze (dymisja rządu F. Gyurcsanyi’ego) zdają się potwierdzać
obawy politologów węgierskich o możliwości odejścia od stabilnej dwupartyjnej rywalizacji. Zob.
Z. Enyedi, Stability in the Shadow of Chaos. The Hungarian Party System in 2006, [w:] Parliamentary
Elections and Party Landscape in the Visegrád Group, red. V. Hloušek, R. Chytilek, Brno 2007,
s. 130–133.
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wokół wartości, czy szerzej konﬂikty kulturowe, odgrywające – choć z różnym
natężeniem – istotną rolę w pozostałych państwach regionu40.
Jak na tym tle przedstawia się przypadek polski? Jego specyﬁka tkwi w tym, że
wybory „otwierające” nie były w pełni rywalizacyjne, a ich przewidziany politycznym kontraktem wynik nie odzwierciedlał preferencji wyborców. Aczkolwiek
dezintegracja środowiska komunistycznego i opozycyjnego, która nastąpiła w ich
wyniku, może zostać uznana za proces niemal uniwersalny, to jednak opóźnienie
demokratycznej rywalizacji o dwa lata umożliwiło powstanie ogromnej liczby
partii skłonnych i, co ważniejsze zdolnych, włączyć się do walki o miejsca w parlamencie (w wyborach 1991 r. zarejestrowano rekordową liczbę 111 komitetów
wyborczych). W rezultacie poziom rozdrobnienia sceny parlamentarnej osiągnął
w następnej elekcji rekordową wysokość, porównywalną tylko z nader chaotyczną
zabudową przestrzeni politycznej w Rosji i na Ukrainie. Utrudniło to niebywale
funkcjonowanie „solidarnościowych” rządów z lat 1991–1993, tworzonych przez
kilka słabych partii. Zmiana systemu wyborczego dokonana w 1993 r., pozwoliła
wprawdzie na zdecydowane zmniejszenie liczby partii obecnych w parlamencie,
ale dokonało się to kosztem jego reprezentatywności (większość ugrupowań prawicowych, dysponujących łącznie poparciem jednej trzeciej wyborców, nie przekroczyła świeżo wprowadzonego progu wyborczego i znalazła się poza Sejmem).
Wymusiło to ponowną konsolidację środowiska antykomunistycznego, czego
wyrazem stała się Akcja Wyborcza Solidarność, która zwyciężyła w wyborach
1997 r. W trakcie jej rządów dokonała się ponowna dezintegracja tego obozu, co
spowodowało powstanie dwóch partii prawicowych, w jakimś stopniu nawiązujących do pierwszych ugrupowań wywodzących się z „Solidarności”. Od 2005 r. to
właśnie pomiędzy nimi toczy się walka o władzę w Polsce i, od tego momentu,
główna oś rywalizacji dotyczy kwestii socjoekonomicznych. Aczkolwiek między
Unią Demokratyczną a PO oraz PC i PiS istnieją znaczące różnice to, w pewnym
przynajmniej sensie, można mówić o tym, że historia polityczna Polski po 1989 r.
zatoczyła koło, upodobniając rywalizację polityczną do wzorca wyjściowego,
ujawnionego w pierwszych rywalizacyjnych wyborach, w których postkomunistyczna lewica wydawała się być jednoznacznie pokonana. Odpowiedź na pytanie,
czy ten stan rzeczy stanie się podstawą stabilnego systemu partyjnego, może być
w dniu dzisiejszym jedynie przedmiotem spekulacji.

40

2007.

Zob.: D. Ost, Klęska „Solidarności”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa
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SUMMARY

THE JUNE 1989 parliamentary elections in Poland have represented speciﬁc kind of so
called founding elections, opening the way to the process of democratization of political
life. They were held as a result of political contract signed by the “Round Table” by communist and opposition elites. Although they were not fully democratic, they should be
recognized as the start point of Polish transition toward democracy, because of their role
as the plebiscite for or against communism. In this article, I have tried to compare Polish
“contractual” elections with competitive, founding ones in 13 other countries of East
Central Europe and to analyze their impact on development of national party systems.
I have focused on three factors: similarities and diﬀerences of institutional framework of
those founding elections, trajectories of party systems developments and the linkage
between founding elections, particularly their results and the structure of the competition,
and recent party systems shape.
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PRZEKSZTAŁCENIA
SYSTEMU PARTYJNEGO RP

PRZYSTĘPUJĄC DO ROZWAŻENIA procesu określonego w tytule wypada zacząć
od stwierdzenia, że wielu autorów podejmowało już te kwestie, kreśląc własną wizję
problemu. Trudno wymienić wszystkich, odwołam się zatem do kilku wybranych
prac, które powstały w ostatnich latach i zarazem rysują stosunkowo szeroką
perspektywę ewolucji polskiego systemu partyjnego.
Tadeusz Godlewski w swojej analizie wyróżnia trzy fazy, które według niego
system ten przeszedł:
– fazę rozbicia wielopartyjnego – w latach 1989–1993;
– fazę rywalizacji dwublokowej – w latach 1993–2000;
– fazę zracjonalizowanej wielopartyjności w pierwszej połowie obecnej dekady1.
Wyróżniając te fazy autor opiera się na wskaźnikach, które stosowane są do charakterystyki systemów partyjnych. Podejmuje także próbę charakterystyki układu
partyjnego w kontekście podziału lewica–prawica, określając m.in. układy konkretnych wartości, jakie w Polsce konstytuują ten podział i charakteryzując polskie
partie polityczne z tej perspektywy.
Dwaj kolejni autorzy, którzy koncentrują się przede wszystkim na wskaźnikach,
charakteryzujących polski system partyjny – wymieniając według chronologii
przywoływanych tu przeze mnie opracowań – to Andrzej Antoszewski i Radosław
Markowski 2. Przytaczając utrzymujące się wysokie wskaźniki m.in. frakcjonalizacji systemu czy efektywnej liczby partii, autorzy ci wydają się różnić w poziomie
1

T. Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje – procedury – obywatele, Toruń 2005, s. 168.
A. Antoszewski, Polska scena polityczna – system czy chaos, Bydgoszcz 2002; R. Markowski,
System partyjny, [w:] Demokracja w Polsce 2005–2007, red. L. Kolarska-Bobińska, J. Kucharczyk,
J. Zbieranek, Warszawa 2007.
2
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optymizmu i pesymizmu w ich ocenie. Andrzej Antoszewski podkreśla, że wysokie
wartości tych wskaźników, utrzymujące się zwłaszcza w początkowych etapach
funkcjonowania systemu wykazują pewne tendencje do obniżania się, co sugeruje,
że system zaczyna wykazywać pożądane cechy koncentracji i stabilizacji, podobnie
interpretuje tę sytuację cytowany wcześniej Tadeusz Godlewski. Radosław Markowski zdaje się być najbardziej pesymistyczny i podkreśla raczej fakt ich utrzymywania się na stosunkowo wysokim poziomie.
W tym kontekście nie chciałabym podejmować kolejnej próby interpretacji
wspomnianych wskaźników, chcę natomiast skupić się nieco bardziej na tych
aspektach systemu partyjnego, które dotyczą m.in. relacji partii z elektoratem,
partyjnych strategii koalicyjnych a także kwestii sposobu organizacyjnego funkcjonowania polskich partii.
Giovanni Sartori, deﬁniując system partyjny stwierdził, że jest to system interakcji wynikający z konkurencji między partiami 3. Nie ulega wątpliwości, że
wymienione przeze mnie kwestie, na których chciałabym skupić swoją uwagę, są
czynnikami, mającymi wpływ na charakter międzypartyjnych relacji i sposób
w jaki układa się konkurencja bądź kooperacja między partiami – elementami
systemu. Co więcej, zmiany w tych obszarach mogą się wiązać ze zmianami całego
systemu partyjnego, zwłaszcza, jeżeli mają one istotny wpływ na rolę jaką konkretne
partie lub grupy partii w nim odgrywają 4. To właśnie ta zależność skłoniła mnie
do przyjęcia tej perspektywy analizy – nie ukrywam bowiem, że w mojej opinii
obserwacja ewentualnych tendencji do stabilizacji lub zmiany we wspomnianych
aspektach może pozwolić na diagnozowanie przekształceń, którym ciągle podlega
polski system partyjny.
Wyjdę od pewnej ważnej w mojej opinii konstatacji, z którą można się spotkać
w opracowaniach socjologów, a mianowicie, że w trakcie ostatniego dwudziestolecia w polskim elektoracie dosyć wyraźnie wykrystalizowała się tendencja do
podejmowania decyzji wyborczych przede wszystkim w oparciu o problemy
aksjologicznie, z nieco mniejszym naciskiem na kwestie ekonomiczne5. Najmocniejszą tezę w tym kontekście postawiła Mirosława Grabowska, która nie tylko
dostrzegła tę prawidłowość, ale opierając się na danych empirycznych uznała, że

3

G. Sartori, Parties and Party Systems. A Framework of Analysis, t. I, Cambridge 1976, s. 44.
P. Mair, Party System Change. Approaches and Interpretations, Oxford 1997, s. 52.
5
R. Markowski, op.cit. s. 158; T. Godlewski, op.cit. s. 169; K. Jasiewicz, Portfel czy różaniec? Wzory
zachowań wyborczych Polaków w latach 1995–2001, [w:] System partyjny i zachowania wyborcze.
Dekada polskich doświadczeń, red. R. Markowski Warszawa 2002, s. 90.
4
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w Polsce mamy do czynienia z na tyle stabilnym rozróżnieniem stron konﬂiktu
politycznego, opartych o podstawy głęboko ugruntowane w systemach wartości,
że można wręcz mówić o podziale socjopolitycznym 6. Podział ten nazwała postkomunistycznym, a jego strony określiła właśnie według układów wartości odwołujących się do czasów socjalizmu i działań wobec niego opozycyjnych tj. postkomunizm/postsolidarność.
Przyczyna, dla której podkreślam tę stabilizację preferencji polskich wyborców,
włącznie z najmocniejszym w niej akcentem, jakim jest teza M. Grabowskiej nie
jest związana z samym faktem takich a nie innych sympatii polskich wyborców, ile
raczej właśnie z tą stabilizacją i w tym kontekście znaczeniem partii politycznych.
I tu znowu przywołam koncepcję Grabowskiej, która odnosząc się do roli partii
politycznych, jaką odegrały one w kształtowaniu i utrwalaniu dostrzeganego przez
nią podziału, oceniła ją negatywnie. By posłużyć się słowami samej autorki: „Natomiast o reprezentację postsolidarnościowej strony podziału rywalizowało i rywalizuje wiele, w dodatku zwalczających się i niestabilnych organizacyjnie elit politycznych, więc relacje między ową stroną a partiami ani nie mogą się zawiązać, ani
utrwalić.” 7. Wydaje się, że nie jest to pogląd odosobniony, ani też nie wymaga dalszych szczegółowych uzasadnień.
W mojej opinii oba te elementy: dostrzegana i empirycznie potwierdzana pewna
stabilizacja sposobu kształtowania decyzji wyborczych przez polski elektorat
i jednocześnie nie współgrająca z tym procesem rola partii politycznych, zwracają
uwagę na niezwykle ważną rzecz w kontekście kształtowania się systemu partyjnego. Oznacza to bowiem tyle, że partie, nie wpisując się skutecznie w obraz stabilizujących się preferencji wyborczych Polaków, nie zdołały tym samym ani
spełnić wystarczająco dobrze roli ich adekwatnego wyrażania, ani pomagać w ich
kształtowaniu i utrwalaniu. Należy bowiem pamiętać, że partie nie stanowią
jedynie biernego narzędzia ekspresji poglądów i interesów, są także ich aktywnymi
współtwórcami – nazywając je, uświadamiając czy wreszcie utrwalając. Jeżeli
polscy wyborcy określili swoje preferencje, a jednocześnie partie polityczne nie
zaproponowały im wystarczająco skutecznych, trwałych i stabilnych ram organizacyjnych dla ekspresji tych poglądów i leżących u ich podstaw wartości, oznacza
to niestety, że w polskim systemie partyjnym fundamentalnym problemem są same
składające się na ten system elementy. W szczególności ta nieefektywność może
6

M. Grabowska, Podział Postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku,
Warszawa 2004.
7
Ibidem, s. 184.
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oznaczać, że tworzony przez nie układ wzajemnych relacji – czyli system partyjny
– jest niejako oddzielony od elektoratu, nie wpisuje się wystarczająco w realia
społeczne w jakich działa system polityczny.
Wśród najczęściej wskazywanych czynników warunkujących ten bardzo pesymistyczny obraz było i jest zarówno rozdrobnienie partii, jak i nietrwałość organizacyjna, która sprawia, że niezwykle trudno jest wyborcy związać swoje sympatie polityczne z określonym podmiotem, którego w następnych wyborach może
już nie być na karcie do głosowania.
Przywoływana tutaj Grabowska z jednej strony ocenia to zjawisko negatywnie,
jak choćby w przytoczonym już powyżej cytacie. Z drugiej strony zdaje się je
bagatelizować twierdząc, że póki nie ma to wpływu na stabilizację podziału po
stronie wyborców, to fragmentaryzacja ta nie ma większego znaczenia 8. Mirosława
Grabowska odnosiła się przede wszystkim do rozdrobnienia partii, które utrzymywało się po postsolidarnościowej stronie podziału. Obecnie mamy do czynienia
z podobną sytuacją po drugiej stronie. Powstaje pytanie czy to zjawisko także
można potraktować podobnie i nie przywiązywać do niego większego znaczenia
w perspektywie stabilności podziałów.
W tym jednak miejscu, w moim przekonaniu, pojawiają się nowe aspekty
sytuacji, które sugerują zmiany na tyle znaczące, że być może mogące wpłynąć na
kształt systemu partyjnego.
Pierwszym nowym aspektem jest fakt, że na lewicy nie tylko mamy do czynienia z rozdrobnieniem podmiotów, ale wyraźnym spadkiem poparcia wyborczego.
To jeden z sygnałów każących postawić pytanie o stabilność podziału wśród
wyborców. Warto go wziąć pod uwagę w połączeniu z drugim tj. dokonującą się
być może reorientacją dotyczącą wartości, które stanowią podstawę decyzji wyborczych Polaków i co nawet ważniejsze – coraz istotniejszą rolą, jaką w procesie tej
reorientacji wydają się odgrywać partie polityczne. To właśnie w celu analizy tego
zjawiska chcę odwołać się do kolejnego czynnika spośród tych, które przywołałam
na początku tj. strategii koalicyjnych polskich partii.
Do niedawna strategie te układały się według głównej linii podziału, o jakim
pisze Grabowska tj. postsolidarność/postkomunizm i to bez względu na aktualną
tożsamość organizacyjną partii, biorących udział w tych koalicjach. Jednakże w

8

Ibidem, s. 190.
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2005 roku po przegranej Sojuszu Lewicy Demokratycznej i wygranych wyborach
przez PiS w strategiach tych zaczęło się wiele zmieniać9.
Najpierw należy w tym kontekście przywołać oczekiwaną po tych wyborach
koalicję PO i PiS. Wydaje się, że oczekiwanie to wynikało ze skojarzenia pewnej
bliskości obu partii i ich wspólnego jak się zdaje usytuowania w podziale postsolidarność/postkomunizm.
Genetycznie obie partie są odległe od solidarnościowego pnia, z którego wyrastały pierwsze partie określane mianem postsolidarnościowych. Nie można jednak
negować pewnej ciągłości personalnej, utrzymującej się mimo wielu roszad, która
zwłaszcza prominentne postacie obu partii każe wiązać z kręgami dawnej solidarnościowej opozycji. Powtórzę zatem, że zapewne oczekiwanie koalicji wiązano
właśnie z tymi elementami, a z kolei jej ﬁasko także i z tego powodu okazało się
dużym rozczarowaniem.
Można to oczywiście interpretować po raz kolejny w kategoriach niezdolności
partii do sprostania oczekiwaniom elektoratu. Ja jednak chciałabym w tym
dostrzec pewne otwarcie, zachowanie innowacyjne ze strony partii, które podjęły
wysiłek aktywnego kształtowania poglądów wyborców, dokonania w tym zakresie pewnej reorientacji i kreacji nowych relacji, także oczywiście w obszarze
systemu partyjnego 10.
Początkiem nowego układu był brak koalicji POPiS. Pierwszy krok w strategii
wyraźnie innowacyjnej podjął PiS m.in. wchodząc w koalicję z Samoobroną, tym
samym przekraczając linię wyznaczoną przez podział postsolidarność/postkomunizm (LPR należałoby jednak wliczyć do strony postsolidarnościowej). To
innowacyjne zachowanie koalicyjne, po raz pierwszy przekraczające barierę
podziału dotychczas niezłamaną, interpretuję w kategoriach działania zmierzającego właśnie w kierunku wykreowania nowych wzorców konkurencji między-

9

Kwestię zmieniających się wzorców zachowań koalicyjnych polskich partii po wyborach z 2005
roku, a następnie 2007 analizuję w dwóch innych opracowaniach. W przywołanych pracach wykorzystuję model P. Maire’a dotyczący wzorców rywalizacji międzypartyjnej i wiążących się z ich
zmianami w systemach partyjnych. Tutaj jednak rozszerzam nieco tę interpretację, odnosząc się także
do kwestii podziału postsolidarność/postkomunizm. Zob.: K. Sobolewska-Myślik, Wzorce rywalizacji
międzypartyjnej a stabilizacja polskiego systemu partyjnego, [w:] Partie polityczne: permanentne
problemy, red. J. Kornaś, Kielce 2005; a także: Zmiana wzorców rywalizacji międzypartyjnej w latach
2005–2007 jako pozytywny prognostyk dla kształtowania się polskiego systemu partyjnego [w:] Demokracja w Polsce po 2005 roku, red. D. Karnowska, Toruń 2008.
10
O takiej kreacyjnej roli odegranej w niedawnej przeszłości przez FIDESZ na Węgrzech pisze
R. Markowski, op.cit., s. 160. Określa ją mianem podmiotowego sprawstwa.
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partyjnej, ale można je widzieć właśnie z perspektywy podziału postsolidarność/
postkomunizm, jako krok w kierunku przynajmniej jego redeﬁnicji, jeżeli nie
całkowitej zmiany.
Krótkotrwałość koalicji, a potem zniknięcie w zasadzie obu koalicjantów nie
pozwala do końca ocenić rezultatów tej strategii. Jednakże po wyborach z 2007
roku pojawiły się kolejne fakty, wiążące się ze zmianą wzorców rywalizacji. Po
pierwsze – patrząc w perspektywie podziału postsolidarność/postkomunizm – nie
dokonała się całkowita wymiana obozów sprawujących władzę. Tę sytuację polski
system partyjny zawdzięcza przede wszystkim wyborcom, a nie strategom partyjnym, niemniej jednak w moim przekonaniu można na ten wynik patrzeć także
przez pryzmat wyłomu, jaki w obrębie „obozu postsolidarnościowego” został
dokonany także przez zachowania koalicyjne PiS-u.
Należy także zwrócić uwagę, że obecna koalicja PO/PSL też jest do pewnego
stopnia innowacyjna. Nawet bowiem, nie analizując kwestii, w jakim stopniu PSL
należy traktować jako genetycznie przynależne do obozu postkomunistycznego,
a w jakim ideowo i programowo od niego jednak odrębne – pozostaje faktem, że
aż do 2007 roku partia ta wchodziła w koalicje wyłącznie z partnerem obozu postkomunistycznego.
Ta innowacja w połączeniu z dezintegracją lewicy i coraz większą polaryzacją
między PO i PiS każą się zastanowić, czy oprócz przekształcania wzorców wyznaczających konkurencję międzypartyjną, nie następuje także reorientacja w obrębie
linii podziału postsolidarność/postkomunizm, za którą tym razem pójdą sympatie społeczne? To by sugerowało, że partie tym razem odegrać mogą właściwą dla
siebie rolę nie tylko wpisania się w istniejące podziały, ale współkreowania ich,
a następnie utrwalenia. Innymi słowy, że odegrają czynną i aktywną rolę w budowaniu systemu o jakościowo nowych cechach, bowiem opartego o przedeﬁniowane
podziały społeczne i charakteryzowanego przez nowe wzorce relacji między
partiami.
Tę aktywną rolę rozumiem przede wszystkim jako wykreowanie konkurencji
w systemie partyjnym między dwoma podmiotami, które do niedawna widziane
były jako usytuowane po jednej stronie podziału. Inną sprawą jest skuteczność
obu graczy w przekonaniu elektoratu, że proponowane oferty polityczne faktycznie mają merytoryczne podstawy dla utworzenia nowej linii podziału, a nie są
jedynie personalną i medialną utarczką bez perspektyw na długotrwałe skutki.
W tym momencie nie umiem odpowiedzieć na tę wątpliwość – sugeruję jedynie
pewne możliwości interpretacji obserwowanych w polskim systemie partyjnym
tendencji.
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O ile czynnik wspomniany jako pierwszy – zmiany w poparciu jednej z partii,
aż do jej zniknięcia włącznie – nie musi oznaczać zmiany systemu partyjnego, o tyle
jeżeli wiąże się on z ze zmianą systemowej roli odgrywanej przez partię, a także
wpływa na relacje konkurencji między pozostałymi uczestnikami systemu – należy
już go brać pod uwagę w tym kontekście. Wydaje się, że zmiana strategii koalicyjnych partii należących do umownej grupy postsolidarnościowych wraz z trudnościami, jakich doświadcza lewica – składają się na obraz zmiany sposobu konkurencji międzypartyjnej w polskim systemie partyjnym, zatem mogą zwiastować
zmiany także samego systemu. Nie bez znaczenia jest moim zdaniem także i to, że
w tej reorientacji partie PO i PiS zdają się aktywnie współtworzyć tę nową sytuację,
także w relacjach z elektoratem. W tym kontekście mniejsze znaczenie mają być
może kwestie ilości, a nawet tożsamości podmiotów obecnych w systemie, ile
właśnie pojawiające się nowe wzorce konkurencji międzypartyjnej. Opisane powyżej tendencje interpretuję bowiem jako pewną daleko idącą destabilizację dotychczasowych wzorców konkurencji i kooperacji w systemie partyjnym, co łącznie
z ewentualną reorientacją w obrębie podziałów może dawać perspektywę na
ukształtowanie się nowego układu.
Wreszcie w ostatnim punkcie moich reﬂeksji chciałabym się odnieść do sygnalizowanych na początku problemów organizacyjnych polskich partii. Uznałam, że
warto zwrócić uwagę na ten problem nie tyle ze względu na jego bezpośredni
związek z systemem partyjnym, ale dlatego, że każe się zastanowić nad ewentualną
skutecznością narzędzi, jakich używają polskie partie do budowania relacji ze
społeczeństwem, które by zwiększały ich efektywność także w obszarze aktywnego
kreowania relacji w obrębie systemu partyjnego. Powodzenie podejmowanych
wysiłków wiąże się z wykorzystaniem skutecznych narzędzi działania, a dla partii
takim narzędziem jest niewątpliwie jej organizacja.
Uwagi, które tu przytoczę opieram na analizie statutów partyjnych głównych
współczesnych partii parlamentarnych 11. Ujmując tę problematykę w największym
skrócie należy powiedzieć, że partie nie mają jasno sprecyzowanych koncepcji co
do preferowanego sposobu organizacji. W przyjmowanych strategiach organizacyjnych mieszają się rozwiązania typowe dla partii masowej – wewnątrzpartyjnej
demokracji bezpośredniej, ze wypracowaną strukturą obejmującą kolejne szczeble
11
Sformułowane tutaj uwagi oparte są na pracach zespołu badającego kwestie organizacyjne
partii politycznych, w którym oprócz mnie uczestniczą także B. Kosowska-Gąstoł i P. Borowiec,
w ramach projektu ﬁnansowanego przez KBN. Projekt nie został jeszcze ukończony, cząstkowe wyniki
ukazały się m.in. w pracy K. Sobolewska-Myślik, B. Kosowska-Gąstoł, P. Borowiec, Członkostwo
w polskich partiach politycznych, „Politeja” 2007, nr 2, s. 437–461.
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począwszy od najniższej organizacji terenowej, opartą na organach kolegialnych
– z regułami, które eksponują pozycję lidera, frakcji parlamentarnej i tych członków
partii, którzy obsadzają stanowiska władzy publicznej, co jest bardziej typowe dla
partii profesjonalno-wyborczych. Niektóre rozwiązania koncentrujące władzę
w rękach liderów idą naprawdę daleko i dają jednoosobowym organom kierowniczym bardzo dużo władzy, wynikającej z możliwości nadzorowania prac rozmaitych
organów centralnych partii, możliwości nominacji, kooptacji, koniecznej akceptacji decyzji podjętych na niższych szczeblach czy daleko idących możliwości
sprzeciwu wobec tych decyzji. Te uprawnienia w połączeniu z silną personalizacją
polskiej polityki, a także wciąż niedokonaną zmianą liderów w dwóch głównych
partiach obecnej sceny politycznej, każą poważnie zastanowić się nad możliwościami instytucjonalizacji, która oczywiście ma także konsekwencje dla trwania
organizacji w czasie.
W kontekście skuteczności relacji ze społeczeństwem warto także zwrócić uwagę
na pozycję i rolę jaką statuty polskich partii przewidują dla szeregowych członków.
We współczesnych partiach europejskich spadającej liczbie członków towarzyszą
rozwiązania organizacyjne, idące w kierunku większego ich upodmiotowienia
m.in. w celu zwiększenia roli legitymizacyjnej, jaką pełnią w partii. Coraz szerzej
stosowane są na przykład wewnątrz partii reguły demokracji bezpośredniej,
w ramach których członkowie biorą bezpośredni udział w wyborze lidera czy
w procedurach nominacji kandydatów. Analiza statutów polskich partii pod tym
kątem pokazuje obraz raczej odwrotny. Najczęściej spotykane reguły statutowe to
liczne wymogi stawiane kandydatom, komplikacja procesu rekrutacyjnego, niski
status wynikający z przyznania członkowi niewielu praw o raczej fasadowym
charakterze, daleko idące możliwości władz partyjnych zawieszenia w prawach
członka czy wykluczenia z partii.
Jeżeli obraz wyłaniający się z analizy statutów jest prawdziwy, to oznaczać to
może, że polskie partie nie tylko nie widzą w potencjale członkowskim roli legitymizacyjnej, ale wręcz stosują rozwiązania zniechęcające do wejścia w ich szeregi.
To z kolei sugerować może poleganie przede wszystkim na kontakcie zapośredniczonym przez media i narzędzia marketingu politycznego. Ta kwestia należy już
jednak do odrębnej grupy zagadnień, nie będę jej zatem rozbudowywała.
Rozważania problemu polskiego systemu partyjnego rozpoczęłam od konstatacji dotyczącej nieskuteczności polskich partii w obliczu problemu współkształtowania i utrwalania podziałów politycznych wśród polskich wyborców. Następnie
przywołałam strategie koalicyjne po to, by zilustrować ostatnio podejmowane
aktywne działania polskich partii zarówno w zadaniu kreowania nowych linii
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podziału, jak i przebudowywania wzorców konkurencji w ramach systemu partyjnego. Perspektywa ta zastosowana do rozważań systemu partyjnego opiera się na
podzielanym przeze mnie poglądzie P. Mair’a, że partie nie tylko odzwierciedlają
podziały w społeczeństwie, ale aktywnie je współtworzą, a także dynamicznie
konstruują relacje składające się na system partyjny.
Podsumowując chcę powiedzieć, że w moim przekonaniu wymienione przeze
mnie czynniki mające wpływ na kształt systemu partyjnego wciąż oddziałują
w kierunku zmian i przekształceń niż stabilizacji. Nie musi to być konstatacja
pesymistyczna, biorąc pod uwagę wciąż niedługi staż polskiej demokracji i systemu
partyjnego. Problemem w tym kontekście nie wydają się same zmiany, ale raczej
partie jako podmioty zdolne do aktywnej i efektywnej kreacji tej zmiany i uzyskiwania tą drogą skutków pożądanych zarówno przez same partie jak i całe polskie
społeczeństwo.

SUMMARY

THE ARTICLE IS focused on the problems of evolution of the Polish party system and is
based on the analysis of factors inﬂuencing the formation and change in party systems such
as background relations between parties and electorate and political strategies of the parties,
particularly coalitional behavior. The thesis of the article is that the innovational coalitional
behavior of the PiS may be interpreted in terms of the desired change of the Polish party
system from the closed to more open pattern, which may be conducive for its more profound reconstruction.
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PRZEŁAMYWANIE PARTYJNEGO MONOPOLU
MEDIÓW. STOLIK MEDIALNY PRZY „OKRĄGŁYM
STOLE”. OD POSTULATÓW SIERPNIA 1980 DO
REALIÓW OKRĄGŁEGO STOŁU

PROLOG
MEDIALNE POSTULATY „SOLIDARNOŚCI”
SIERPIEŃ 1980  GRUDZIEŃ 1981
„Przestrzegać zagwarantowanej w Konstytucji PRL wolności
słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować
niezależnych wydawców oraz udostępnić środki masowego
przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań”.
– trzeci postulat „Solidarności”, sierpień 1980 r.

W 1980 R., DLA WIĘKSZOŚCI Polaków głównym źródłem informacji był wieczorny
dziennik telewizyjny, transmitowany równocześnie w pierwszym oraz drugim
programie i oglądany przez około 60% dorosłych. Gazety czytało w przybliżeniu
40%; a wiadomości radiowych słuchało około jednej trzeciej dorosłych Polaków.
Kontrolowane przez partię środki masowego przekazu wywierały zatem ogromny
wpływ na społeczeństwo. Problem polegał jednakże na tym, że choć czytane,
oglądane i słuchane środki masowego przekazu od połowy lat 70. XX w. szybko
traciły wiarygodność. Głównym powodem tego stanu rzeczy była niezdolność
władz do powstrzymania pogarszania się sytuacji gospodarczej, co prowokowało
powszechne niezadowolenie 1.

1
Komunikowanie masowe w Polsce. Próba bilansu lat siedemdziesiątych, „Zeszyty Prasoznawcze”
1981, nr 1, s. 74.
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Jednocześnie młodsze i lepiej wykształcone pokolenia Polaków szukały informacji z alternatywnych – nieoﬁcjalnych – źródeł. Należały do nich zagraniczne
rozgłośnie radiowe, szczególnie te, które nadawały po polsku. Ponadto, coraz
więcej czytelników miały coraz liczniejsze powielane pisma i wydawane bez pytania o zgodę władz („poza zasięgiem cenzury”).
W tych warunkach przepływ informacji z alternatywnych źródeł przeciwdziałał
próbom kontrolowania informacji przez cenzurę. Ludzie świadomi tego, że są
dezinformowani i bombardowani partyjną propagandą, odrzucali przekazywane
drogą oﬁcjalną wiadomości. Władze kontynuowały jednak propagandę sukcesu,
choć zdawały sobie sprawę z kryzysu gospodarczego. Nastąpiło jednak przesilenie
społeczne – w lipcu 1980 r. falę strajków rozpoczęli robotnicy w Lublinie, w sierpniu podjęli strajk stoczniowcy w Gdańsku.
31 sierpnia podpisano porozumienie między rządem i komitetem strajkowym.
Środkom masowego przekazu zezwolono na relacjonowanie tego niezwykłego
wydarzenia, a gazety opublikowały pełny tekst porozumień.

POROZUMIENIA NA TEMAT CENZURY I DOSTĘPU
DO ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU
Do najbardziej zaskakujących żądań zgłoszonych przez robotników należało
domaganie się prawdy, otwartości i wolności środków masowego przekazu. Żądanie to znalazło się na wysokiej pozycji na liście robotniczych postulatów, ustępując
miejsca tylko żądaniu podwyżki płac 2. Podczas negocjacji z władzami stoczniowcy
zgłosili kilka postulatów dotyczących środków masowego przekazu 3. W punkcie
trzecim zawarli żądanie wolności wypowiedzi, druku i publikacji. W punkcie
piątym domagali się „podania w środkach masowego przekazu informacji o utworzeniu Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego oraz opublikowania jego żądań”.
W punkcie szóstym nalegali na „podanie do publicznej wiadomości pełnej informacji o sytuacji społeczno-ekonomicznej”, a ponadto żądali „umożliwienia wszystkim środowiskom i warstwom społecznym uczestniczenia w dyskusjach nad
programem reform” 4.
2

Zob.: I. Krzemiński, Czego chcieli, o czym myśleli? Analizy postulatów robotników Wybrzeża
z 1970 i 1980 roku, Warszawa 1987, s. 26–29.
3
T. Garton Ash, The Polish Revolution: Solidarity, New York 1985, s. 43.
4
Zob.: T. Goban-Klas, Polityka informacyjna, „Zeszyty Prasoznawcze” 1981, nr 1, s. 74.
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Jeszcze bardziej zaskakujący był fakt, że żądania te zostały ostatecznie zaakceptowane przez rząd i partię. Podpisane porozumienia przyrzekały, iż państwowa
rozgłośnia radiowa będzie w każdą niedzielę nadawała transmisję z mszy. Cenzura
miała zostać ograniczona do ochrony tajemnic państwowych i gospodarczych,
a w ciągu trzech miesięcy do Sejmu miał traﬁć projekt ustawy o cenzurze.
Każde z tych żądań i przyrzeczeń było rewolucyjne w kategoriach komunistycznej doktryny i praktyki; oznaczały bowiem prawne pozbawienie partii monopolu
na prasę i, w mniejszym stopniu, radio i telewizję. Ekscytacji nie krył nawet weteran brytyjskiego dziennikarstwa Neal Ascherson: „To były zdumiewające dokumenty. Od Wiosny Ludów w XIX wieku nie zdarzyło się, aby narody Europy
wymusiły na swoich władcach taki układ. W krajach komunistycznych tego typu
porozumienia były wprost niewyobrażalne5”. Istotą władzy PZPR było bowiem
utrzymywanie monopolu partyjnego na wszelkie kanały publicznej i masowej
informacji 6.
Gnębiona złośliwymi atakami partyjnych środków przekazu, „Solidarność”
zażądała w październiku 1980 r. trzydziestu minut czasu telewizyjnego, aby móc
odpowiedzieć na te zarzuty i domagała się uczciwego informowania o jej działaniach przez oﬁcjalne media. Chciała także uzyskać dostęp do mediów w formie
niezależnych publikacji i programów telewizyjnych.
Wszystkie jej żądania były ignorowane. Partia odmawiała przyznania praw do
telewizji i prasy przeciwnikowi, który miał aż 10 milionów członków. Państwowe
radio miało potężną konkurencję w postaci zachodnich rozgłośni polskojęzycznych, takich jak Radio Wolna Europa, Głos Ameryki i BBC. „Solidarność” była
ponadto wspierana z kościelnych ambon.
Dalsze tezy bezpośrednio poruszały kwestię dostępu do prasy, radia i telewizji:
– Środki komunikacji społecznej są własnością publiczną. Muszą służyć całemu
społeczeństwu i być poddane jego kontroli;
– Walka „Solidarności” o dostęp do środków masowego przekazu jest walką
w interesie wszystkich i praw całego społeczeństwa;
– „Solidarność” żąda przestrzegania konstytucyjnych zasad wolności wypowiedzi i wymiany poglądów.

5

N. Ascherson, The Struggles for Poland, London 1989, s. 207.
Obszerniej temat podjąłem w referacie Zarządzanie propagandą PZPR. Organizacja, metody,
tematy, techniki kształtowania sfery publicznej przedstawionym na konferencji Instytutu Studiów
Politycznych PAN 13 grudnia 2008 r. w Warszawie.
6
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Pomimo wszystkich zmian, jakie zaszły w końcu lat 80., podstawowa struktura,
ﬁlozoﬁa i zasady polskiego systemu politycznego miały nadal charakter monopolistyczny. Nowe siły społeczne nie mogły zatem znaleźć dla siebie miejsca w tym
systemie. Mogły raczej skutecznie stawiać wyzwanie systemowi, niż odgrywać
w nim konstruktywną rolę. Niespójność i sprzeczności pomiędzy ideologią monopolistyczną i dominacją jednej partii a de facto społeczno-politycznym pluralizmem
tworzyły narastające napięcie społeczne.
Tak zwany okres „Solidarności”, lata 1980–1981, udowodniły, że duży, niezależny
związek zawodowy nie może działać w granicach sztywnej struktury politycznej
tak, aby nie wpadł w kolizję z partyjnymi władzami. Stan wojenny przywrócił
logiczny ład komunistyczny, mimo że nie potraﬁł zdławić wszelkich przejawów
oporu wobec ustroju. Chociaż „Solidarność” została zdelegalizowana, jej publikacje ukazywały się nadal, tyle że jako wydawnictwa podziemne. Nie udało się
zmusić społeczeństwa, żeby zupełnie zapomniało smak wolności informacji
i dostępu do środków masowego przekazu.

EPILOG
PRZEŁAMANIE OFICJALNEGO MONOPOLU INFORMACYJNEGO
PZPR
LUTY 1989KWIECIEŃ 1990
„Fotograﬁa wielkiego, okrągłego stołu w kształcie obwarzanka, widzianego z góry, obiegła, jak mówią, cały świat.
A konkretniej – obiegła Europę Wschodnią”.
– Timothy Garton Ash, The Magic Lantern
„Kiedyś znajdą się historycy, którzy udokumentują rolę
środków masowego przekazu w zajściach z 1989 r. Środki
masowego przekazu wspierały rządy komunistyczne i pomagały je pokonać”.
– Z.A.B. Zeman, The Making and Breaking
of Communist Europe

W OBLICZU NARASTAJĄCEGO NIEZADOWOLENIA i nienawiści ze strony młodzieży – które nasilał pogłębiający się kryzys gospodarczy – i dopiero po fali
strajków w 1988 r., kierownictwo partii w końcu zdecydowało się rozpocząć głę-
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bokie reformy polityczne. Istota zmian sprowadzała się do samoograniczenia
dominacji partii komunistycznej i zaangażowania innych orientacji we władzę
polityczną. Oczywistym warunkiem wstępnym jakichkolwiek reform czy ugody
społecznej była jakaś forma legalizacji opozycji, szczególnie zdelegalizowanej
„Solidarności”. A to oznaczało przywrócenie wolności stowarzyszania się.

PRZEŁOM PRZY „OKRĄGŁYM STOLE”7
Oceniając na podstawie doświadczenia zdobytego podczas ostatnich miesięcy
„Solidarności” w 1981 r., koniecznym elementem takiej legalizacji była radykalna
zmiana organizacji środków masowego przekazu. Powszechnie zdawano sobie
sprawę z tego, że wolność stowarzyszania się nic nie znaczy, jeśli nie uzupełnia jej
wolność słowa i masowego przekazu. We wstępnych, nieformalnych negocjacjach
opozycja z dużym naciskiem żądała prawa do przemawiania własnym głosem
i dostępu do środków masowego przekazu.
Władze zgodziły się i 6 lutego 1989 r. rozpoczęły się rozmowy „Okrągłego Stołu”8.
Choć ich pierwowzorem były historyczne negocjacje gdańskie z sierpnia 1980 r.,
istniały też znaczące różnice. Ze strony opozycji uczestniczył w nich niewybrany
ad hoc komitet strajkujących robotników, któremu przewodził elektryk Lech
Wałęsa, ale świadomie dobrana grupa dojrzałych opozycjonistów, zdeterminowanych i z długim stażem. Także stronę rządową reprezentował równie starannie
wyselekcjonowany zespół, w skład którego wchodzili najlepsi proreformatorscy
intelektualiści partyjni. O dziwo, atmosfera nie była konfrontacyjna; uczestnicy
przejawiali wolę spokojnej współpracy. Tym razem chodziło o podział władzy, a nie
o to, żeby przechytrzyć przeciwnika. Oczywiście nikt nie był w stanie przewidzieć,
że ostateczny skutek osiągniętego porozumienia niemal natychmiast okaże się
rewolucyjny.
Rozmowy prowadzono w trzech głównych grupach roboczych (nazywanych
„stolikami”), które dzieliły się na podstoliki. Do grup uznawanych przez opozycję
za główne należały te, które zajmowały się zagadnieniem pluralizmu ruchu związkowego, reformy wymiaru sprawiedliwości oraz, co istotne, środków masowego
przekazu. Przy stoliku poświęconym środkom masowego przekazu, tak jak i przy
7

Zob.: A. Garlicki, Karuzela. Rzecz o „Okrągłym Stole”, Warszawa 2003.
Dokumenty i materiały „Okrągłego Stołu” zawiera 5-tomowe opracowanie, red. A. Garlicki,
W. Borodziej, Warszawa 2004 (także wersja elektroniczna).
8
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innych, zasiadały dwie „strony”: „strona koalicyjna” stanowiąca partyjno-rządową
grupę negocjacyjną oraz „strona opozycji”, czyli negocjatorzy „Solidarności”. Skład
obu zespołów wyraźnie odzwierciedlał charakter negocjacji. Kwestią omawianą
była kontrola nad środkami masowego przekazu, ważne było zatem, aby w negocjacjach uczestniczyli ważni przedstawiciele dysponentów partyjnych.
W skład grupy rządowej wchodzili przedstawiciele partii i rządu. Byli to: szefowie Wydziału Propagandy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) oraz
dwóch partii sojuszniczych (Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego [ZSL] oraz
Stronnictwa Demokratycznego [SD]), rzecznik rządu Jerzy Urban; wiceprezes
Komitetu ds. Polskiego Radia i Telewizji, oraz kilku dziennikarzy, w tym przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (SDPRL)
i wybrani publicyści partyjni. Przewodniczącym tego zespołu był Bogdan Jachacz,
były szef partyjnego Wydziału Propagandy, a później prezes Polskiej Agencji
Prasowej.
Po drugiej stronie stołu zasiadały najważniejsze osobistości spośród opozycyjnych intelektualistów, w tym Adam Michnik, oraz były redaktor naczelny tygodnika
„Solidarność”, Tadeusz Mazowiecki. W skład grupy opozycyjnej wchodzili także
przedstawiciele rozwiązanego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, redaktorzy
naczelni głównych podziemnych wydawnictw, przedstawiciele katolickich organizacji świeckich i kościelnych oraz kilku wybitnych intelektualistów. Przewodniczącym tej strony był Krzysztof Kozłowski, zastępca redaktora naczelnego prestiżowego
krakowskiego „Tygodnika Powszechnego”. Łącznie ta grupa robocza liczyła czterdzieści pięć osób 9. Poziom intelektualny i renoma jej uczestników wyraźnie
świadczyły o znaczeniu reformy środków masowego przekazu.
Na inauguracyjnej sesji grupy roboczej zajmującej się środkami masowego
przekazu opozycja oświadczyła, że jeżeli przy tym stoliku nie zostanie osiągnięty
postęp, nie uda się dojść do żadnego istotnego porozumienia przy innych stolikach10. Zespół „Solidarności” przystąpił do rozmów z przygotowanym zestawem
sprecyzowanych żądań. Zmierzały one do nadania praw obywatelskich całemu
polskiemu społeczeństwu w dziedzinie środków masowego przekazu, co Krzysztof
Kozłowski podkreślił w swoim wystąpieniu inauguracyjnym:

9

Autor uczestniczył jako ekspert w obradach podstolika medialnego.
Omawiając negocjacje korzystam z opracowania „Okrągły Stół” – dokumenty i materiały
(Kancelaria Prezydenta RP, 2004) oraz ze stenogramów, jakie otrzymałem w ramach prac podstolika
medialnego.
10
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„Jest to nie tylko kwestia legalizacji „Solidarności”, co jak powszechnie
wiadomo stanowi najistotniejszy element porozumienia, ale także
stworzenie bogatego pod względem politycznym i społecznym kontekstu,
w którym „Solidarność” będzie funkcjonować. Istnienie różnych stowarzyszeń politycznych, a w przyszłości także partii politycznych nie
będzie miało realnego znaczenia, jeżeli nie będzie zagwarantowanych
możliwości swobodnego korzystania ze środków masowego przekazu.
Potrzebny jest nam nowy ład informacyjny w Polsce. Chcemy, oczywiście, aby państwowe środki masowego przekazu służyły całemu społeczeństwu i były poddane kontroli społeczeństwa, ale żądamy także
podstawowego prawa do wyrażania naszych poglądów i opinii w naszych
własnych gazetach oraz w programach niezależnego radia i telewizji11”.
Wszyscy członkowie strony „Solidarności” powtarzali, że bez prawa do posiadania własnych środków masowego przekazu i bez dostępu do środków komunikowania— w tym papieru gazetowego oraz telewizji państwowej – polskie społeczeństwo czuje się wywłaszczone ze swych praw. Domagali się udziału (a nie tylko
dostępu) wszystkich orientacji politycznych, gospodarczych i społecznych w kształtowaniu nowego systemu środków masowego przekazu. Nowy system miał służyć
swobodnemu wyrażaniu wszelkich odcieni opinii publicznej. Media powinny
funkcjonować jako instrument kontroli społecznej nad organami politycznymi
i społecznymi. Ich rolą powinno być nagłaśnianie błędów popełnianych przez rząd
i kierowanie sprzecznych grup interesów na konstruktywne tory12.
„Przyszliśmy tu odzyskać nasze prawa” stwierdziła opozycja, streszczając ogólny
sens żądań „Solidarności”. Do konkretnych postulatów należały:
– dostęp opozycji do radia i telewizji;
– sprawiedliwy podział papieru gazetowego;
– zgoda i przydzielenie określonej ilości papieru gazetowego na nowe publikacje „Solidarności”, o zasięgu ogólnokrajowym i regionalnym;
– legalizacja publikacji podziemnych;
– liberalizacja prawa regulującego działanie cenzury;
– rezygnacja z wymogu uzyskiwania licencji na działalność wydawniczą;

11

Krzysztof Kozłowski, „Protokół z prac” 12 II 1989.
Zob.: wywiad Jana Skórzyńskiego z Maciejem Iłłowieckim w „Przeglądzie Katolickim” 9 III
1989, s. 4.
12
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– przywrócenie do pracy dziennikarzy zwolnionych po wprowadzeniu stanu
wojennego i potępienie oraz odejście od praktyki wyrzucania z pracy dziennikarzy z powodów politycznych;
– zakaz konﬁskowania publikacji zagranicznych przez urzędy celne.
Waga żądań zgłoszonych podczas negocjacji przy „Okrągłym Stole” nie była
jednakowa. W kwestii uzyskania zezwolenia na wydawanie „Solidarności”-owych
środków masowego przekazu najważniejszym dla opozycji żądaniem było uzyskanie dostępu do papieru gazetowego i telewizji13. Było to konsekwencją gorzkich
doświadczeń z 1980 r. Kiedy rozpoczęły się negocjacje „Okrągłego Stołu”, „Solidarność” początkowo powtarzała swoje żądania sprzed ośmiu lat, wyrażając je
w sposób w bardziej zdecydowany i konkretniejszy. Opozycja nalegała na przejęcie
kontroli nad jednym z dwóch kanałów telewizyjnych i jednym z czterech kanałów
radiowych. Było to wówczas nierealne i zgłoszone po to, aby podnieść poprzeczkę
negocjacji. Po krótkiej dyskusji od żądania odstąpiono. Następnie „Solidarność”
poprosiła o „okienka” w ramówce programowej – własne, półgodzinne programy.
Ale i tego było za dużo dla partii, która nadal uważała telewizję za swój ostatni
bastion propagandy. W końcu uzgodniono, że „Solidarność” będzie miała prawo
nadawać raz w tygodniu trzydziestominutowy program telewizyjny i sześćdziesięciominutowy program radiowy14, ale programy te będą podlegały cenzurze.
Pozornie nie było to dużo, przełamywało jednakże monopol partii w zakresie
krajowych elektronicznych środków masowego przekazu.
Kwestia cenzury była niezwykle delikatna. Główny powód, dla którego istniała
ona w Polsce nie miał charakteru ideologicznego, ale geopolityczny. Biorąc pod
uwagę tradycyjny polski brak subordynacji wobec Rosjan, część rozsądnych intelektualistów i dziennikarzy traktowała cenzurę, zwłaszcza w odniesieniu do spraw
zagranicznych, jako mniejsze zło niż autocenzurę. W 1980 r. „Solidarność” żądała
jedynie liberalizacji cenzury i poddania jej kontroli prawnej poprzez zastąpienie
dekretu z 1946 r. aktem prawnym, który umożliwiałby odwołanie się od decyzji
cenzora do sądu. Prawo takie zostało uchwalone, choć dopiero na dwa miesiące
przed wprowadzeniem stanu wojennego, a potem zmienione w sposób, który je
istotnie ograniczył. Kiedy więc rozpoczęły się negocjacje „Okrągłego Stołu”, „Soli13
Ale nie było to tematem negocjacji, ponieważ traktowano go jako element porozumienia
w sprawie legalizacji „Solidarności”.
14
Interesujące wydaje się to, że w 1981 r. nie wszyscy dziennikarze zareagowali entuzjastycznie
na dostęp „Solidarności” do radia i telewizji. Obawiali się, że może to spowodować nałożenie autocenzury – nieoﬁcjalnej, ale równie dotkliwej.
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darność” zażądała po prostu przywrócenia ustawy z 1981 r. – przywrócenia takiej
jej postaci, jaka została uchwalona przed stanem wojennym. Z kilkoma drobnymi
wyjątkami zostało to bez większych problemów uzgodnione.
Bardziej sporną kwestią polityczną okazał się przydział papieru gazetowego.
W PRL, podobnie jak w całej Europie Wschodniej, zawsze występowały niedobory
papieru gazetowego. Niedobory te wykorzystywano jako uzasadnienie potrzeby
koncesjonowania prasy i ścisłego kontrolowania przez partię nakładów gazet
i czasopism. Dlatego też żądanie zmiany systemu podziału papieru gazetowego,
dzięki któremu jego lwia część była przyznawana RSW, wydawnictwu partyjnemu15,
było w pełni uzasadnione. Bez tego formalne zezwolenie na wydawanie prasy
pozostałoby czczą obietnicą. Kwestia okazała się jedną z najtrudniejszych, ponieważ
zagrażała pozycji RSW. W końcu osiągnięto kompromis, na mocy którego papier
gazetowy miał być sprzedawany na wolnym rynku. Dzięki temu każdy, kogo było
na to stać, mógł drukować wszystko, co tylko chciał, pod warunkiem, że nie
naruszał prawa prasowego i ustawy o cenzurze.
Kolejną delikatną i trudną kwestią była legalizacja podziemnych publikacji.
W 1989 r. było ponad pięćset regularnie ukazujących się nielegalnych periodyków,
a oprócz tego – tysiące gazet-efemeryd. Dziesięć dużych podziemnych wydawnictw
drukowało ogromne ilości książek i czasopism, od Sołżenicyna po Popera; od
politycznych pamﬂetów, po czasopisma dla intelektualistów. „Solidarność” chciała,
żeby wszystkie te publikacje były drukowane legalnie. Rząd udzielił zezwolenia na
ich działalność bez konﬁskat i aresztów.
Dokument końcowy, podpisany przez wszystkie grupy robocze 5 kwietnia
1989 r., określał nowy system polityczny, oparty na: (1) pluralizmie politycznym;
(2) wolności wypowiedzi, co pociągało za sobą możliwość dostępu różnorodnych
sił politycznych do środków masowego przekazu; (3) stworzeniu wszystkich
reprezentatywnych organów państwowych; (4) niezależnym sądownictwie oraz (5)
poszerzonych uprawnieniach organów władz samorządowych, których członkowie
mieli być wybierani w wolnych wyborach.
Wkrótce nastąpiła gruntowna zmiana politycznej organizacji społeczeństwa.
Zaledwie miesiąc później w radio zaczęto nadawać programy wyborcze „Solidarności”. Następnie pojawił się nowy dziennik „Solidarności”, stosownie nazwany
15

RSW Prasa-Książka-Ruch była największym wydawcą w Polsce. Publikowała niemal wszystkie
dzienniki, większość tygodników i połowę miesięczników; zatrudniała około stu tysięcy osób, miała
monopol na dystrybucję gazet oraz miała imponującą sieć kiosków. Zob.: T. Kowalski, Evolution After
Revolution, „Media, Culture and Society” 1987 nr 2, s. 184–188.
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„Gazetą Wyborczą”. Jej celem było popularyzowanie kandydatów „Solidarności”
w zbliżających się wyborach. Kilka dni później wznowiono wydawanie tygodnika
„Solidarność”, pod kierownictwem jego byłego redaktora naczelnego Tadeusza
Mazowieckiego. W czerwcu Sejm pośpiesznie uchwalił poprawki do ustaw o prasie i cenzurze. Choć był to zaledwie krok w kierunku wolności prasy, w środkach
masowego przekazu nastąpiły prawdziwe i istotne zmiany.
Jednakże najistotniejszym elementem zwycięstwa były nie tyle posunięcia
prawne, które w gruncie rzeczy tylko legalizowały istniejącą sytuację, ale przełom
w ﬁlozoﬁi partyjno-rządowego monopolu w dziedzinie komunikowania. Po raz
pierwszy w powojennej Polsce partia komunistyczna zrezygnowała z doktryny
głoszącej, iż pełna kontrola nad środkami masowego przekazu jest niezbędna dla
zapewnienia wiodącej roli partii w społeczeństwie i podstawy władzy politycznej.
Rząd nie miał odwagi odrzucić cenzury, ale „Solidarność” doprowadziła do przełamania oﬁcjalnego monopolu mediów, który był tradycyjną cechą rządów
komunistycznych.
Pośrednim bardzo istotnym natychmiastowym rezultatem negocjacji przy
„Okrągłym Stole” były liczne okazje publicznego pokazania się, jaki telewizja dała
członkom opozycji. Wcześniej większość społeczeństwa znała nawet najwybitniejszych przywódców opozycji wyłącznie dlatego, że ich nazwiska były wykorzystywane dla celów propagandy partyjnej. A potem nagle pojawili się w ogólnokrajowym programie telewizyjnym i wypadli zaskakująco dobrze – jako inteligentni,
poważnie wyglądający członkowie zespołu „Solidarności”, z dużymi znaczkami
związku w klapach marynarek i na dumnie pokazywanych aktówkach.
Znacznie ważniejszy był jednak pośredni wpływ tych rozmów na opinię
publiczną i rządy w Europie Wschodniej. Informacje o debacie „Okrągłego Stołu”
błyskawicznie rozeszły się po regionie, docierając do innych przywódców komunistycznych za pomocą poufnych kanałów, a do przywódców opozycji za pomocą
podziemnej sieci komunikacyjnej. Dzięki pośrednim i bezpośrednim relacjom
w zachodnich środkach przekazu dowiadywały się o nich także społeczeństwa
krajów Europy Wschodniej. Uzasadnia to opinię licznych obserwatorów politycznych, że w 1989 r. media były niezwykle pomocne ruchom opozycyjnym w legitymizacji swego działania16.
16
Z.A.B. Zeman, The Making and Breaking of Communist Europe, Cambridge 1991, s. 311. Dobrze
znany specjalista w dziedzinie Europy Wschodniej, J.F. Brown wyjaśnił, że kiedy w stanie wojennym
w grudniu 1981 r. zabroniono korzystania z zachodnich środków masowego przekazu, nie było
żadnych dostępnych środków mobilizowania opinii publicznej. Natomiast w 1989 r. we wszystkich
krajach bloku radzieckiego zachodnie środki masowego przekazu odgrywały istotną rolę. Brown
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SUMMARY

DEMOCRATIC MOVEMENTS NEEDS access to media and information. Therefore, one of
the 21demands of Gdańsk workers in August 1980 was „Respect for the freedom of speech,
print and publication guaranteed by the Constitution and, therefore, no repression of
independent publications, and allowing access to the mass media for representatives of all
denominations.” The marital law imposed in December 1981 cut those expectations. They
returned in February 1981 when the media policy was disputed during the Round Table
negotiations. We came here to regain our rights, the Solidarity party said, to sum up the
general sense of the opposition demands. Equally important was that the negotiations were
shown on television, breaking the ban on images of political opposition, and news about
it went ‘round Eastern Europe, becoming the catalyst of the domino-style fall on Communist regimes in the fall of 1989.

widzi silny związek pomiędzy obecnością zachodnich mediów a występowaniem niepokojów społecznych w Europie Wschodniej. A nawet więcej, twierdzi bowiem, że: „Zachodnia telewizja stała się
nieodzownym czynnikiem w walce wschodnioeuropejskiej o wolność w końcu lat 80. Szybko rosnące
szeregi opozycji, a zwłaszcza jej przywódcy wiedzieli, że były aktorami na światowej scenie i stosownie
do tego odgrywali swoje role”. J.F. Brown, Surge to Freedom: The End of Communist Rule in Eastern
Europe, Durham 1991, s. 12.
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OBRAZ POLITYCZNY WARMII I MAZUR
W OKRESIE OBRAD „OKRĄGŁEGO STOŁU”
I WYBORÓW CZERWCOWYCH

PRZEŁOM LAT 80. i 90. XX w. w Polsce obﬁtował w tak dużo istotnych dla reżimu
politycznego zmian, że można by rozłożyć je na lata i obdzielić nimi kilka państw.
Tego typu procesy trwają zazwyczaj dłużej i nie zawsze rozwiązywane są metodami
politycznymi. Słusznie mówi się w odniesieniu do tego okresu o „rewolucji bez
rewolucji”, czy też o „bezkrwawej rewolucji”. Polski „Okrągły Stół”, wybory czerwcowe, powstanie antykomunistycznej koalicji, powołanie pierwszego po wojnie
w tej części Europy rządu z niekomunistycznym premierem, wreszcie wprowadzenie zasad gospodarki wolnorynkowej – to wydarzenia, które śledził i analizował
Zachód i Wschód. Pokazały one mocarstwom, że zmiana systemu politycznego
w Polsce jest możliwa. Z drugiej strony, ośmieliły społeczeństwa krajów będących
w streﬁe wpływów ZSRR do walki o godność, wolność i suwerenność, do zanegowania rządów autorytarnych i rozpoczęcia demokratyzacji. Obserwowaliśmy
wówczas w tej części Europy efekt wzorowania się, lawiny czy domina.
Na Warmii i Mazurach procesy dostosowania się do przemian systemowych
przebiegały opornie i powoli. Wyobraźnia tutejszych decydentów, wywodzących
się często z okresu stanu wojennego, nie była przygotowana na ewentualność
wprowadzenia w Polsce systemu demokratycznego. Tkwiła zaś bardzo mocno
w okowach autorytaryzmu i państwa socjalistycznego. Oczywiście pożądane
przeobrażenia zaszły, a „wiatr historii zmiótł” piastującego urząd od 1973 roku
wojewodę olsztyńskiego, kolejnych I sekretarzy KW PZPR, w końcu też ich partię.
Także tu, na terenie o mocnych wpływach PZPR, górę wzięła „Solidarność”. Autor
w prezentowanym artykule analizuje wstępną fazę przemian w Olsztyńskiem
związaną z okresem obrad „Okrągłego Stołu” i wyborami do parlamentu, które
odbyły się w czerwcu 1989 r.
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REAKCJA NA ZAPOWIEDŹ ZMIAN USTROJOWYCH

MIMO ZAPOCZĄTKOWANYCH 6 lutego 1989 r. rozmów przy „Okrągłym Stole”
i realnej perspektywy głębszych przemian ustrojowych, w województwie olsztyńskim na „szczytach” władzy nic się nie zmieniło. Warstwę rządzącą nadal cechował
egoizm biurokratyczno-partyjny, a sama idea demokracji i wiążącej się z nią praworządności była niezrozumiała. W kręgach olsztyńskiej PZPR, której kierownictwo nie myślało wcale o reformach, nie zdawano sobie wówczas sprawy z tego, że
ustrój przez nich modelowany rozpada się. Chciano wierzyć, że znowu będzie to
chwilowa odwilż i za jakiś czas wszystko wróci do normy, to znaczy, że ich partia
odzyska utracone pozycje i będzie mogła nadal przewodzić narodowi. Takie założenia rzutowały na podejmowane działania.
Tę atmosferę najlepiej oddawał przebieg obrad Wojewódzkiej Konferencji
Sprawozdawczej PZPR, która odbyła się w Olsztynie w dniu 18 lutego 1989 r.
I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego tej partii stwierdził wówczas, że „uchwały
X Plenum KC PZPR nie są z naszej strony manewrem politycznym, a obawy, że
PZPR oddaje przeciwnikowi pole są nieuzasadnione1”. W dalszej części wypowiedzi I sekretarz KW błędnie uznał zmiany polityczne za wtórne w stosunku do
gospodarczych. Jako niebezpieczne określił próby odbierania PZPR wpływu na
politykę kadrową. Dyskusja, jaka wywiązała się po tym wystąpieniu prowadzona
była w starym stylu, cechowało ją pustosłowie. Ożywiła ją dopiero mowa Zygmunta
Czarzastego, sekretarza KC, który powiedział, że „PZPR musi być wsłuchana w głos
społeczeństwa”, a następnie zadał pytanie i zaraz udzielił na nie odpowiedzi: „co
robić, żeby socjalizm nie był koszarowy, żeby nie trzeba było go bronić czołgami?
Socjalizm musi podnosić te wartości, które człowiek w sobie nosi: wolność i godność. Zrobiliśmy epokowy krok na X Plenum KC PZPR, zdecydowaliśmy się na
powrót do źródeł socjalizmu. To wszystko powinno być socjalistyczne, co przynosi
krajowi zysk. Socjalizm to wolność człowieka. Godzimy się na pluralizm, gdyż
widzimy w tym rozwój. (…) Socjalizmowi trzeba przywrócić produktywność
i moralność, musimy się uczyć myśleć nawet od prostych ludzi, gdy to jest słuszne.
Partia musi zrozumieć swój naród, a nie ciągle błądzić. Wtedy dopiero naród
porwie”2.
Niektóre fragmenty tego pełnego cynizmu wystąpienia wprowadziły w niemałe
zakłopotanie uczestników tego konwentyklu. Pluralizm polityczny, dzielenie się
1
2

W. Żebrowski, Zmiana ustroju na prowincji, rękopis w zbiorach autora, s. 2.
Ibidem, s. 3.
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władzą były pojęciami wówczas zbyt odległymi. Tu, w Olsztyńskiem dominowali
w PZPR zwolennicy dotychczasowego systemu politycznego. Według obserwatorów spoza PZPR, ich stan frustracji Z. Czarzasty pogłębił stwierdzeniem, iż od
zaraz „zlikwidować należy bezsensowną statystykę, różne kwity, protokoły itp.”,
wskazując, że są to „przeżytki stalinowskie”, które „z całkowitym spokojem można
wyrzucić na śmieci”3. Mówca zanegował więc to, co było oparciem i źródłem
aktywności tutejszych pezetperowskich aktywistów. Natomiast mało mówiono
podczas tej konferencji o toczących się w Warszawie obradach „Okrągłego Stołu”,
ignorując je i twierdząc jedynie, że zainteresowanie nimi w społeczeństwie Warmii
i Mazur jest coraz mniejsze. Ta ocena wówczas sformułowana obowiązywała w KW
PZPR w Olsztynie przez najbliższe kilka tygodni. Mimo więc nowych akcentów
w propagandzie PZPR, nie zakładano możliwości odejścia od tak zwanego realnego
socjalizmu i rezygnacji z przewodniej roli tej partii. Cała wojewódzka organizacja
partyjna trwała zatem w odrętwieniu.
Partyjne kierownictwo swój uproszczony obraz rzeczywistości chciało narzucić
sojuszniczym stronnictwom – ZSL i SD. W ramach poufnych (nieprotokołowanych)
posiedzeń liderów tak zwanej koalicji tworzona była mistyﬁkacja w postaci zapewnień, że sytuacja polityczna w województwie jest korzystna, że PZPR ją kontroluje,
czego dowodem może być właśnie słabnące zainteresowanie „Okrągłym Stołem”.
Dodawano z ironią, że społeczeństwo Warmii i Mazur było tymi obradami wręcz
zmęczone, że bardziej byłoby zainteresowane „suto zastawionym stołem”. W czasie
tych spotkań (20, 24 i 27 lutego 1989 r.) zrazu dobre samopoczucie decydentów
zakłócała aktywizacja grup byłej (takiego określenia używano) „Solidarności”
i próba utworzenia jej nadrzędnej struktury4.
Już sama częstotliwość międzypartyjnych kontaktów, raczej rzadko spotykana,
mogła wskazywać, że KW PZPR ma kłopot, że nie może sobie poradzić z rozwojem
sytuacji w województwie. Z trudem i wielką goryczą przyjmowała robotnicza
partia niepokoje ludzi pracy w zakładach regionu. Załogi zaczęły tam strajkować,
domagać się zmian dyrektorów i podwyżek płac. Pezetpeerowskie władze nie
dostrzegały w tych przypadkach tendencji do demokratyzacji, namawiały zaś
sojusznicze stronnictwa do koncentracji wysiłków w kierunku przeciwdziałania
anarchizowaniu życia”. Nawet kiedy 27 lutego 1989 r. okazało się, że struktury
„Solidarności” działały już w 13 zakładach, sytuacja na uczelniach była bardzo
3
4

s. 32.

Ibidem.
W. Żebrowski, Rok 1989 w Warszawie i w Olsztyńskiem (Wybrane problemy), Olsztyn 1999,
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chwiejna i faktycznie wymknęła się spod kontroli KW, „Solidarność” za kilka dni
miała wznowić wydawanie opozycyjnego pisma o nazwie „Rezonans” – nie spowodowało to głębszej reﬂeksji i nie wpłynęło na rozluźnienie zapędów dyktatorskich. Pocieszano się natomiast, że strajki w zakładach pracy wywołuje zazwyczaj
kilka osób i „wszystkie miały charakter nielegalny”5.
Nie można było oszukiwać się jednak w nieskończoność. W dniu 13 marca
1989 r., podczas podobnego spotkania, wojewoda olsztyński6 dawał do zrozumienia, iż obecny spokój w zakładach pracy jest pozorny. Wprawdzie fala strajków
opadła (punkt kulminacyjny przypadł na 8 marca 1989 r., kiedy strajkowało 50
zakładów pracy7), ale w wielu przypadkach dano dyrekcjom pewien czas do rozpatrzenia spraw. Niepokoje mogły więc powrócić, tym bardziej, że żądano nie tylko
podwyżek (30 tys. zł na osobę), ale też ustalenia winnych złej kondycji zakładów
oraz wymiany ich kierownictw. Wojewoda ujawnił też, że podczas narad sołtysów
krytykowana była polityka rządu. Negatywnie wypowiadano się o premierze
Franciszku M. Rakowskim, także o wicepremierach oraz o ministrze rolnictwa
i leśnictwa. Strajki pojawiły się też w państwowych gospodarstwach rolnych.
W dniu 17 marca 1989 r. tych samych uczestników wojewoda informował, że
w przedsiębiorstwach dominujące stały się żądania legalizacji „Solidarności,
a zatem polityczne, że funkcjonowało już 16 zakładowych komitetów założycielskich oraz 2 o charakterze ponadzakładowym.
Okazało się, że w województwie olsztyńskim wytwarzała się sytuacja niekorzystna dla władz, której nie będzie można już odwrócić, ani zatrzymać. Strajkujące
załogi zakładów pracy chciały innej Polski niż KW PZPR, nie socjalistycznej, co
najwyraźniej brzmiało w postulatach pluralizmu związkowego i politycznego,
efektywności gospodarowania, wymiany partyjnych dyrektorów przedsiębiorstw,
no i oczywiście swój wyraz znalazło w aktywizacji „Solidarności”. Kadry kierownicze zakładów zaczynały kalkulować, gdzie lepiej się sytuować, po której stronie
się opowiedzieć: PZPR czy odradzającej się „Solidarności”? Kierownictwo Urzędu
Wojewódzkiego, także WK ZSL nie były w stanie uspokoić wsi warmińsko-mazurskiej, gdzie podjęty strajk polegał na niedostarczaniu mleka do punktów skupu
oraz na niepłaceniu podatków. Nadto 3 kwietnia 1989 r. strajk ogłosili weterynarze.
5

Ibidem.
Prócz wojewody w spotkaniu uczestniczyli: I sekretarz KW PZPR, prezes WK ZSL, przewodniczący WK ZSL i szef WUSW.
7
Organizowano zebrania i zgłaszano postulaty, oﬂagowano zakłady pracy na znak protestu,
stosowano przerwy w pracy, ogłaszano strajki ostrzegawcze i okupacyjne. Zazwyczaj w trakcie akcji
strajkowej działacze NSZZ „Solidarność” stawali na jej czele.
6
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Trwał przy tym wykup wszelkich artykułów spożywczych i przemysłowych. Kryzys
w województwie zataczał coraz szersze kręgi. Do rozmów z miejscową władzą
rodzący się Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” powołał grupę roboczą. Decydenci
znaleźli się w potrzasku, z czego wówczas nie zdawali sobie jeszcze sprawy.
Natomiast w tutejszym Stronnictwie Demokratycznym, odmiennie niż w PZPR,
wykorzystując korzystną koniunkturę, jaką wytworzyły obrady „Okrągłego Stołu”,
szeroko mówiono o demokratyzacji życia w województwie. W dniu 21 marca 1989
roku podczas posiedzenia plenarnego Wojewódzkiego Komitetu SD powiedziano
wprost: „Dziś wiemy, że istnieje możliwość urzeczywistnienia naszego programu
i demokratycznych idei stawianych przez SD od szeregu lat. Także tych, które
pozostawały dotąd w sferze pobożnych życzeń. Bezprawie ograniczające elementarne prawa ludzkie do pełnego rozwoju osobowości należy do przeszłości”8.
Dotychczasową współpracę koalicyjną uznano za ﬁkcyjną, akcentując jednocześnie
konieczność działania partii politycznych w Polsce w granicach stanowionego
prawa. Status partii politycznych – zakładano, że zarówno tych istniejących, jak
i tych, które powstaną – będzie musiał zostać uregulowany w formie ustawy o partiach politycznych. Jednoznacznie opowiadano się za pluralizmem politycznym,
dezawuując jednocześnie system partii hegemonicznej. Domagano się uchylenia
anachronicznej konstytucji, którą nazywano stalinowską, i zastąpienia jej nową
„opartą na zasadach suwerenności narodu i trójpodziału władz, z prezydentem
usytuowanym ponad partiami politycznymi”9. Za ważne kwestie uznano również
uczynienie prawa główną zasadą ustrojową oraz umocnienie roli parlamentu i rad.
To ostatnie wymagało uchwalenia nowych ordynacji wyborczych, wzorując się na
demokracjach zachodnioeuropejskich. Zdaniem tutejszego SD, jedynym kryterium
przydatności proponowanych rozwiązań powinno być to, czy otwierają one drogę
do demokracji. Państwo postrzegano słusznie jako najwyższą formę organizacji
narodu, wskazując na ogromną w nim rolę inteligencji10. Oskarżano PZPR o represyjną i dewastacyjną politykę kulturalną, o niedopuszczenie do druku wielu cennych książek kosztem „zwyczajnej ogłupiającej makulatury”. Domagano się
likwidacji cenzury i legalizacji opozycji. Takie tendencje doprowadziły w tutejszym
SD do wysunięcia najcięższego argumentu, stwierdzenia, że udział w koalicji
z PZPR i ZSL jest bezcelowy, wręcz SD ubliża. W najbliższej przyszłości, stwier8

Wojewódzkie Archiwum Historyczne Stronnictwa Demokratycznego w Olsztynie (dalej WAH
SD), Posiedzenia plenarne WK SD 1989, s. 29.
9
Ibidem, s. 31.
10
Ibidem, s. 33–34.
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dzono, nie można godzić się na żadne ustępstwa wobec PZPR, która jest winna
zbrodni popełnionych na narodzie i jest główną przeszkodą reform11. W Stronnictwie Demokratycznym z zainteresowaniem zatem śledzono przebieg obrad
„Okrągłego Stołu”, widziano w nich możliwość realizacji własnego partyjnego
programu i szansę zmiany w Polsce systemu politycznego z autorytarnego na
demokratyczny.
Trzecią partią działającą w PRL było Zjednoczone Stronnictwo Ludowe. Wojewódzki Komitet ZSL, mający w Olsztyńskiem liczne stanowiska w administracji12,
zajmował pozycję wyczekującą, w zasadzie zbliżoną do KW PZPR i ściślej niż SD
współpracował z „partią wiodącą” na co dzień. W kierownictwie wojewódzkim tej
partii uwidoczniły się konformistyczne postawy, potakiwania i popierania polityki
PZPR. Jednak już w początkach 1989 r. coraz trudniej było taką linię utrzymać,
bowiem w kołach ZSL – podstawowych jednostkach organizacyjnych – dało się
zaobserwować radykalizację nastrojów. Krytykowano władze, że działają z opóźnieniem, z „nastawieniem na przetrwanie”, realizując głównie wytyczne i zalecenia
PZPR. A powinno być inaczej, dodawano, ZSL musi kierować się własną myślą
programową. Pojawił się też w kołach pogląd, że „ZSL osiągnęłoby znacznie więcej
stojąc przy opozycji, niż źle funkcjonującej koalicji”13. Domagano się też zniesienia
przewodniej roli PZPR. Te oddolne głosy były tłumione i nie traﬁały do szerszej
opinii. Ich pierwotny kształt został „obrobiony” w licznych zeteselowskich komitetach i dopasowany do potrzeb decydentów. Podczas posiedzeń plenarnych WK
ZSL uzyskiwał najczęściej formę enigmatyczną.
Koła ZSL w swych niektórych poglądach – na przykład odnośnie do funkcjonowania koalicji PZPR, ZSL, SD – zbliżały się do stanowiska Stronnictwa Demokratycznego. Jednak wytworzenie wspólnie przez SD i ZSL w skali województwa
olsztyńskiego jakiejś przeciwwagi, alternatywy wobec PZPR było w I połowie
1989 r. niemożliwe. Również i z tego powodu, że Stronnictwa Demokratycznego
w wielu gminach po prostu nie było. WK ZSL nie formułował publicznie żadnych
postulatów dotyczących demokratyzacji, co oznacza, iż dość mocno tkwił na
pozycjach realnego socjalizmu. Władze wojewódzkie ZSL stanowisko „Okrągłego
Stołu” w sprawie reform politycznych oceniały wysoko, ale zaraz dodawały, że

11

Ibidem.
M.in. stanowisko wicewojewody olsztyńskiego.
13
Wojewódzkie Archiwum Ruchu Ludowego w Olsztynie (obecnie przy PSL – dalej WARL),
Posiedzenia plenarne WK ZSL 1989, Wydz. Org., kat. A, sygn. 7/9, posiedzenie z 4 V 1989 r.
12
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„stanowi ono jeden z kanonów tworzącego się systemu socjalistycznej demokracji
parlamentarnej”14, przyjmując tym samym retorykę pezetpeerowską.
W Olsztyńskiem z trzech legalnie działających partii PZPR i ZSL (głównie za
sprawą postaw prezentowanych przez kierownictwo) widziały w perspektywie lat
90. XX w. nadal Polskę socjalistyczną, a zatem autorytarną, co najwyżej z drobnymi
korektami w sferze ekonomicznej. Natomiast SD było zwolennikiem zmiany systemu politycznego Polski na demokratyczny, stając w ten sposób na pozycjach
dysydenckich15 i zbliżając się w swych poglądach do tutejszej opozycji „solidarnościowej”. Tego zróżnicowania postaw w ramach systemu partii hegemonicznej
społeczeństwo województwa olsztyńskiego, w swej całości, nie mogło wówczas
poznać, ani nawet dostrzec. Przede wszystkim nie akcentowały tego tutejsze środki
masowego przekazu16 związane dyrektywami KW PZPR w Olsztynie.
Natomiast opozycja wywodząca się z „Solidarności” była stosunkowo słaba17
i znacznie rozproszona, na co wpływ miał zakaz odbywania legalnych spotkań
i posiedzeń w miejscach publicznych. Może nawet lepszym określeniem niż „rozproszona” byłoby ukryta. Bowiem latem 1988 r. – w warunkach wrzenia strajkowego
w kraju i wyczuwając, że zbliża się jakiś przełom – coraz śmielej dawała o sobie
znać, nie zważając na utrudnienia czynione przez Służbę Bezpieczeństwa oraz
wojewódzkich i miejskich urzędników. W dniu 19 sierpnia 1988 r. Zebranie Członków Mandatariuszy, skupiające część dawnego ZR NSZZ „Solidarność” przyjęło
„uchwałę o reaktywowaniu działalności we wszystkich ogniwach związku i wznowieniu pracy przez komisje zakładowe”18. Zaś 14 października tego roku, nie bez
perturbacji, odbyło się z udziałem 18 osób zebranie założycielskie Olsztyńskiego
Klubu Obywatelskiego. Poparto wówczas ideę „Okrągłego Stołu”, opowiedziano się
za pluralizmem politycznym, związkowym i gospodarczym, stwierdzając m.in., że
„prawo własności prywatnej jest prawem naturalnym”19. Uznano za konieczne
poszerzenie sfery wolności i upodmiotowienie społeczeństwa. Różne były poglądy

14

Ibidem.
Wyrażany przez WK SD w Olsztynie pogląd, że PZPR jest odpowiedzialna za zbrodnie popełnione na narodzie polskim i jest główną przeszkodą reform wykraczał poza ogólne ramy polityki
prowadzonej wówczas przez kierownictwo Centralnego Komitetu SD.
16
Dziennikarze olsztyńscy, a przynajmniej pewna ich grupa, mieli tego świadomość. Jednak
o tych różnicach nie wspominali, by nie narazić się swym pezetpeerowskim mocodawcom.
17
Tutejsza „Solidarność” już w okresie stanu wojennego pozbawiona została czołowych działaczy,
wielu z nich wyemigrowało.
18
Z. Złakowski, W Olsztyńskiem bez przełomu, Olsztyn 1992, s. 13.
19
Ibidem, s. 20.
15
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członków OKO na sposób realizacji wyżej wymienionych celów. Łączyła ich bez
wątpienia dezaprobata do systemu politycznego realizowanego w PRL. Dlatego
postanowiono (26 października 1988 r.) złożyć w Urzędzie Wojewódzkim wniosek
o rejestrację OKO, której w końcowym efekcie (17 grudnia 1988 r.) odmówiono.
Decyzją tą tutejsze władze skompromitowały się, Olsztyński Klub Obywatelski
spotykał się i tak na terenie paraﬁi Chrystusa Króla na Zatorzu20. Oceniając, że
mniejszym zagrożeniem dla władz będzie Warmiński Klub Katolików21, miejscowy
Urząd Wojewódzki zarejestrował go 3 grudnia 1988 r. Ciekawszą formą działalności WKK było propagowanie i podnoszenie wiedzy (prelekcje, dyskusje) o zasadach
i mechanizmach systemu demokratycznego. Wraz z początkiem 1989 r. energiczniejsza stawała się działalność „Solidarności” w zakładach pracy województwa.
W dniu 18 lutego 1989 r. w olsztyńskiej paraﬁi Najświętszego Serca Pana Jezusa
uruchomiono punkt kontaktowy NSZZ „Solidarność”, gdzie konsultacje odbywały
się raz w tygodniu (sobota). Na tyle skutecznie, że 15 kwietnia 1989 r. mógł powstać
Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”. Organizowała się też grupa
rolników spod znaku „Solidarność” RI22.
Działalność opozycji w okresie obrad „Okrągłego Stołu” była w Olsztyńskiem
jeszcze słabo zorganizowana, co wcale nie oznacza, że nieodczuwalna. Poddawana
nadal różnym utrudnieniom (przesłuchania, pomówienia, odmowa rejestracji
OKO) ze strony pezetpeerowskich władz długo wychodziła z ukrycia. W dodatku
sama się rozdrabniała. W początkach 1989 r. rozwijała się w kilku kierunkach
(OKO, WKK, NSZZ „Solidarność”) zdecydowanie jednak w ich ramach stawiając
konieczność23 wprowadzenia systemu demokratycznego.
Reakcje tak zwanych zwykłych ludzi, spoza układów partyjnych, były raczej
umiarkowane. Jednak wbrew temu co twierdził KW PZPR obrady „Okrągłego
Stołu” były przez nich śledzone. Różny stopień zainteresowania, pewne zniecierpliwienie, a nawet niepokój społeczny wynikał raczej z tego, że zawieranie porozumienia przedłużało się.

20

Jedna z dzielnic Olsztyna.
Warmiński Klub Katolików był ogniwem krajowego systemu klubów inteligencji katolickiej
i kontynuacją rozwiązanego w 1982 r. olsztyńskiego KIK-u.
22
W. Żebrowski, Rok 1989…, s. 38.
23
Nagroda ma charakter prywatny i przyznawana jest przez Kapitułę złożoną z osób związanych
z nauką i kulturą. Wręczana jest począwszy od 1989 roku, w zamku olsztyńskim, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja (zob.: T. Śrutkowski, W. Żebrowski, Historia Nagrody imienia Biskupa Ignacego
Krasickiego, Olsztyn 1998). W 2008 roku nagroda doczekała się swego 20. laureata.
21
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W tym miejscu odnotować też trzeba niektóre inicjatywy kulturalne, które
wyszły poza system. Na przykład w Biurze Wystaw Artystycznych w Olsztynie
3 czerwca 1989 r. otwarto wystawę „Wileńskie środowisko artystyczne 1919–1945”.
Zaś jeszcze wcześniej, 3 maja 1989 r., wręczono artystyczną nagrodę im. Biskupa
Ignacego Krasickiego pomyślaną jako wyróżnienie za twórczość, ale w swej wymowie konkurencyjną do wręczanych wówczas przez władzę. Oba te przedsięwzięcia
wymagały kilkumiesięcznych przygotowań, co może świadczyć, że ich autorzy
przewidywali niekorzystny dla partyjnych decydentów rozwój sytuacji politycznej.
Były to bowiem zjawiska kulturowe zupełnie nowe.
Już po zakończeniu obrad „Okrągłego Stołu”, a przed wyborami do Sejmu
i Senatu w KW PZPR w Olsztynie dominowało przekonanie, że głębszych zmian
w Polsce nie będzie, że nastąpi tylko jakiś retusz, jakaś drobna modyﬁkacja istniejącego wówczas systemu politycznego. Tę wiarę działaczy terenowych w uratowanie autorytaryzmu i wszystkich przywilejów z tym związanych podtrzymywał
optymizm wyborczy Z. Czarzastego, sekretarza KC PZPR, dla którego kwestią było
nie samo zwycięstwo, ale jego rozmiary. Zastanawiał się on nawet, jak opozycji
zrekompensować przyszłą sromotną porażkę24.

WYBORY CZERWCOWE

WYBORY Z CZERWCA 1989 r., mimo ograniczeń najbardziej wolne w historii PRL,
przeprowadzone w myśl uzgodnień „Okrągłego Stołu” miały wzmocnić legitymizację PZPR i wpływ tej partii na kształtowanie systemu politycznego w najbliższych
latach. Prognozy komunistów były optymistyczne. Nie dość, że chciano w wolnych
wyborach licznie obsadzić Senat swymi ludźmi, to w kontraktowym Sejmie zakładano zdobyć – oprócz wynegocjowanej przy „Okrągłym Stole” puli – kilkanaście
mandatów zarezerwowanych dla bezpartyjnych25. Jednocześnie sztab wyborczy
PZPR twierdził, że „mają opracowany tak dokładny system przygotowań, iż przegrana jest niemożliwa”26. To wszystko, ubarwione jeszcze partyjną propagandą, dla
większości, szczególnie terenowych działaczy brzmiało wiarygodnie. Przyjęli oni
przedwcześnie pozy zwycięzców. Uwaga ta dotyczy też aktywistów PZPR z Warmii
i Mazur, którzy popierali nadto koncepcję szybkich rozstrzygnięć i szybkich wybo24
25
26

Zob.: H. Piecuch, Pożoga. W. Jaruzelski tego nigdy nie powie, Warszawa 1996, s. 303.
Mandaty te mieli zdobyć pozorni bezpartyjni, w rzeczywistości mocno związani z PZPR.
H. Piecuch, op.cit., s. 303.
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rów, aby tym manewrem zaskoczyć organizującą się na powrót i starającą o rejestrację „Solidarność”. W myśl dokonanych 7 kwietnia 1989 r. zmian w konstytucji
PRL miano wybrać 460 posłów do Sejmu (425 w okręgach i 35 z listy krajowej
przeznaczonej dla koalicji) i 100 członków Senatu27. W sześć dni później Rada
Państwa wyznaczyła termin wyborów: I tury na 4, II na 18 czerwca 1989 r.28 Mimo
przewagi PZPR na starcie (środki przekazu, aparat państwowy, fundusze) jej
kampania wyborcza była bezbarwna i po prostu nudna. Kandydatów PZPR na
posłów i senatorów, w myśl zaleceń Biura Politycznego KC, wyposażono w „argumentację dotyczącą sytuacji gospodarczej, politycznej i zamierzeń partii” oraz
przygotowano do „odparcia ataków opozycji dotyczących historii gospodarczej
i polityki w Polsce Ludowej”29. Takie wytyczne w istocie stanowiły o przejściu do
głębokiej defensywy, pozbawiły kandydatów inwencji i zwykłej swobody potrzebnej w kampanii wyborczej. Efektem były między innymi i takie spotkania przedwyborcze, w których uczestniczyło więcej partyjnych kandydatów niż wyborców.
W Olsztyńskiem, podobnie zresztą jak w całej Polsce, głównymi aktorami
w wyborach czerwcowych była odrodzona „Solidarność” oraz partie tworzące tak
zwaną koalicję rządzącą – PZPR, ZSL i SD.
Komitet Obywatelski „Solidarność” Regionu Warmińsko-Mazurskiego powołany
został 8 kwietnia 1989 r.30 i natychmiast zajął się przygotowaniami do bliskich już
wyborów. W dniu 20 kwietnia 1989 r. w tajnym głosowaniu KO „S” wybrał swych
kandydatów do Sejmu (3) i do Senatu (2)31, którzy aktywnie wzięli udział w kampanii wyborczej, prezentując konsekwentnie program „Solidarności”. Najpierw
jednak, jak wszyscy pozostali, pojechali oni do Gdańska (23 kwietnia) i zrobili sobie
fotograﬁę z Lechem Wałęsą. W czasie spotkań z mieszkańcami województwa
olsztyńskiego kandydaci „Solidarności” zapewniali, że celem ich parlamentarnej
działalności będzie zagwarantowanie Polsce suwerenności i niepodległości oraz
jej naprawa. Zapowiadali podczas zebrań, że przebudowa kraju wymaga nowej
konstytucji, gwarantującej wolność i równość obywateli. Najwyższa władza, stwierdzali, ma być sprawowana przez naród, a nie przez jakąś partię. Podkreślali wielokrotnie, że następne wybory parlamentarne powinny być całkowicie wolne. Za

27

Dz.U. 1989, nr 19, poz. 101, art. 21 ust. 1 i art. 28 ust. 1.
„Trybuna Ludu” 14 IV 1989 r.
29
Tajne dokumenty Biura Politycznego i Sekretariatu KC. Ostatni rok władzy 1988–1989, red.
S. Perzkowski, Londyn 1994, s. 331.
30
Z. Złakowski, op.cit., s. 31–32.
31
Ibidem, s. 35.
28
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wyłącznego gospodarza terenu uznawali samorząd miast i gmin, a jego odtworzenie będzie stanowić trwałe zabezpieczenie demokracji. W sferze gospodarczej
stawiali na samodzielność, przedsiębiorczość, zmniejszenie marnotrawstwa, ograniczenie deﬁcytu i takie przegrupowanie pracowników i majątku narodowego,
które szybko pozwoli osiągnąć lepsze efekty. Podstawę nowego ładu gospodarczego
widzieli w wolnym rynku, gdzie każdy podmiot gospodarczy będzie działał na swój
rachunek. Najpilniejszą kwestią było, ich zdaniem, zdławienie inﬂacji, która nie
pozwalała Polakom prowadzić normalnego i godnego życia32. Duże znaczenie w tej
kampanii miało zachowanie Kościoła. W wielu paraﬁach kwestię poparcia rozstrzygały kazania proboszczów, którzy lansowali hasło „katolik głosuje na katolika”,
w związku z tym nakazywali głosować na kandydatów „Solidarności”33. Ponadto
województwo nasycone zostało plakatami i ulotkami wyborczymi „Solidarności”,
które – rozdawane przez kandydatów na parlamentarzystów podczas zebrań,
a także rozwożone przez członków Komitetu Obywatelskiego – dotarły do najodleglejszych jego zakątków. Każdy mieszkaniec regionu, dosłownie wszędzie, mógł
natknąć się na plakat przedstawiający kandydata „Solidarności” z L. Wałęsą. Tam
gdzie działały struktury KO ludzie chętnie zgłaszali się do pomocy. To wszystko
sprawiało, że – mimo braku doświadczenia – kampania wyborcza organizowana
przez Komitet Obywatelski była żywa, spontaniczna i budziła zaciekawienie.
W konsekwencji zachęcała do głosowania na kandydatów „Solidarności”.
Najszybciej, bo dzień po zakończeniu obrad „Okrągłego Stołu”, kampanię
wyborczą rozpoczęło tutejsze Stronnictwo Demokratyczne, będące najmniejszą
partią koalicji34. W dniu 6 kwietnia 1989 r. odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiego Komitetu SD, podczas którego zatwierdzono kandydatów tej partii na
parlamentarzystów. W prezentowanych wówczas programach opowiadali się oni
między innymi za konsekwentną demokratyzacją, konstytucyjnym zapewnieniem
praw człowieka i obywatela, całkowicie wolnymi następnymi wyborami. Wskazywali na konieczność zniesienia monopolu PZPR, wyrzucenia z życia narodu
wszelkich pozostałości stalinizmu, ochrony najuboższych i ochrony środowiska,
wyjaśnienia do końca tak zwanych „białych plam” w najnowszej historii Polski.
Deklarowali podjęcie działań zmierzających do powołania, w miejsce milicji,
policji państwowej, również gotowość do udziału w tworzeniu wszelkich form
32

W. Żebrowski, Rok 1989…, s. 53.
Ibidem.
34
Według danych na 30 czerwca 1989 r. SD w województwie olsztyńskim liczyło 2868 członków
zorganizowanych w 16 miejskich komitetach i 75 kołach.
33
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samorządności społecznej. W kwestiach gospodarczych opowiadali się za równoprawnym traktowaniem wszystkich form własności, tworzeniem warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz za stabilną polityką ﬁnansową
i podatkową35. Między innymi te wątki swych programów, osadzone w zasadzie
w krajowej ofercie wyborczej Stronnictwa Demokratycznego36, kandydaci miejscowego SD do Sejmu (4) i do Senatu (1) prezentowali w czasie spotkań z wyborcami. Wykorzystywali do tego celu uroczystości organizowane z okazji 198 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 maja, będącej świętem SD. Do tego doszła prezentacja
kandydatów SD w prasie, radiu i telewizji37 oraz plakaty. W witrynie jednego ze
sklepów w centrum Olsztyna ustawiono komputer i przedstawiano w ten sposób
ubiegających się o mandaty do Sejmu i Senatu. W sumie dawało to obraz znacznej
aktywności.
Wojewódzki Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego oﬁcjalną kampanię
wyborczą rozpoczął dość późno, bo dopiero 4 maja 1989 r. Zatwierdzono wówczas,
podczas VII posiedzenia plenarnego WK, kandydatów na posłów (4) i senatorów
(2), a także zobowiązano ich do prezentowania w kampanii programu wyborczego
tego Stronnictwa38. Tutejsze ZSL miało duży potencjał osobowy i strukturalny. Na
dzień 31 maja 1979 r. skupiało ono w Olsztyńskiem 14 779 członków zorganizowanych w 995 kołach39. Głównie z powodu tej, skądinąd imponującej, statystyki
wypływał optymizm wyborczy kierownictwa, zakłócany niekiedy krytyką liderów
ZSL płynącą z podstawowych ogniw, czyli z kół. To właśnie w kołach, których
zebrania przybierały często charakter otwarty, popularyzowano program i deklarację wyborczą ZSL oraz kandydatów tej partii. Do potrzeb kampanii dostosowano
też obchody Święta Ludowego, które skoncentrowano w dniach 13-14 maja. Odbywały się wówczas akademie, wiece i festyny, podczas których prym wiedli kandydaci
ZSL na posłów i senatorów. Przebieg zebrań i wszelkiego rodzaju spotkań przedwyborczych pokazał, że szeregowym członkom ZSL najbardziej przeszkadzał „brak
samodzielności, swego oblicz, związanie z PZPR”40. Kandydaci ZSL, propagując
program i deklarację wyborczą podkreślali, że nowa organizacja życia państwowego
musi być zgodna z porozumieniem zawartym przy „Okrągłym Stole”. Opowiadali
35

WAH SD, Posiedzenia plenarne WK SD 1989, s. 4–6.
Zob.: „Kurier Polski” 10 V 1989 r.
37
Zdaniem WK SD prezentacja ta była niewystarczająca. Środki przekazu w tej kampanii zarezerwowano dla kandydatów PZPR.
38
WARL, Posiedzenia plenarne WK ZSL 1989, Wydz. Org., sygn. 7/9, k. nlb.
39
WARL, Posiedzenia Prezydium WK ZSL 1989, Wydz. Org., sygn. 8/13, k. nlb.
40
WARL, Posiedzenia Prezydium WK ZSL 1989, Wydz. Org., sygn. 8/14, k. nlb.
36

Obraz polityczny Warmii i Mazur…

189

się za konsekwentnym rozdzieleniem władzy ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej; współdziałaniem państwa z Kościołami i związkami wyznaniowymi;
stworzeniem warunków do godnego życia młodzieży. Uznawali środowisko naturalne za bezcenne i deklarowali podejmowanie w parlamencie inicjatyw na rzecz
skutecznej jego ochrony. W rozmowach kandydatów ZSL z wyborcami nie mogło
zabraknąć tematyki wiejskiej, często stawała się ona dominującą. Popierano dążenia mieszkańców wsi warmińsko-mazurskiej do poprawy i rozwoju infrastruktury
społecznej, produkcyjnej oraz ekologicznej związanej z elektryﬁkacją, gazyﬁkacją,
budową wodociągów i kanalizacji oraz z melioracją. Kandydaci wzywali zarówno
rolników, jak i „wszystkich świadomych znaczenia gospodarki żywnościowej dla
rozwoju państwa do aktywnego poparcia reprezentantów wsi w zbliżających się
wyborach”41.
W dniu 17 kwietnia 1989 r., posiedzeniem plenarnym KW, kampanię wyborczą
rozpoczęła miejscowa Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Oﬁcjalnie nie
przedstawiono jeszcze żadnych kandydatów, wyznaczono natomiast sposób ich
wyłaniania. Między innymi przyjęto założenie, że aby przedstawić kandydata
z szeregów PZPR najpierw – w miejscu pracy, zamieszkania, na zebraniach POP,
na wiecach i mityngach – trzeba było zebrać co najmniej 3000 podpisów od osób
go popierających. Zarekomendowani przez podstawowe ogniwa partii kandydaci
mieli zostać zgłoszeni Egzekutywie KW PZPR i zaprezentowani na zwołanych
przez nią dwóch okręgowych konwencjach wyborczych. Cała ta procedura była
w istocie mistyﬁkacją, chciano społeczeństwu Warmii i Mazur pokazać gotowość
i otwartość na zmiany. W rzeczywistości przyszli pezetpeerowscy posłowie zostali
już dawno wskazani w zacisznych gabinetach Komitetu Wojewódzkiego. Zalecono
też ofensywność, a nawet przebojowość w prowadzeniu kampanii. Proponował
KW PZPR sięgnąć „po atrakcje, nowatorskie formy oddziaływania”, nie precyzując
jednak jakie. I sekretarz KW nawoływał do zwalczania nonsensów i szukania
„głębszych źródeł zjawisk, które mogą decydować, że obywatele będą głosować za
– albo przeciw nam”42. Natomiast 8 maja 1989 r. podczas kolejnego posiedzenia
plenarnego KW PZPR zebrani zapoznali się z zarejestrowanym na taśmie wideo
przebiegiem konwencji wyborczych odbytych w okręgu biskupieckim i olsztyńskim. Podjęto wówczas uchwały zobowiązujące Egzekutywę KW do zgłoszenia
wyznaczonych czterech kandydatów na posłów i dwóch na senatorów43. Kandydaci
41
42
43

WARL, Posiedzenia plenarne 1989, Wydz. Org., sygn. 7/9, k. nlb.
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PZPR na parlamentarzystów rozjechali się po Warmii i Mazurach, odbyli w ciągu
czterech tygodni, jakie pozostały do wyborów, dziesiątki spotkań z tak zwanym
aktywem partyjnym, także spotkań otwartych, w których mogli uczestniczyć
bezpartyjni. Prezentowali oni program osadzony w realiach państwa socjalistycznego, zachwalali siebie, a czasami krytykowali też swych współtowarzyszy ubiegających się o ten sam mandat. Kandydatom PZPR swe łamy szeroko otwarła „Gazeta
Olsztyńska”, będąca największym dziennikiem w województwie. Inni, także ci z tak
zwanej koalicji, byli wyraźnie dyskredytowani. Dziennikarze prześcigali się w eksponowaniu zalet i zachwalaniu kandydatów PZPR. Więcej krytycyzmu wykazywali
czytelnicy i wyborcy, których uwaga coraz bardziej koncentrowała się na kampanii
„Solidarności”.
Ostatecznie w województwie olsztyńskim zgłoszono 13 kandydatów do Senatu,
którzy mieli zostać poddani wolnemu wyborowi z zastosowaniem systemu większościowego. W wyborach do Sejmu województwo podzielono na dwa okręgi.
W okręgu wyborczym nr 66 w Biskupcu umieszczone były 3 mandaty (PZPR, ZSL
i bezpartyjny), a w okręgu nr 67 w Olsztynie 5 (PZPR, ZSL, SD i 2 bezpartyjne)44.
Partiom koalicji nie udało się utrzymać wewnętrznej dyscypliny i zgłosić, jak
wcześniej zakładano, jedynie po 2 kandydatów w ramach jednego mandatu. Kandydaci PZPR, ZSL i SD toczyli więc w trakcie kampanii bratobójcze walki i obniżyli
szansę na zdobycie mandatu w I turze45. Natomiast kandydaci z „Solidarności”
znaleźli się w komfortowej sytuacji, mieli poparcie społeczeństwa i w ramach
mandatów dla bezpartyjnych nie jednego, ale kilku konkurentów popieranych
przez mający słabe notowania Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. Nadto
ich taktyka cały czas była prosta – tylko oni, bo są najlepsi. Instruowali zatem
wyborców: „pamiętajcie, że wszystkich innych musicie skreślić”.
W wyborach parlamentarnych w Olsztyńskiem w dniu 4 czerwca 1989 r., spośród
508 007 uprawnionych, wzięło udział 60,5% wyborców, nieco mniej niż w kraju
(62%). W okręgu biskupieckim uczestniczyło 58,83%, a w okręgu olsztyńskim
61,25% wyborców. Frekwencja wyborcza w miastach wyniosła 62,3%, w miastogminach 60,3% i w gminach 55,2%. I tura okazała się zbyt trudna dla niektórych
44
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kandydatów. Mianowicie żaden z 5 mandatów koalicyjnych nie został tu obsadzony,
bowiem nikt z PZPR (2 mandaty), ZSL (2), ani SD (1) nie uzyskał określonej
ustawowo większości. Natomiast wymaganą większość głosów (ponad 50%)
w ramach mandatów przeznaczonych dla bezpartyjnych zdobyli i posłami zostali
Grażyna Langowska, Józef Lubieniecki i Zenon Złakowski – wszyscy z „Solidarności”. W wolnych wyborach do Senatu stawką w województwie olsztyńskim stanowiącym jeden okręg wyborczy były dwa mandaty. Zdobyli je, uzyskując bezwzględną
większość głosów, działacze „Solidarności” Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski i Erwin
Kruk. Dodajmy, że dopiero za nimi znaleźli się faworyzowani przez miejscowe
media kandydaci PZPR Zoﬁa Als-Iwańska i Stanisław Biczysko. Piąty w tej rozgrywce był Henryk Deptuła ze Stronnictwa Demokratycznego, natomiast bardzo
słabo wypadli obaj kandydaci ZSL46.
Partie koalicji doznały też dotkliwej porażki w skali całego kraju. Na 299 kontraktowych mandatów koalicja obsadziła w I turze jedynie 3 miejsca w Sejmie47,
zaś w wolnych wyborach do Senatu przegrała wszystko i do drugiej izby parlamentu
nie wprowadziła żadnego swego reprezentanta. Przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego zdobyli zaś 92 mandaty w tej izbie, a o pozostałych 8 mieli walczyć za dwa
tygodnie. Efektowne było też wejście „Solidarności” do Sejmu. Na 161 mandatów
zarezerwowanych dla bezpartyjnych jej reprezentanci 4 czerwca zdobyli 160,
z szansą na podkreślenie kompletnego zwycięstwa w II turze. Ciosem, z którym
szczególnie trudno było pogodzić się liderom PZPR, ZSL i SD była klęska listy
krajowej, na której ﬁgurowało 35 nazwisk, wydawało się osób popularnych. Tylko
dwaj kandydaci, otrzymując ponad 50% głosów, uzyskali mandaty. Pozostałe 33
mandaty miały więc pozostać nie obsadzone, ordynacja wyborcza w tym przypadku
przewidziała tylko jedno głosowanie48. W tym momencie przedwyborczy optymizm rządzących przerodził się w dezorientację. Zaczęto nerwowo szukać wytłumaczenia i przyczyn klęski, usiłowano – choćby częściowo – naprawić błędy.
Ostatecznie, przy wydatnym wsparciu strony „solidarnościowej” udało się koalicji
doprowadzić do zmian w ordynacji wyborczej i 33 mandaty z listy krajowej przesunięte zostały do okręgów. Dekret w tej sprawie, stanowiący bez wątpienia wyraz
łamania praw, wydała Rada Państwa 12 czerwca 1989 r., a więc na 6 dni przed
II turą wyborów49. Tego samego dnia Rada Państwa w odrębnej uchwale wyznaczyła
46
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też okręgi wyborcze, do których przesunięto mandaty z listy krajowej oraz określiła
numery i przeznaczenie tych mandatów50. Tym sposobem okrągłostołowa proporcja podziału miejsc w Sejmie została podtrzymana, ale kosztem zmian w ordynacji
w trakcie wyborów. Za tę oczywistą manipulację odpowiedzialne były obie strony,
rządowa i „solidarnościowa”, które tym samym, już na starcie do demokracji,
zlekceważyły wolę wyborców.
Władzom województwa olsztyńskiego również trudno było pogodzić się z uzyskanymi wynikami. W dniu 7 czerwca 1989 r. podczas posiedzenia Wojewódzkiej
Komisji Współdziałania PZPR, ZSL i SD szukano jakichś rozwiązań przed II turą
wyborów. Stwierdzono, że najważniejsza jest „walka o frekwencję wyborczą”.
W związku z tym postanowiono wystosować list „do bazy partyjnej”, zobowiązujący
do udziału w wyborach51; poprawić przed II turą wyborów zaopatrzenie ludności
w podstawowe artykuły; a także – wierząc w moc partyjnej propagandy – opublikować w prasie list do społeczeństwa Warmii i Mazur. W dniu 16 czerwca 1989 r.
I sekretarz KW PZPR, prezes WK ZSL i przewodniczący WK SD przyjęli ostatnie
wspólne stanowisko, w formie odezwy do społeczeństwa, którą następnego dnia
opublikowała prasa52. Na nic więcej w wyborach czerwcowych nie było stać zmęczonej współdziałaniem miejscowej koalicji. Wspomniana odezwa wywarła niewielki skutek, udział wyborców w II turze był niski. Do godziny 12 głosowało
w całym województwie jedynie 8,7% uprawnionych, ostatecznie wskaźnik ten
wyniósł 23,58% (w okręgu nr 66 – 23,47%; w okręgu nr 67 – 23,70%). W II turze
posłami zostali wybrani: Teresa Dobielińska-Eliszewska (SD), Jerzy Dowgwiłłowicz
(PZPR), Wojciech Gryczewski (ZSL), Andrzej Pomirski (ZSL) i Paweł Rogiński
(PZPR)53 i wraz z dwa tygodnie wcześniej wybranymi posłami i senatorami „Solidarności” stanowić mieli reprezentację parlamentarną województwa olsztyńskiego.
Warto dodać, że o zgodnej współpracy tej grupy osób nie mogło być mowy. Posłowie i senatorowie wywodzący się z „Solidarności” nie widzieli możliwości jakichkolwiek rozmów z posłami PZPR i zaraz po swej elekcji oświadczyli, że nie podejmą
żadnych działań w ramach Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego54.
W skali kraju „Solidarność” mogła rozmiary swego zwycięstwa powiększyć. I tak
właśnie się stało, zdobyła jeszcze 7 miejsc w Senacie oraz brakujący do kompletu
mandat w Sejmie. Nietrudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby strona partyjno50
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rządowa, gdyby także do Sejmu wybory były rywalizacyjne. Prawdą jest też, że
„wyniki wyborów przeszły oczekiwania opozycji. Zaskoczyły ją, nie wie jak się
zachować”55. Ówcześni decydenci mieli tego świadomość. Na moment zaskoczenia
zwraca też uwagę Timothy Garton Ash, kiedy pisze: „podczas gdy przywódcy
„Solidarności” prowadzili ożywione dyskusje, negocjacje i nocne kabały, ich
prawdziwa reakcja była dziwną mieszaniną egzaltacji, niedowierzania i przerażenia.
Przerażenia nowymi obowiązkami, jakie teraz na nich spadły – problem zwycięstwa
– ale także rosnącą obawą, że może nie pójdzie tak dobrze”56.
Po tych na wpół wolnych wyborach Polska miała zupełnie inną niż do tej pory
władzę ustawodawczą. Wybrany demokratycznie Senat złożony z 99 senatorów
„Solidarności” i 1 senatora niezależnego oraz Sejm wybrany zgodnie z kompromisem zawartym przy „Okrągłym Stole”, w którym przewagą miała PZPR, ale tylko
wraz z ZSL i SD. Posłowie „Solidarności stanowili 35% składu izby pierwszej
parlamentu. I właśnie ta, na pozór bezpieczna dla PZPR, konstrukcja Sejmu X
kadencji dała początek radykalnym zmianom systemowym nie tylko w Polsce, ale
w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Koalicja PZPR, ZSL, SD była coraz mniej
stabilna, wszystko wskazywało, że w nawet niedługim czasie może się rozpaść.
Z różnych zakątków kraju, w tym z Warmii i Mazur, zaczęły wychodzić opinie, że
nie ma ona racji dalszego bytu.
Jak się okazało ZSL i SD w niedługim czasie opuściły PZPR i za zachętą L. Wałęsy
utworzyły nową koalicję z „Solidarnością” (17 sierpnia). Powstała tym samym nowa
większość w Sejmie, która mogła powołać rząd z niekomunistycznym premierem.
Było to jednocześnie sygnałem dla województw do dokonywania zmian kadrowych. W Olsztyńskim również odwzorowano nowy układ koalicyjny i rozpoczęto
przygotowania do wymiany najpierw przewodniczącego Wojewódzkiej Rady
Narodowej, a następnie wojewody.

SUMMARY

THE PROCESS OF adjustment to system changes was extremely slow in Warmia and
Mazuria since it was hindered by the establishment’s lack of understanding of the idea of
democracy. The talks at the Round Table were neglected. From among three main political
parties active in the province of Olsztyn, only the members of SD mentioned the idea of
55
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democracy. The opposition rooted in “Solidarność,” weak at ﬁrst, supported the Round
Table. The idea which could unite it was the disapproval of the communist regime. The
elections to the Seym and Senate were held on the 4th ( ﬁrst round) and 18th ( second round)
of June 1989. In the the province of Olsztyn “Solidarność” won the free election, obtaining
both Senate mandates and three seats in the contractual Seym. After such semi-democratic
elections the local “Solidarność” were triumphant and the coalition of PZPR, ZSL, SD began
to fall.
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SPRAWOZDANIE
Z I SZKOŁY POLSKO-MOŁDAWSKIEJ
(Warszawa, 10–17 grudnia 2008 r.)

W dniach 10–17 grudnia 2008 r. Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu
Warszawskiego zorganizowało I Szkołę Polsko-Mołdawską. Uczestniczyli w niej
doktoranci i młodzi badacze z Polski i Mołdawii zajmujący się naukowo szeroko
rozumianą problematyką polsko-mołdawską, przede wszystkim w aspekcie historycznym, ﬁlologicznym, kulturoznawczym i religioznawczym. W programie Szkoły
znalazły się m.in. wykłady, seminaria oraz wizyty w instytucjach naukowych.
Prowadzącymi seminaria byli: dr Kazimierz Jurczak i ambasador Wiktor Ross.
Pierwszy dzień międzynarodowego spotkania rozpoczął się wykładem inauguracyjnym, który poprowadził dr Kazimierz Jurczak. Tematem przewodnim wykładu
była postać Mirona Costina – autora dialogu kulturowego między państwem
polskim a księstwem mołdawskim w XVII w. Miron Costin to interesujący przykład
polskiego szlachcica i mołdawskiego bojara, działającego w stronnictwie polonoﬁlskim, opowiadającego się jednocześnie za suwerennością Mołdowy. Zmarł
w 1961 r. w mieście Roin, stracony w wyniku konfrontacji idei dwóch narodów.
Dr Kazimierz Jurczak w swoim wykładzie nawiązał do kultury polskiej w XVII w.,
którą określił jako jedną z istotnych elementów szeroko rozumianej kultury europejskiej. W drugiej części swojego wystąpienia dr Jurczak szukał odpowiedzi na
pytanie, co stało się z dialogiem kulturowym po śmierci Mirona Costina. Zdaniem
mówcy – wiek XIX i XX zdominowany został przez państwa narodowe, hasła
i ideologie, które nie do końca posiadały swoje oparcie w rzeczywistości.
Po wykładzie inauguracyjnym nastąpiło wspólne zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Słuchacze Szkoły Polsko-Mołdawskiej mieli okazję zobaczyć
bogate zbiory biblioteki. Dużą atrakcją okazał się ogród, znajdujący się na dachu
biblioteki, który zachwycił wszystkich piękną panoramą Warszawy.
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Drugi dzień Szkoły Polsko-Mołdawskiej poświęcony został zagadnieniu Unia
Europejska/NATO. Uczestnikami okrągłego stołu byli gen. Stanisław Koziej,
amb. Wiktor Ross i amb. Andrzej Ananicz, który występował w roli moderatora
spotkania. Dyskusję rozpoczął gen. Stanisław Koziej, przyrównując układ UE/NATO
do sytuacji neozimnowojennej. Gen. Koziej zaprezentował słuchaczom problem
w kontekście praktyki postępowania UE w dziedzinie bezpieczeństwa, wojny
rosyjsko-gruzińskiej, bezpieczeństwa energetycznego, konﬂiktu irackiego i innych.
Interesującym elementem wystąpienia było poruszenie kwestii rosyjskich koncepcji bezpieczeństwa, opartych o stworzenie nowej organizacji pod przewodnictwem
Federacji Rosyjskiej, mającej na celu ubezwłasnowolnienie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Generał krytykował ustępstwa czynione przez UE w stosunku do Rosji,
określając je jako niedopuszczalne. NATO określił natomiast jako organizację
działającą w ramach przestarzałej strategii. Gen. Koziej podkreślił również potrzebę
stworzenia nowej interpretacji i implementacji zasad funkcjonowania NATO, która
zapewni skuteczność w sytuacjach kryzysowych i pozwoli na uzyskanie konsensusu
w podejmowaniu decyzji. Zarówno UE, jak i NATO określono jako organizacje
niezdolne do zapewnienia bezpieczeństwa swoim członkom. Wzajemne stosunki
między tymi organizacjami zostały określone jako rywalizacyjne bez tendencji do
współpracy.
Kwestie związane z udziałem Mołdowy w NATO przedstawił amb. Wiktor Ross.
Swoje wystąpienie rozpoczął od krótkiego wprowadzenia w realia polityczne
Mołdowy, wskazując na zamrożony konﬂikt w Naddniestrzu, zapaść gospodarczą,
problemy polityczne i niejasność interesów państwa. Republika Mołdowy jest
państwem neutralnym, co potwierdza zapis w Konstytucji. Ambasador Ross,
w sposób obrazowy wyjaśnił ten fakt: „Nie warto mieć migów w Mołdowie, gdyż
samoloty te nie są w stanie wykonać manewrów nad terytorium państwa, bez
przekroczenia granicy z Ukrainą lub Rumunią”. Sytuacja Mołdowy od 15 lat znajduje się w tym samym położeniu – Rosja pilnuje, by nie uległo ono zmianie.
Ambasador stwierdził, że Mołdowa nie wykorzystuje swojej konkurencyjności,
którą daje jej produkcja wina i koniaków, a także jedyne w Europie ogromne
obszary urodzajnych czarnoziemów. Ambasador Wiktor Ross postawił pytanie:
„Czy współpraca Mołdowy i NATO jest możliwa?” – zapraszając nim słuchaczy do
dyskusji. Danuta Kopecka – lektor języka polskiego na Uniwersytecie im. A. Russo
w Bielcach – zwróciła uwagę na korzyści, które mogą wyniknąć z projektu współﬁnansowanego m.in. przez MSZ w ramach realizacji zadania publicznego „Pomoc
zagraniczna 2008”. Głównym celem tego programu jest zachęcenie społeczeństwa
do tworzenia gospodarstw agroturystycznych na terenie Mołdowy. Jarosław Der-
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licki – pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego – stwierdził, iż współpraca
Republiki Mołdowy i NATO jest niemożliwa, gdyż występuje konﬂikt interesów.
Głos w dyskusji zabrał również gen. Koziej, przyrównując Mołdowę do głównego
zagadnienia – relacji UE i NATO. Natomiast amb. Ananicz podkreślił znaczenie
polityki Rosji i konieczność zacieśnienia współpracy z USA. Gen. Koziej uzupełnił
tę wypowiedź o stwierdzenie, iż „Rosja to podmiot nieproporcjonalny, asymetryczny,
współpracujący zmiennie, sytuacyjnie i przewlekle”. Amb. Ross dodał, że Mołdowa
w takim przypadku „potrzebuje protektorów dla własnego bezpieczeństwa”. Amb.
Ananicz zaznaczył, że „w teraźniejszości neutralność Mołdowy nie ma sensu,
a wyłączenie możliwości udziału w strukturach NATO jest nieuzasadnione”. Wspólnym konsensusem w dyskusji było stwierdzenie, iż Republika Mołdowy posiada
ogromne możliwości w ramach partnerstwa wschodniego. W przypadku, gdy
Mołdowa wybierze współpracę z Ukrainą i Uzbekistanem w projektach energetycznych osiągnie ona niezależność. Neutralność wpisana w konstytucję Mołdowy
wynika z chęci reintegracji kraju, którą Rosja usilnie monitoruje Naddniestrzem.
Po zakończeniu obrad okrągłego stołu rozpoczęto dialog w dwóch sekcjach.
Przewodniczącym sekcji angielsko-rumuńskiej, omawiającej zagadnienia kulturowe,
był dr Kazimierz Jurczak. Druga sekcja – rosyjskojęzyczna, prowadzona przez amb.
Wiktora Rossa dyskutowała nad kwestiami stosunków międzynarodowych.
Trzeci dzień Szkoły Polsko-Mołdawskiej rozpoczął się od obrad okrągłego stołu,
poświęconym świadomości narodowej. Gośćmi honorowymi były: prof. Ewa Nowicka
i dr hab. Grażyna Szwadrych. Prof. Nowicka podzieliła się ze słuchaczami swoim
doświadczeniem związanym z badaniem tożsamości narodowej. Przedstawiła różne
jej rodzaje, a także wpływ inteligencji na jej rozwój. Według prof. Nowickiej naród
kształtuje się w wyniku świadomości elit kulturalnych i rewolucyjnych przemian
demokratycznych. W przemianach narodowych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej – w tym również w Republice Mołdowy – według prof. Nowickiej najważniejszą rolę odegrała inteligencja, czyli „przodownicy narodu, potraﬁący wyartykułować i sformułować ideologię narodu i nacji, energetyzując ludzi do działania”, co
w efekcie doprowadziło do powstania państw narodowych. Swoje wystąpienie prof.
Nowicka, podsumowała stwierdzaniem, iż „naród nie jedno ma imię”.
Dr hab. Grażyna Szwadrych przedstawiła proces bałkanizacji w XX w., w perspektywie mołdawskich koncepcji demokratyzacji. Dr hab. Grażyna Szwadrych,
stwierdziła, iż „Przypadek Mołdowy jest nietypowy, z jednej strony mamy do
czynienia z europeizacją państwa, z drugiej natomiast napotyka się problemy
charakterystyczne dla XIX-wiecznych państw bałkańskich”. Do dyskusji nad tym
problemem przyłączył się dr Kazimierz Jurczak, stwierdzając, że „celem polityki
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mołdawskiej jest stworzenie państwa narodowego, łączącego w sobie świadomość
kulturową i narodową. Świadomość narodowa łączy się z innymi typami świadomości. Współczesne społeczeństwo Mołdowy, dąży do uzyskania statusu obywateli
przestrzennie deﬁniującej się Europy, a nie państwa narodowego – mołdawskiego,
od którego się odwracają”. Wspólnym wnioskiem uczestników okrągłego stołu było
stwierdzenie, mówiące, iż Mołdawianie nie posiadają genetycznego uwarunkowania państwowego, co jest efektem braku posiadania świadomości narodowej. Dr
Kazimierz Jurczak zachęcił słuchaczy do dyskusji. Pierwsza głos zabrała dr Diana
Etco – pracownik naukowy – Mołdawskiej Akademii Nauk w Kiszyniowie (Academia de Ştiinţe a Moldovei). Dr Etco, stwierdziła, że „Mołdawianie są odrębnym
narodem bez względu na to czy posługują się językiem rosyjskim czy rumuńskim.
Mołdawianie posługują się przede wszystkim językiem rumuńskim, gdyż rosyjski
jest dla nich trudny ze względu na cyrylicę i brak powiązań słownych”. Larisa Patlis
– pracownik naukowy uniwersytetu w Kiszyniowie – stwierdziła, że „inteligencja
mołdawska identyﬁkuje się z Rumunią, robotnicy natomiast są prorosyjscy”.
Tematy pozostałych posiedzeń plenarnych poświęcone były roli Mohylów
i osób z ich kręgu w zacieśnieniu polsko-mołdawskich związków kulturowych
Mołdowy w regionie i stosunkom polsko-mołdawskim w XX w. Gośćmi spotkań
byli: prof. Ilona Czamańska, która przedstawiła historię rodu Mohyłów, amb.
Bogumił Luft, radca Roman Kowalczuk i ks. prof. Edward Walewander, który
omówił zagadnienie Kościół w Mołdawii dawniej i dziś. Wykład zamykający –
Księstwa Mołdawskie i Wołoskie w kręgu zainteresowań polskiej emigracji polistopadowej poprowadziła prof. Małgorzata Willaume.
Zajęcia w ramach I Szkoły Polsko-Mołdawskiej zostały uatrakcyjnione przez
wycieczki m.in. do Muzeum Wojska Polskiego, Zamku Królewskiego, wyprawą do
Muzeum Narodowego na wystawę Orientalizm w malarstwie i graﬁce w Polsce
w XIX i 1 połowie XX wieku, a także wspólnym zwiedzaniem Warszawy.
Na koniec polsko-mołdawskiego spotkania młodzi naukowcy otrzymali z rąk
dyrektora Studium Europy Wschodniej Jana Malickiego i amb. Wiktora Rossa
poświadczenia udziału w I Szkole Polsko-Mołdawskiej.
Podczas zajęć Szkoły nie wszystkie wątpliwości dotyczące różnych aspektów, np.
kulturoznawczego zostały rozwiane. Ale co ważne, uczestnicy Szkoły wyjechali
ze stolicy nie tylko z poświadczeniem udziału w spotkaniu, ale i z odpowiedziami
na wiele pytań dotyczących problematyki polsko-mołdawskiej. Jesteśmy przekonane, że tego typu spotkania, dyskusje, wykłady, seminaria i możliwość wygłoszenia referatu z zakresu swoich zainteresowań są dobrym sposobem na szukanie
odpowiedzi przez młodych badaczy i doktorantów.
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
„II KRAKOWSKIE SPOTKANIA MŁODYCH
POLITOLOGÓW”
Kraków, 1–2 kwietnia 2009 r.)

W dniach 1–2 kwietnia 2009 r. odbyły się II Krakowskie Spotkania Młodych
Politologów, zorganizowane przez Instytut Politologii oraz Samorząd Doktorantów
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Honorowy patronat nad sesją objął JM
Rektor UP w Krakowie prof. dr hab. Michał Śliwa. Była to już druga konferencja
naukowa zorganizowana w ramach, w zamierzeniu pomysłodawców, cyklicznych
Krakowskich Spotkań Młodych Politologów. W dniach 20–21 października 2008 r.
odbyły I Krakowskie Spotkania Młodych Politologów, zorganizowane jeszcze przez
ówczesną Akademię Pedagogiczną, obecnie Uniwersytet Pedagogiczny, a ich
tematem przewodnim uczyniono problem kwestii narodowościowych w świetle
procesów integracyjnych1.
Konferencję kwietniową, od strony organizacyjnej i merytorycznej, przygotowali
doktoranci UP. W skład Komitetu Organizacyjnego weszli Rafał Kopeć, Dominika
Mikucka-Wójtowicz, Przemysław Mazur oraz Łukasz Grzesiczak. Do udziału
w konferencji zaproszono przede wszystkim doktorantów politologii, którzy
chcieliby zaprezentować wyniki badań prowadzonych w ramach przygotowywanych rozpraw doktorskich. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów materiały
z konferencji, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, mają zostać opublikowane
w specjalnym tomie pokonferencyjnym. W ramach spotkania zorganizowano
cztery panele tematyczne, odpowiadające subdyscyplinom politologii, tj. stosunki
międzynarodowe, systemy polityczne i polityki sektorowe, metodologia i teoria
polityki oraz myśl polityczna.
1

Zob.: E. Pogorzała, Sprawozdanie z konferencji naukowej „I Krakowskie Spotkania Młodych Politologów – kwestie narodowościowe w świetle procesów integracyjnych”, (Kraków, 20–21 października
2008 r.), „Athenaeum” 2009, nr 21.
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W pierwszym dniu konferencji prezentowano wystąpienia w ramach panelu
tematycznego Stosunki międzynarodowe. W sesji przedpołudniowej rezultaty
swoich badań przedstawili: Agata Motyl (WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie)
– Zmiany amerykańskiej polityki wobec konﬂiktu palestyńsko-izraelskiego za kadencji George’a W. Busha oraz wizja polityki bliskowschodniej Baracka Obamy; Paweł
Treﬂer (UJ) – Przyczyny interwencji sił zbrojnych w życie społeczno-polityczne na
przykładzie krajów Ameryki Łacińskiej (Argentyna, Brazylia i Chile); Przemysław
Furgacz (UJ) – Stany Zjednoczone Ameryki wobec ekspansji zagranicznej Chińskiej
Republiki Ludowej w sektorze naftowo-gazowym oraz Nazar Olinyk (PAN SNS) –
Między konfrontacją a rokowaniami: polityczne dylematy radykalnego baskijskiego
nacjonalizmu w okresie demokratyzacji Hiszpanii (1975–1980).
Wystąpienia w dalszej części panelu dotyczyły m.in. kwestii próby wytyczenia
nowych granic w Arktyce jako pretekstu do zagospodarowania złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego (Robert Kłaczyński, UP im. KEN w Krakowie) oraz roli Rosji
w Szanghajskiej Organizacji Współpracy – regionalnej organizacji międzynarodowej, powołanej w 2001 r. przez Rosję, Chińską Republikę Ludową, Kazachstan,
Kirgistan i Tadżykistan (Kazimierz Kraj, TSW). W kolejnym wystąpieniu Marta
Drabczuk (UMCS) starała się odpowiedzieć na pytanie: Ukraina – strefa podwójnego sąsiedztwa czy samodzielne państwo europejskie? Przedpołudniową część
panelu zakończyło wystąpienie Miłosza Paply (UJ), poświęcone ewolucji koncepcji polskiej polityki zagranicznej w okresie międzywojnia.
W części popołudniowej pierwszego dnia konferencji obrady kontynuowano
w ramach panelu Stosunki międzynarodowe. Agnieszka Rozner (UP im. KEN
w Krakowie) podjęła problem interwencji humanitarnej w pryzmacie teorii prawa
międzynarodowego. Wątek interwencji humanitarnych kontynuował Rafał Kopeć
(UP im. KEN w Krakowie) w referacie poświęconym kryteriom i praktyce interwencji humanitarnych w stosunkach międzynarodowych na przykładzie operacji
EUFOR w Czadzie. Z kolei Katarzyna Gała (UW) analizowała kwestię „Global
Compact”, jako formy współpracy ONZ i korporacji transnarodowych na rzecz
rozwoju społeczno-gospodarczego świata. Joanna Burdek (UP im. KEN w Krakowie) swoje wystąpienie poświęciła roli korporacji we współczesnym świecie.
Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji był, zorganizowany poza obradami
w sekcjach, panel dyskusyjny z udziałem znanych publicystów i naukowców,
podczas którego zastanawiano się nad problemem przyszłości neoliberalizmu
w obliczu kryzysu gospodarczego. Hasłem dyskusji uczyniono pytanie: Czy można
jeszcze wierzyć w neoliberalizm?
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W drugim dniu konferencji obrady rozpoczął panel poświęcony myśli politycznej. Błażej Sajduk (WSE im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie) przedstawił zarys
poglądów Jana Karola Kochanowskiego (1869–1949), historiozofa i prekursora
polskiej socjologii. Łukasz Opozda (UJ) przedstawił ciekawe ujęcie sarmatyzmu
jako patologicznej ideologii narodowej. Sebastian Lipowski (UP im. KEN w Krakowie) swoje wystąpienie poświęcił sanacyjnej koncepcji wychowania państwowego. Z kolei Łukasz Grzesiczak (UP im. KEN w Krakowie) przedstawił koncepcję
Europy Środkowej Milana Hodży.
W dalszej części panelu Myśl polityczna swoje referaty zaprezentowali: Katarzyna
Orecka (UP im. KEN w Krakowie) – Emancypantki i socjalistki – dwie drogi do
równouprawnienia kobiet w Galicji; Kinga Machlowska (UP im. KEN w Krakowie)
– Koncepcja wyodrębnienia Galicji w myśli politycznej Władysława Gizberta Studnickiego; Łukasz Bandoła (UP im. KEN w Krakowie) – Zarys koncepcji politycznych
w Polsce w latach 1956–1957; Paweł Wierzbicki (UP im. KEN w Krakowie) – Krakowski ruch liberalny w walce o polityczne, cywilizacyjne i moralne ocalenie Polski
u schyłku epoki PRL-u oraz Agnieszka Gajda (UJ) – Aktywność neopogan w polskim
życiu publicznym.
Wystąpienia w części popołudniowej panelu poświęconego myśli politycznej
dotyczyły m.in. zachodniej gospodarki wolnorynkowej w dobie obecnego kryzysu
ﬁnansowego (Małgorzata Płaszczyca, UŁ), nacjonalizmu jako podstawy legitymizacji Komunistycznej Partii Chin (Joanna Wardęga, UJ); nacjonalistycznych
poglądów Dmytro Doncowa (Przemysław Mazur, UP im. KEN w Krakowie),
wschodnioeuropejskiego populizmu na przykładzie Polski i Bułgarii (Natasza
Styczyńska, UJ) oraz myśli politycznej Sayyid Qutb – ojca radykalnego fundamentalizmu islamskiego (Maciej Pękala, UP im. KEN w Krakowie).
W drugim dniu konferencji zorganizowano również dwa panele równoległe,
tematycznie poświęcone odpowiednio – metodologii i teorii polityki oraz systemom politycznym i politykom sektorowym. W części obrad dotyczących metodologii i teorii polityki Małgorzata Nicpoń oraz Radosław Marzęcki (UP im. KEN
w Krakowie) analizowali projekt konstruktywistyczny jako sposób realizacji
strategii politycznej. Łukasz Paw (UJ) omówił kwestie wyróżnienia perspektywy
politologicznej w badaniach interdyscyplinarnych na przykładzie badania elity
władzy. Joanna Gajda (UP im. KEN w Krakowie) przedstawiła problem wykorzystywania metod badań jakościowych w badaniach aktywności społecznej. Emilia
Moddelmog (UJ) analizowała neofunkcjonalną koncepcję integracji – Od wspólnoty
interesów do wspólnej tożsamości Europejczyków. Edyta Lechwar (UP im. KEN
w Krakowie) przybliżyła uczestnikom różne ujęcia modelu federalizmu belgij-
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skiego. Katarzyna Dziedzic (UJ) odniosła się do problemu demokracji w społeczeństwach głęboko podzielonych (sfragmentaryzowanych). Z kolei Magdalena
Przeszło (UP im. KEN w Krakowie) analizowała problem – media a obywatel,
w kontekście zjawiska antropomorﬁzacji mediów.
W panelu poświęconym systemom politycznym i politykom sektorowym Ewa
Pogorzała (PWSZ w Zamościu) podjęła problem polityki oświatowej państwa
polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych. Robert Petka (UMCS)
swoje rozważania osnuł wokół idei wprowadzenia jednomandatowych okręgów
wyborczych w wyborach do Sejmu jako istotnego elementu w procesie budowy
społeczeństwa obywatelskiego. Mateusz Bodzek (UŚ) omówił zagadnienie współpracy samorządów Polski i Słowacji w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach
Euroregionu Tatry. Małgorzta Kmak (UP im. KEN w Krakowie) analizowała szanse
i bariery w realizacji polityki rozwoju w Polsce w kontekście implementacji ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju2. Jacek Lewicki
(UJ) odniósł się do projektu utworzenia w Polsce obszarów metropolitarnych.
Z kolei Magdalena Gąsior (UJ) przedstawiła referat dotyczący struktur, kompetencji oraz działalności organów władzy ustawodawczej i wykonawczej Republiki
Kosowo. Obrady konferencyjne zakończyło wystąpienie Dominiki Mikuckiej-Wójtowicz (UP im. KEN w Krakowie) na temat wpływu systemu semiprezydenckiego na politykę Serbii w latach dziewięćdziesiątych XX w.
Jak wspomniano na wstępie kwietniowa konferencja na Uniwersytecie Pedagogicznym była już drugą sesją doktorancką zorganizowaną w ramach Krakowskich
Spotkań Młodych Politologów. Pozostaje mieć nadzieję, iż zaproponowana przez
krakowskich politologów formuła cyklicznych spotkań na stałe wpisze się do
kalendarza konferencji politologicznych, w trakcie których pierwsze kroki stawiać
będą adepci nauk o polityce. Za trafny i ze wskroś pożądany, uznać należy pomysł
poszerzenia zakresu tematycznego konferencji do kilku subdyscyplin politologicznych, co umożliwiło zaprezentowanie wyników badań szerszej reprezentacji
młodego pokolenia polskich politologów i politolożek.

2

Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
„RUCH MŁODEJ POLSKI W TRZYDZIESTOLECIE
DEKLARACJI IDEOWEJ 19792009”
(Toruń, 2 kwietnia 2009 r.)

W roku, w którym w przypada tak wiele rocznic (by wspomnieć choćby siedemdziesięciolecie rozpoczęcia II wojny światowej czy dwudziestolecie wyborów
czerwcowych) niektóre daty umykają pamięci zbiorowej. Wydaje się, że to dotknęło
Ruch Młodej Polski – pierwszej liczącej się organizacji niepodległościowej działającej w PRL, która jednocześnie nie wpisywała się w paradygmat opozycji laicko-lewicowej, jak też nie mieściła się w nurcie odwołującym się do czasów reżimu
sanacji, jak to czyniła Konfederacja Polski Narodowej. Próbą wypełnienia tej luki
„pamięci” była zorganizowana 2 kwietnia 2009 r. przez Instytut Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Studenckie Koło Myśli Politycznej oraz Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK konferencja naukowa ,,Ruch Młodej
Polski w trzydziestolecie Deklaracji Ideowej 1979–2009”, której kierownikiem
naukowym był prof. dr hab. Jacek Bartyzel.
Konferencja składała się z trzech części. Pierwsza, której obradom przewodniczył
dyrektor Instytutu Politologii UMK prof. Roman Bäcker, dotyczyła historii organizacji. Jako pierwszy wystąpił znany toruński badacz podziemia antykomunistycznego lat 80. prof. Wojciech Polak z referatem Osoba ludzka – naród – niepodległość.
Deklaracja ideowa RMP. Autor zaznaczył, że tytuł wystąpienia został zaczerpnięty
z trzech rozdziałów opublikowanej 18 sierpnia 1979 r. Deklaracji Ideowej Ruchu
Młodej Polski, której współtwórcami byli: Jacek Bartyzel, Aleksander Hall, Arkadiusz Rybicki, Jan Samsonowicz. Autor wystąpienia w odniesieniu do kwestii osoby
ludzkiej zaznaczył, że środowisko ,,młodopolaków” odrzucało wszelki materializm,
zarówno kapitalistyczny, jak i komunistyczny. Powoływano się na Pakty Praw
Człowieka, a na szczycie systemu wartości stawiano jednostkę ludzką, pojmowaną
zgodnie z nauką społeczną Kościoła personalistycznie. Jednak, jak zaznaczył prof.
Polak, po latach jeden z współautorów Deklaracji, Jacek Bartyzel, skrytykował ją

206

Arkadiusz Meller

za nadmierny antropologiczny optymizm. Rekonstruując podejście RMP do
narodu, prof. Polak stwierdził, iż był on deﬁniowany jako wspólnota duchowa
łącząca wszystkich Polaków, choć nie przyznawano mu jednocześnie nadrzędnego
znaczenia. Celem narodu miało być stworzenie niepodległego państwa. Ruch
Młodej Polski duże znaczenie w rozwoju narodu przypisywał tradycji i samorządnemu organizowaniu się społeczeństwa. W przewidywaniu twórców Deklaracji
przyszła Polska miała być niepodległym państwem demokratycznym. Jak zaznaczył
prof. Polak, w Deklaracji Ideowej nie pojawiały się kwestie dotyczące ekonomii czy
gospodarki. Kwestię tę podjęli w toku dyskusji Jacek Bartyzel oraz Marek Jurek,
którzy wyjaśnili, że wątki, które nie były obecne w Deklaracji były później rozwijane
w czasie dalszej działalności RMP, np. w publikacjach zamieszczanych w ,,Polityce
Polskiej” czy też ,,Bratniaku”.
Następnym prelegentem był szczeciński pracownik Instytutu Pamięci Narodowej doktor Tomasz Kenar, który wygłosił referat zatytułowany: Ruch Młodej
Polski w opinii neoendeckich ugrupowań w PRL. Autor skoncentrował się na stosunku Komitetu Samoobrony Polskiej Mariana Barańskiego i Niezależnej Grupy
Politycznej Mariusza Urbańskiego do Ruchu Młodej Polski. Według autora,
Komitet początkowo dość przychylnie odniósł się do powstania RMP, jednak
zarzucał mu zbytnie związki z Radiem Wolna Europa, paryską ,,Kulturą” oraz
krytykował to, że ,,młodopolacy” większe zagrożenie dla Polski upatrywali
w sowieckiej Rosji niż w Niemczech. Po sierpniu 1980 roku Komitet Samoobrony
przeszedł na pozycje otwartej krytyki względem RMP uważając, że nowo powstała
organizacja jest agenturą Komitetu Obrony Robotników. Druga neoendecka grupa
omawiana przez prelegenta otwarcie i od samego początku krytykowała RMP,
uważając ruch za antynarodowe ugrupowanie będące ekspozyturą KOR. W referacie autor poruszył również kwestię stosunku emigracyjnych działaczy narodowych do Ruchu, np. pozytywnie odnosili się do organizacji Wojciech Wasiutyński,
Albin Tybulewicz, Antoni Dargas. Co istotne, w Wielkiej Brytanii ukazywała się
londyńska edycja ,,Polityki Polskiej”. W czasie dyskusji poruszono kwestię nasycenia agenturalnością niektórych środowisk neoendeckich działających w PRL.
Ten wątek podjął m.in. Marek Jurek, który stwierdził, że ,,młodopolacy” podejrzewali, iż większość organizacji narodowych zwalczających Ruch, takich jak
chociażby Niezależna Grupa Polityczna, wykazywało brak samodzielności
w podejmowanych działaniach.
Ostatni referat w tej części konferencji pt. Spotkanie organizacyjne RMP w Gorzowie Wielkopolskim wygłosiła mgr Marta Marcinkiewicz ze szczecińskiego Instytutu
Pamięci Narodowej. Jak zaznaczyła prelegentka, Gorzów Wielkopolski był jednym
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z najprężniejszych i najbardziej jednolitych ośrodków, w których rozwijał się Ruch
Młodej Polski. Większość członków gorzowskiego ruchu wywodziła się z młodzieży
uczącej się w miejscowym I Liceum Ogólnokształcącym. Niewątpliwym przywódcą
tego środowiska był Marek Jurek. Dużą rolę odgrywał także ks. Andrzejewski. Jak
zaznaczyła autorka, w kwietniu 1979 r. w Poznaniu Marek Jurek spotkał się z Aleksandrem Hallem, a w czerwcu w Gorzowie odbyło się spotkanie organizacyjne
miejscowego Ruchu Młodej Polski, znajdujące się w ścisłym kręgu zainteresowania
Służby Bezpieczeństwa, która w tym celu podjęła działania operacyjne pod nazwą
„Loża”.
Druga część konferencji zatytułowana Idee, której przewodniczył dr Tomasz
Kenar, dotyczyła koncepcji politycznych Ruchu Młodej Polski. Dr Tomasz Sikorski
z Uniwersytetu Szczecińskiego w referacie: Jaka prawica? Kilka uwag o ideowo-politycznym doświadczeniu RMP przedstawił szkic socjologiczny działaczy Ruchu
Młodej Polski. Stwierdził, że w większości pochodzili oni z normalnych peerelowskich rodzin bez znaczniejszych tradycji niepodległościowych. Do osób, które
zapoznawały późniejszych działaczy RMP z ideami politycznymi, zaliczył m.in.
o. Srokę, ks. Andrzejewskiego, o. Ludwika Wiśniewskiego, przez którego w Lublinie
„młodopolacy” poznali prof. Wiesława Chrzanowskiego. Wśród osób, które imponowały, zdaniem szczecińskiego badacza, członkom RMP wymienił m.in.: Ignacego
Czumę, Leszka Moczulskiego, Stefana Kisielewskiego, Henryka Krzeczkowskiego,
Wojciecha Wasiutyńskiego. Autor ukazał w swoim referacie relacje Ruchu z „Solidarnością”. Zwrócił uwagę, na fakt, że „młodopolacy” krytykowali m.in. posłanie
„Solidarności” do narodów świata uchwalone na I Zjeździe Solidarności, a także
zachowywali sceptycyzm co do wysuwanych przez działaczy związkowych koncepcji Polski samorządnej. Ponadto Ruch Młodej Polski nie zgadzał się z ideą
głoszoną na łamach paryskiej „Kultury”, która głosiła konieczność budowy niepodległej Ukrainy. W środowisku RMP uważano ten pomysł za przedwczesny. Zdaniem
dr Tomasza Sikorskiego to, co zachowało aktualność do czasów nam obecnych
z koncepcji głoszonych przez trzydziestu lat przez Ruch Młodej Polski, to między
innymi personalistyczna koncepcja człowieka, spirytualistyczne pojmowanie
narodu, klasyczne rozumienie polityki jako dbałości o dobro wspólne, idea, że
naród może jedynie rozwijać się w ramach niepodległego państwa, przezwyciężenie antynomii jednostka – wolność.
Kolejny referat został wygłoszony przez dr. Wojciecha Turka, byłego redaktora
naczelnego „Sprawy Polskiej”. Autor poświęcił swoje wystąpienie zagadnieniu
stosunków międzynarodowych w referacie Stosunki polsko-niemieckie w publicystyce «Bratniaka» i «Polityki Polskiej». Według analizy dr. Turka, Ruch Młodej
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Polski dostrzegał przechodzenie dwubiegunowego modelu podziału świata do
przeszłości, z czego wnioskowano o potrzebie wytworzenia nowych relacji międzypaństwowych. Publicyści ,,Bratniaka” i ,,Polityki Polskiej” opowiadali się za
zjednoczeniem Niemiec, jednak na dwóch podstawowych warunkach tj. uznaniu
przez zjednoczone państwo niemieckie zachodniej granicy Polski oraz ścisłemu
związaniu Niemiec z państwami zachodniej Europy.
Ostatnim wystąpieniem tej sekcji był referat mgr. Konrada Turzyńskiego, toruńskiego działacza RMP, który przedstawił swoją ewolucję ideową od bycia zwolennika laickiej opozycji po zaangażowanie się w działalność Ruch Młodej Polski.
Ostatni panel konferencji zatytułowany Wspomnienia. RMP po 30 latach, który
prowadził prof. Wojciech Polak, składał się z relacji prof. Jacka Bartyzela, Marka
Jurka i Konrada Turzyńskiego. Prelegenci przedstawili swoją aktywność w Ruchu
Młodej Polski, a także wspomnienia dotyczące stanu wojennego, stosunku do
Komitetu Obrony Robotników (podkreślając, że działaczom RMP obca była
fascynacja robotnikami jako takimi, jaką przejawiał KOR, gdyż dla „młodopolaków”
ważniejszy był solidaryzm narodowy, a nie wspieranie jednej klasy społecznej),
„Solidarności” oraz obrad „Okrągłego Stołu”.
Za myśl podsumowującą całe obrady można uznać słowa Marka Jurka, który
stwierdził, że prawdziwą politykę kontrrewolucyjną uprawia się nie piórem, czy
też czytając dzieła czołowych kontrrewolucyjnych pisarzy, lecz poprzez aktywną
działalność społeczną. Dotykając ważnych dla zrozumienia działalności Ruchu
Młodej Polski spraw, konferencja „Ruch Młodej Polski. W trzydziestolecie Deklaracji Ideowej 1979–2009” doskonale wypełniła swe zadanie, skupiając nie tylko
członków organizacji, ale również jej badaczy, których wystąpienia i następujące
po nich debaty z pewnością można uznać za inspirujące do dalszych badań.
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Grigory Ioﬀe, Understanding Belarus
and How Western Foreign Policy Misses
the Mark, Lanham–Boulder–New York–
–Toronto–Plymouth 2008, ss. 259.
Problematyka współczesnej Białorusi była wielokrotnie przedmiotem naukowej analizy dokonywanej nie tylko przez
politologów, ale także socjologów, medioznawców, ekonomistów i przedstawicieli wielu innych dyscyplin naukowych. Wyjątkowość Białorusi pod rządami Aleksandra Łukaszenki na tle innych krajów regionu stanowi fascynujący problem badawczy.
Szczególnie wśród politologów amerykańskich, czy też zawodowych polityków, zachodzące procesy społeczno-polityczne
na Białorusi od wielu lat są tematem licznych kontrowersji, a uproszczony niestety
obraz tego kraju na arenie międzynarodowej powinien stanowić punkt wyjścia do
pogłębionej analizy. Dzisiejszą Białoruś
można zrozumieć jedynie poprzez pryzmat jej własnych doświadczeń historycznych, ich uwarunkowań politycznych, jak
również roli tego kraju w geopolitycznym

sercu Europy Środkowo-Wschodniej. Autor recenzowanej książki G. Ioﬀe próbuje
w swojej pracy znaleźć klucz do zrozumienia współczesnej Białorusi, w opozycji do
poglądów amerykańskich politologów Davida R. Marplesa i Jana Zaprudnika, nie akceptując chociażby ich interpretacji czynników determinujących procesy narodowotwórcze na ziemiach białoruskich, czy
też prób klasyﬁkacji obecnego systemu politycznego na Białorusi1.
Autor G. Joﬀe przeprowadził wielopłaszczyznową analizę omawianych w swojej pracy problemów, jednakże można spróbować
wyodrębnić niektóre z zasadniczych wąt1

Zob.: D.R. Marples, Belarus. From Soviet Rule to
Nuclear Catastrophe, London 1996; idem, Belarus: a denationalized nation, Amsterdam 1999; idem,
The Lukashenka Phenomenon: elections, propaganda,
and foundations of politycal authority in Belarus,
Trondheim 2007; Prospects for democracy in Belarus,
red. J. Forbrig, D.R. Marples and P. Demeš, Washington 2006; J. Zaprudnik, Belarus: at a crossroads in
history, Boulder 1993, (w wersji białoruskiej),
Беларусь на гістарычных скрыжаваннях, Минск
1996.
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ków, które stanowią podstawę do dalszych
rozważań. W pierwszej części pracy, G. Joﬀe,
koncentruje się głównie na znalezieniu odpowiedzi na pytanie, jaka była geneza procesów narodowotwórczych na ziemiach białoruskich. Następnie próbuje przeanalizować
czynniki determinujące kształt obecnego
białoruskiego systemu politycznego i określić pozycję Aleksandra Łukaszenki w tym
systemie. Nie są to problemy proste, ale próba ich naukowej interpretacji może przyczynić się do większego zrozumienia procesów
polityczno-ekonomicznych, zachodzących
współcześnie na Białorusi.
W pierwszej części recenzowanej pracy
autor zastanawia się nad genezą języka białoruskiego, procesem kształtowania się świadomości narodowej, jak i obecnymi podziałami etnograﬁcznymi wśród ludności białoruskiej. Zakwaliﬁkowanie mowy białoruskiego do wschodniosłowiańskiej grupy językowej czy też rozważania na temat wyodrębnienia się dwóch odmian ortograﬁi białoruskiej, mianowicie „taraszkiewicy” i „narkomówki” są jak najbardziej słuszne, chociaż niezbyt oryginalne. Ciekawą konstatacją autora jest przedstawienie ﬂuktuacji migracji „taraszkiewicy” na największe obecnie białoruskie aglomeracje miejskie, będące dotąd głównie domeną wpływów języka rosyjskiego. Nic jednak nie może przysłonić oczywistego faktu stosowania przez
większość dzisiejszych Białorusinów, zarówno w mowie, jak i literaturze, głównie języka rosyjskiego, chociaż większość z nich ma
świadomość odrębności mowy białoruskiej
i jej narodowego charakteru.

Procesy rozpoczęte przez Aleksandra
Łukaszenkę, polegające głównie na pogłębiającej się przez wiele lat integracji z Rosją, były również bezpośrednią przyczyną
zaniedbań w dalszym rozwoju języka białoruskiego i powrotu do rosyjskiej nowomowy, czego G. Joﬀe, jest jak najbardziej
świadomy. Również interesujące są rozważania autora poświecone etapom białorutenizacji w XX w., które były świadomą próbą modelowania procesów narodowotwórczych, również w kontekście stosowania języka białoruskiego w życiu publicznym. Polityka białorutenizacji była według G. Joﬀego przeprowadzana przynajmniej w trzech
okresach historycznych, na początku lat 20.
XX w., w okresie kształtowania się Białoruskiej Republiki Ludowej, w latach 50. XX w.,
w czasie względnej liberalizacji polityki rosyjskiej wobec republik w ramach ZSRR,
a także w czasie zakończonej niepowodzeniem fazie demokratyzacji kraju w latach
1988–1994. Jak wiele propozycji, także i ta
periodyzacja jest dyskusyjna.
Niewiele natomiast nowego wnoszą konkluzje G. Joﬀego dotyczące poszukiwań źródeł samoidentyﬁkacji narodowej współczesnych Białorusinów. Proste podziały religijne na katolika bądź prawosławnego, nie stanowią na Białorusi, zdaniem autora, wyróżnika, który mógłby pomóc w poszukiwaniu
źródeł tożsamości współczesnych Białorusinów. Niestety, jest to prawda znana od wielu lat. Także rozważania na temat narodzin
procesów narodowotwórczych na Białorusi są podsumowaniem jedynie dotychczas
prowadzonych na ten temat dyskusji. Być

Recenzje

może dla czytelnika amerykańskiego mogą
stawić jakiś element nowatorski, w porównaniu ze wcześniejszymi pracami D.R. Marplesa czy też J. Zaprudnika.
Najwięcej jednak kontrowersji zawsze
powoduje określenie miejsca geopolitycznego Białorusi w Europie, jej proeuropejskości, podziałów cywilizacyjnych, na
część zachodnią trwale usytuowaną w kulturze europejskiej i wschodnich rejonów
o charakterze bizantyjskim, bliskim wpływom rosyjskim. G. Joﬀe doskonale rozumie
obecne wśród białoruskich elit politycznych
dylematy dotyczące ich dalszej reorientacji,
w kierunku dalszej integracji z Europą Zachodnią czy też ewentualnie z Rosją. Podziały cywilizacyjne, historyczne, a także światopoglądowe są nadal przeszkodą w procesach budowania białoruskiej świadomości narodowej. Dość ciekawa jest przedstawiona przez G. Joﬀego propozycja wyodrębnienia, nie dwóch jak dotychczas, ale
trzech obozów ideologicznych wśród społeczeństwa białoruskiego, nie tylko zorientowanych na współpracę czy też integrację
z Europą Zachodnią czy też z Rosją. Trzecią grupę stanowią „kreole”, pod którym to
pojęciem autor recenzowanej książki rozumie zintegrowaną pod względem indoktrynalnym część społeczeństwa białoruskiego,
poddaną wpływom Aleksandra Łukaszenki, i kształtowanej przez niego samoistnej
narodowej ideologii. G. Joﬀe reprezentuje dość odważne stanowisko, podkreślając
również rolę obecnego białoruskiego prezydenta w procesie budowania świadomości narodowej, szczególnie widoczną w cza-
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sie ostatnich konﬂiktów o ropę i gaz z Rosją, które były prowadzone przez propagandę prołukaszenkowską pod znakiem wręcz
zagrożenia niepodległości Białorusi ze strony wschodniego, jeszcze niedawno, przyjacielskiego sąsiada, co miało sprzyjać integracji narodowej Białorusinów. W jakim zatem kierunku odbędzie się, i wokół jakiej
ideologii, w przyszłości konsolidacja białoruskiego narodu? G. Joﬀe nie próbuje odpowiedzieć w sposób jednoznaczny, bo nie ma
na tym etapie rozwoju cywilizacyjnego Białorusi prostych rozwiązań, a każdy ze scenariuszy jest możliwy do realizacji.
Druga część rozważań G. Joﬀego w recenzowanej przez nas książce koncentruje
się głównie na zagadnieniach ekonomicznych. Statystyczne przedstawienie głównych kierunków rozwoju ekonomiki współczesnej Białorusi jest wstępem do dalszych
szczegółowych badań. Obecną polityką gospodarczą prowadzoną przez Aleksandra
Łukaszenkę autor charakteryzuje jako utopię ekonomiczną, której głównymi cechami jest nierestrukturalizowany przemysł,
jak też wysoka podatność na czynniki korupcjogenne. Do innych zaniedbań gospodarczych obecnego białoruskiego prezydenta G. Joﬀe zalicza zaniechanie procesu
prywatyzacji, jak również zbytnie uzależnienie gospodarcze od partnera rosyjskiego. Jak najbardziej są zasadne jego uwagi
dotyczące nierealnej stopy rozwoju ekonomicznego, przedstawiane przez oﬁcjalne
instytucje państwowe na Białorusi, według
których PKB kraju wzrósł w ostatnich latach o ponad kilkadziesiąt procent. Eksport
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rosyjskich produktów naftowych jest jedną
z przyczyń silnego uzależnienia gospodarki
białoruskiej od wschodniego partnera. Ten
ostatni dodatkowo wycofuje się z preferencyjnych cen sprzedaży własnych surowców
na Białorusi, aby uniemożliwić Aleksandrowi Łukaszence ich dalszy reeksport, już po
cenach rynkowych. Energochłonność białoruskiej gospodarki jest szczególnie widoczna, gdy przeanalizujemy jej coraz większe
zapotrzebowanie na rosyjski gaz, jak też
jej niewielki stopień modernizacji, czego
w pełni świadomy jest G. Joﬀe. Jego rozważania w tej dziedzinie raczej podsumowują obecny stan wiedzy na temat ekonomiki współczesnej Białorusi, wątków nowatorskich jest raczej niewiele, być może czyniąc
jedynie wyjątek w kwestii genezy i przebiegu konﬂiktu o ropę i gaz z Rosją. Umiejscowienie gospodarki białoruskiej na osi
Wschód – Zachód już od wielu lat jest proponowane przez czołowych przedstawicieli
białoruskiej ekonomii, i tym tropem podąża również G. Joﬀe, chociaż nie ma jednoznacznej receptury na jej uzdrowienie, będąc jednak zwolennikiem pryncypiów neoliberalnej polityki gospodarczej.
Analiza wzajemnych powiązań gospodarczych, społecznych, a szczególnie politycznych pomiędzy Białorusią i Rosją skłania G. Joﬀego do dość odważnego stwierdzenia, w myśl którego społeczeństwo białoruskie postrzega proces przemian politycznych w swoim kraju, poprzez pryzmat wydarzeń w Rosji. Tym samym autorytarne rządy Aleksandra Łukaszenki są
konsekwencją sposobu sprawowania wła-

dzy przez Władimira Putina, a tym samym
są niejako usprawiedliwione i charakterystyczne dla tej części świata. Polemika autora z innymi, będącymi w mniejszości,
badaczami problematyki białoruskiej, którzy obecny system polityczny w tym kraju
określają jako dyktaturę, jest zupełnie niepotrzebna, ponieważ wynikała z błędnego
zastosowania przez nich aparatu pojęciowego. Większość politologów wyraźnie obecny
system polityczny na Białorusi charakteryzuje jako autorytarny, i z nimi warto byłoby popolemizować, niż będącymi w mniejszości zwolennikami traktowania systemu
politycznego Białorusi jako klasycznej dyktatury. Należy się jednak w zupełności zgodzić z próbą klasyﬁkacji współczesnego systemu politycznego na Białorusi, dokonanego przez G. Joﬀego, który deﬁniuje go jako
reżim autorytarny, o charakterze populistycznym2.
Charakteryzując scenę polityczną współczesnej Białorusi, G. Joﬀe raczej nie próbuje
klasyﬁkować partii politycznych ze względu
na ich kryteria ideologiczne. Bardziej istotny dla niego jest ich stosunek do własnego
języka narodowego czy stopień współpracy z obecnym reżimem politycznym. Jest
to dość kontrowersyjna próba typologizacji
białoruskiej sceny politycznej, ponieważ nie
jest adekwatna do obecnych tam podziałów
politycznych. Oprócz najbardziej oczywi2

Por.: K. Matsuzato, A Populist Island in an Ocean
of Clean Politics: The Lukashenka Regime as an
Exception among CIS Countries, „Europe–Asia Studies” 2004, vol. 56, nr 2, s. 235–261.

Recenzje

stej próby klasyﬁkacji partii politycznych
na Białorusi ze względu na kryteria ideologiczne i programowe, której G. Joﬀe nie podejmuje, można byłoby jeszcze spróbować
wyodrębnić dodatkowe składniki, jak stosunek partii politycznych do kwestii przestrzegania praw człowieka czy też kierunku integracji ze strukturami międzynarodowymi.
Wielu już badaczy zastanawiało się nad
fenomenem politycznym Aleksandra Łukaszenki. Również G. Joﬀe w swojej książce próbuje znaleźć odpowiedzieć na te pytanie, analizując jego dotychczasową karierę polityczną, jak i opinie o nim wśród jego
oponentów politycznych. Postać charyzmatycznego lidera, Aleksandra Łukaszenki, nie
jest jednoznaczna. Zdaniem jednak G. Joﬀego, nie można zaprzeczyć jego autorytetowi
wśród znacznej części społeczeństwa białoruskiego, czy wbrew pozorom, racjonalności niektórych podejmowanych przez niego
decyzji politycznych. Aleksander Łukaszenko, jako polityk nader oryginalny w opinii
G. Joﬀego, reprezentuje swoją osobowością
obecny stan samoświadomości społeczeństwa białoruskiego, jego kompleksów narodowościowych czy znaczącego dyskomfortu, nie tyle ekonomicznego, co psychologicznego w relacjach z Rosją. Innymi słowy, Aleksander Łukaszenko jest przywódcą
politycznym, tak zróżnicowanym, jak obecne społeczeństwo białoruskie, którego jest
wyrazicielem, co świadczy o jego sile i słabości zarazem. Obraz taki wydaje się sugestywnie uproszczony, determinujący próbę
naukowej interpretacji modelu przywódz-
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twa politycznego Aleksandra Łukaszenki,
poprzez pryzmat zaistniałych okoliczności politycznych, a nie świadomych decyzji
politycznych obecnego białoruskiego prezydenta.
Ostatnia część recenzowanej pracy G. Joffego jest próbą analizy elektoratu Aleksandra Łukaszenki, jak również jego konkurentów w kontekście wyborach prezydenckich.
Jest to chyba najmniej oryginalna część
pracy, bazująca na badaniach Niezależnego Instytutu Badań Socjalno-Ekonomicznych i Politycznych, oﬁcjalnie zarejestrowanego na Litwie, który jest prekursorem tego
typu badań na terytorium Białorusi.
Na koniec warto podkreślić, że książka
G. Joﬀego stanowi oryginalny wkład w poznanie współczesnej Białorusi, chociaż są
w niej słabsze partie. Niemniej jednak,
jej charakter polemiczny wzbogaca nasz
stan wiedzy o tym kraju i o funkcjonowaniu obecnego systemu politycznego. Autor,
z niezwykłą starannością próbuje odseparować realia polityczne od narosłych wokół
osoby Aleksandra Łukaszenki, jak i samej
Białorusi, mitów politycznych, co wyraźnie
zwiększa wartość jego pracy.
 Arkadiusz Czwołek

Michael J. Sandel, The Case against Perfection: Ethics in the Age of Genetic Engineering, Harvard University Press,
Cambridge 2007, ss. 162.
Od czasu sklonowania owcy Dolly inżynieria genetyczna święci triumfy. Początkowo traktowana jako dziedzina, dzięki któ-
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rej możliwe stanie się tworzenie zdrowych
zamienników chorych tkanek lub organów,
stała się również polem działania dla wizjonerów usiłujących doprowadzić ludzkie ciało, a wraz z nim umysł, do perfekcji. Moralna ocena tych poczynań należy m.in. do bioetyków i właśnie w ten nurt wpisuje się wydana w 2007 r. książka Michaela Sandela,
zatytułowana The Case Against Perfection,
będąca poszerzeniem i uzupełnieniem artykułu, który ukazał się trzy lata wcześniej.
Sandel skupia się w swych rozważaniach
na szczególnej funkcji, jaką pełni obecnie
biotechnologia – ma ona umożliwić manipulowanie tym, co dotychczas uważano za
domenę Boga czy też natury – niezależnie
od tego jak ją nazwiemy, siły niezależnej od
człowieka. Godzenie się z nią i próby naprawiania ludzkich ułomności zastąpione zostają zakusami stworzenia idealnych istot,
których cechy można byłoby dowolnie wybierać z nieograniczonego katalogu. Usiłowania te niewątpliwie budzą wśród wielu
osób moralny sprzeciw. Często jest on jedynie intuicyjny, niewyartykułowany; niejednokrotnie trudno znaleźć racjonalne i składające się w spójną całość argumenty przemawiające za słusznością odczucia, że nieprzekraczalne zostało przekroczone. Argumentów tych dostarcza przejrzysty wywód
Sandela, niezamykającego się na rozwój nauki i płynące z niego korzyści, jednak postulującego pewne limity, których naruszenie zdaje się nadużyciem danych człowiekowi możliwości.
Spodziewać by się można, iż krytyka biotechnologicznych eksperymentów opar-

ta zostanie na założeniach, które najczęściej pojawiają się w debacie nad granicami inżynierii genetycznej – na fundamentach chrześcijańskich. Sandel wykłada jednak swoje stanowisko w oparciu o różnorodne punkty widzenia, uprzedzając kontrargumenty tych, u których ingerencja w boskie dzieło nie wywołuje konﬂiktu sumienia. Autor The Case against Perfection porusza przede wszystkim kwestię udoskonalania nas samych oraz naszych dzieci, a także dokonywania wyboru w sprawach, które dotychczas uznawaliśmy za niezależne
od ludzkiej woli – poczynając od koloru
oczu naszego potomstwa po jego schorzenia. Sandel twierdzi, iż – niezależnie od reprezentowanego przez nas światopoglądu –
dążenie do perfekcji (rozumianej jako posiadanie doskonałych genów) nie jest bezpieczne. Moralna wątpliwość dążenia do
ulepszenia ludzkiej natury za pomocą modyﬁkacji genetycznych wynika z faktu, iż
w pogoni za mistrzostwem i dominacją nieistotny staje się podziw dla osiągnięć wynikających z naturalnych zdolności, zaangażowania czy pracy. Sandel podkreśla także, iż przy pełnej aprobacie dla wysiłku, jaki
wkłada się w zdobycie pewnych osiągnięć,
u mistrzów nie można cenić jedynie nakładu pracy – należy dostrzec także naturalną (co warte podkreślenia) iskrę geniuszu.
Uznawany za „teologiczny” argument o odbieraniu człowiekowi godności autor przekłada na świecki grunt, wyjaśniając, iż szacunek przeniósłby się z wykonawcy tego, co
cenione, na osobę, która owego wykonawcę zaprojektowała w taki sposób, by wyko-
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nał określone zadanie. Osnuta w większości wokół pojęcia uzdolnień argumentacja oparta jest z jednej strony na sprowadzeniu prób przekraczania wyznaczonych
nam granic do prometeizmu, ryzykownego wkraczania w boskie kompetencje, dążenia do przejęcia kontroli nad porządkiem świata. Z drugiej natomiast – laickiej
– strony, podkreśla się „niedemokratyczność” podziału uzdolnień, fakt, iż nie każdy jest w stanie dokonać tych samych osiągnięć i nawet najcięższa praca nie zastąpi
tego, czym człowiek – w nadal niepojęty dla
nas sposób – został obdarzony. Dawcą talentów nie musi być Bóg – Sandel odwołuje
się do Locke’a, według którego nasze życie
i wolność są niezbywalne. Czy projektowanie życia dziecka jeszcze przed jego poczęciem, od określenia koloru oczu aż do zdeterminowania jego talentów, nie jest pozbawianiem człowieka wolności? Wątek samostanowienia jednostki Sandel porusza też
na gruncie myśli Habermasa. Przywołuje również Kanta, twierdzącego, iż nie możemy sami siebie traktować przedmiotowo,
a tak właśnie czynimy, pozwalając manipulować człowiekiem.
Sandel uprzedza także zarzut, iż nowy,
udoskonalony człowiek mógłby przyczynić
się do ulepszenia świata. Ponoszone koszty
społeczne mogłyby przewyższyć zyski. Autor nie sprzeciwia się jednostkowym motywacjom, lecz nowemu zwyczajowi, stylowi życia, tłumieniu impulsu do rozwoju intelektualnego na rzecz uproszczonych rozwiązań.
Istotnym wątkiem jest również kwe-
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stia miłości i odpowiedzialności rodziców
w stosunku do dziecka. Traci na aktualności koncepcja rodzicielstwa samego w sobie jako daru. Odpowiedzialność za potomstwo, za jego bezpieczeństwo i wychowanie
przekształca się w odpowiedzialność za odpowiedni dobór cech, mających zapewnić
dziecku jak najlepszą – wedle planu rodziców – przyszłość. Tym, co najważniejsze,
staje się dobrobyt dziecka (rozumiany przez
stworzenie jak najlepszego projektu osoby)
zamiast jego bycia. W dalszej perspektywie
programuje się w ten sposób całe struktury społeczne, a to – podkreśla Sandel – znamy już z historii.
Uznając, iż taki sposób dążenia do mistrzostwa zagraża docenieniu życia jako
daru, autor sprzeciwia się mu. Nie należy jednak uznawać książki The Case against Perfection za jednoznaczny głos przeciwko rozwojowi biotechnologii i inżynierii genetycznej. Co istotne, ﬁlozof wyraźnie
zaznacza, iż medycyna powinna służyć leczeniu, nie natomiast poprawianiu tego, co
uznajemy za niedoskonałe, lecz nie za nieprawidłowe. Zajmując stanowisko w dyskusji na temat prowadzenia badań na zarodkach, autor wykłada swoje stanowisko, odróżniając blastocystę od embrionu i nadając im różny status. Powołując się na liczne przykłady, uzasadnia swoje stanowisko
w sporze o to, czy należy stawiać zarodki na
równi z już funkcjonującymi w społeczeństwie osobami.
Pytania, które stawia Sandel, są dziś
nieuniknione. Nie sposób wyobrazić sobie perfekcyjnej ludzkości złożonej z do-
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skonale zaprojektowanych jednostek. To
właśnie dzięki niedoskonałościom i różnicom funkcjonują społeczeństwa. Zdolności – nawet dane geniuszom, nie są ich
zasługą, toteż nie uprawniają „posiadaczy”
do wyłącznego korzystania z talentów. Nawet jeśli Sandel nie zgadza się w zasadą
dyferencji teorii sprawiedliwości Rawlsa, w jego wywodzie można znaleźć wątki,
które w pewien sposób do niej nawiązują.
Odejście od zasady równości nie musi się
co prawda wiązać z korzyścią jedynie dla
jednostek znajdujących się w najgorszym
położeniu, jednak nikt nie jest też całkowicie odpowiedzialny za swój sukces, co pozwala na istnienie więzi społecznych. Warto pamiętać, że nigdy nie utworzymy idealnego świata, ponieważ nigdy nie osiągniemy co do owego ideału kompromisu. Autor z jednej strony kreśli wizję świata zdominowanego przez rezultaty inżynierii genetycznej, a z drugiej – ukazuje co stracilibyśmy, gdyby biotechnologia zastąpiła to,
na co jeszcze nie mamy wpływu. Całkowite
przeformułowanie pojęć współczucia, odpowiedzialności i solidarności bez wątpienia stanowi przyczynek do rozważań nad
słusznością naszych poczynań w dziedzinie genetyki.
 Marta Dorenda

Piotr Setlak, Michaela Novaka koncepcja życia społecznego, Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg 2008, ss. 214;
Marcin Lisak, Katolicki liberalizm. Etyka społeczna Michaela Novaka, Wpro-

wadzenie: Michael Novak, Wydawnictwo Esprit, Kraków – Euro Nexus Publishing House, Dublin 2008, ss. 358.
Michael Novak (ur. 1933) jest wyróżniającą się postacią amerykańskiego życia intelektualnego. Filozof społeczny, katolicki teolog i wolnorynkowy ekonomista od
czterech dziesięcioleci plasuje się w czołówce komentatorów wydarzeń współczesnej Ameryki i świata. Nie stroni od kontrowersji, a jego intelektualną biograﬁę znaczą
dramatyczne zwroty. Od końca lat 70. XX w.
poglądy Michaela Novaka dają się zidentyﬁkować jako neokonserwatywne, choć niektórzy, chcąc być jeszcze bardziej precyzyjni, posługują się określeniem „teokonserwatyzmu”, co nie ma nic wspólnego z teokratycznymi hasłami talibów, lecz podkreśla rolę, jaką w reﬂeksji politycznej Novaka odgrywa wzgląd na religijne korzenie
amerykańskiego projektu ustrojowego oraz
wnioski, jakie z niego wypływają dla współczesnej, demokratycznej debaty.
Michael Novak jest autorem niezwykle płodnym, wypowiadającym się na wiele tematów. Wpływ jego idei dał się odczuć
szczególnie w krajach Europy Wschodniej
(z którą wiążą go słowackie korzenie) oraz
Ameryce Łacińskiej. W Stanach Zjednoczonych, kiedy mowa o zasługach Novaka, do
dnia dzisiejszego wspomina się z szacunkiem nielegalne, podziemne wydanie jednej z najważniejszych jego prac, Ducha demokratycznego kapitalizmu, jakie ukazało
się w Polsce w 1986 roku. Jak zaświadcza
Aleksander Hall, autor Wstępu do kolejnego, legalnego wydania tamtego tłumacze-
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nia, decyzja o jego publikacji w podziemiu
była dla działaczy ówczesnej opozycji niepodległościowej w Polsce okazją do bardzo
poważnej reﬂeksji nad: po pierwsze, miejscem zagadnień ekonomicznych w tworzonych wówczas programach społeczno--politycznych (jak zawsze bliższych „szklanym domom” Żeromskiego niż realizmowi
Adama Smitha) oraz, po wtóre, możliwością
(samą choćby możliwością!) tego, by dorosły człowiek, myślący o sprawach publicznych, podchodził w sposób krytyczny i reﬂeksyjny, a nie tylko emocjonalny (czołobitny bądź nienawistny), do orzeczeń społecznego nauczania Kościoła katolickiego.
W Polsce obroniono trzy prace doktorskie poświęcone myśli Michaela Novaka. Dwie z nich ukazały się ostatnio w formie książkowej i zostaną przybliżone w niniejszej recenzji. Obie prezentują bliźniaczy projekt metodologiczny. Jednogłośnie
orzekając, iż trudnością w odbiorze myśli
Novaka jest interdyscyplinarność zainteresowań oraz publicystyczny język jego wypowiedzi, decydują się na erygowanie swego rodzaju teoretycznego wzorca, abstrakcyjnego punktu odniesienia, aby następnie
zanalizować ewentualne rozbieżności, jakie ujawniają się pomiędzy tym apriorycznym narzędziem badawczym a stanowiskiem bohatera ich analiz. Interesujące jest
to, że poza tak sformułowanym projektem
badawczym oraz naprawdę solidnym w obu
przypadkach zapleczem bibliograﬁcznym,
wszystko inne – sposób argumentacji, język
oraz konkluzje – różni się od siebie w sposób zasadniczy. Jest to tym bardziej godne
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uwagi, jeśli zdamy sobie sprawę, że doktoraty, będące podstawą omawianych publikacji,
obroniono na wydziałach nauk społecznych
uczelni katolickich (KUL i UKSW), a obaj
autorzy są osobami duchownymi.
Autor książki tarnobrzeskiej za swój teoretyczny punkt odniesienia obrał poglądy,
jakie na temat Michaela Novaka prezentuje jego promotor z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zarazem autor Przedmowy do książki oraz jej (jedyny) recenzent.
Ta niewątpliwie godna pochwały strategia
okazuje się w tym wypadku nad wyraz złożona. A to z tego powodu, że opinie publikowane przez promotora – który nie dość
że uporczywie przypisuje Novakowi czeskie
pochodzenie, to jeszcze czyni zeń piewcę libertarianizmu (którym ten nigdy nie był)
oraz odstępcę od nauczania społecznego
Kościoła – mają dość szczególny charakter.
Problem staje się poważny, zważywszy że
obok osoby promotora w grę wchodzi jeszcze cała, reprezentowana przez niego szkoła
myślenia, dla której słowo „liberalizm” kojarzy się nieodmiennie z „totalitaryzmem, libertynizmem i rozwiązłością [jako] różnymi formami zniewolenia” (P. Jaroszyński).
Tak więc męczy się nasz autor, z jednej strony dysponując obﬁtością źródeł, ujawniających zupełnie inny obraz rzeczywistości,
a z drugiej, starając się nie oddalić od rygoru twierdzeń, w których słuszność pragnąłby nie zwątpić. Treść całej recenzowanej publikacji rozbija się o rafy nieprecyzyjnie od początku zdeﬁniowanego pojęcia
„liberalizmu”, które – w zaprezentowanym
ujęciu – wprowadza znak równości pomię-
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dzy zmaganiami o moralny wymiar kapitalizmu i demokracji a stanowiskiem autorów, tak skrajnych, jak Karol Marks czy Jan
Jakub Rousseau; nie czyni różnicy między
przykładnym mężem i ojcem trojga dzieci
Michaelem Novakiem a maniakalnymi libertynami w typie markiza de Sade’a. Sam
Michael Novak – świadomy trudności towarzyszących nadmiernemu „etykietkowaniu” – sporadycznie tylko odnosi do siebie określenie „liberała”. Woli raczej być zaliczanym do grona „neokonserwatystów”,
a już najbardziej ceni sobie określenie ukute w XIX w. przez Lorda Actona, „katolicki
Wig”. Tej jednak informacji w pracy P. Setlaka nie znajdziemy (drugi z recenzowanych
autorów, M. Lisak jest uważniejszym analitykiem myśli Novaka, za co zbiera pochwały od samego zainteresowanego).
Oprócz promotora chce się nasz duchowny autor wykazać zasługami wobec
zwierzchników jeszcze wyższego szczebla.
U początku tekstu oraz we wnioskach końcowych, w charakterze argumentu z autorytetu pojawia się informacja o krytycznej wobec Novaka wypowiedzi jednego z polskich
biskupów, z 1994 roku. Należy zatem przypomnieć, iż przedmiotowy artykuł opublikowany został nie przez biskupa, lecz przez
księdza (biskupem został później), zaś cała
historia miała swój ciąg dalszy. Artykuł prezentował prywatną opinię, piętnującą jedno z wydawnictw katolickich za publikację polskiego tłumaczenia kolejnej ważnej
książki Novaka. Kategoryczne, inkwizytorskie sformułowania artykułu wywołały lawinę reakcji. Jedyny faktyczny biskup, czło-

nek polskiego episkopatu, zabierający głos
w dyskusji, wypowiedział się w zupełnie innym duchu („Ład” 1994, nr 26). Podkreślił
realizm politycznych ocen Michaela Novaka, głębię jego argumentacji moralnej oraz
to, z jak agresywnym przyjęciem spotykają się jego wystąpienia w kręgach zrewoltowanych radykałów. Jako jedyny z uczestników kontrowersji biskup ów legitymował
się osobistą znajomością amerykańskiego
myśliciela (a skoro już mowa o argumencie z autorytetu, to tak się akurat składa, że
chodzi tu o biskupa Józefa Życińskiego, hierarchicznego zwierzchnika autora recenzowanej publikacji oraz jego lubelskiej Alma
mater). Dziś, kiedy mija okrągłe 15 lat od
tamtej kontrowersji, przeglądając nazwiska
ówczesnych dyskutantów trudno nie zadumać się nad nieprzejednaną polaryzacją ich
stanowisk. Potwierdza się prawda dostrzeżona przez o. Macieja Ziębę, głównego „winowajcę” polskich przekładów prac Michaela Novaka w latach 90. Podczas niedawnej konferencji naukowej, zorganizowanej
przez Instytut Politologii UMK, M. Zięba
zauważył, iż mamy w dzisiejszej Polsce do
czynienia z tak przewidywalnym, tak czytelnym podziałem ról w debacie publicznej,
iż zapoznając się z nazwiskami protagonistów, można darować sobie lekturę ich argumentów, bo i tak wiadomo, czego będą
dotyczyć.
Kontrowersja ma więc charakter ideologiczny, zaś danym nadchodzącym ze świata
empirycznego trudno jest przebić się przez
pancerz resentymentów. Przed autorami
opracowań dotyczących postaci tak nietu-
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zinkowych jak Michael Novak otwiera się
jedyna w swoim rodzaju szansa uszlachetnienia debaty, przeważnie sprowadzającej
się do retorycznych harców na przedpolu
własnej koterii, poprzez nasycenie jej elementami racjonalnej argumentacji. Wydaje
się, iż tej właśnie, naukowej misji nie udało
się sprostać pierwszemu z recenzowanych
autorów, P. Setlakowi. Struktura poszczególnych części jego pracy jest dwudzielna: po
interesujących prezentacjach merytorycznych dochodzi do sformułowania wniosków – inicjowanych przy pomocy zawracającego wywód do jego początków słówka „jednakże”, wyrażonych oschle, topornych w logice i stylistyce. Długotrwałe (jak
mniemam) obcowanie autora z twórczością
jego bohatera nie było w stanie zachwiać
apriorycznym przekonaniem, wyrażonym
na powrót w konkluzji pracy następującymi
słowami: „należy zauważyć, że próba pogodzenia etyki chrześcijańskiej i liberalnego
etosu nic nie daje. Dzieje się tak ponieważ
obie [sic!] wychodzą z różnych podstaw”
(s. 186). I tyle. Wolno spytać: ale co z tego?
Przecież zazwyczaj jest tak, że rozmaite
poglądy i stanowiska wychodzą z różnych
podstaw. Interesujące jest dopiero to, w jaki
sposób spotykają się i wchodzą w interakcję. Michael Novak całe swoje życie poświęcił próbie wykazania niesprzeczności pomiędzy dwoma, wychodzącymi z różnych
podstaw komponentami, składającymi się
na intelektualny bagaż jego własnego życiorysu: katolicyzmu z jednej i amerykańskiej
ﬁlozoﬁi wolności („liberalizmu”) z drugiej
strony. Sam chciał być głosem „nowej ge-
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neracji – Amerykanów i [zarazem] katolików”, jak głosił tytuł jednej z jego pierwszych prac, opublikowanej w 1964 roku. To
właśnie pozostaje naczelną ideą, przewijającą się przez jego twórczość, i to powinno zostać poddane ocenie. Tymczasem konkluzja
książki P. Setlaka bierze w nawias analizowane treści, cofa się do początków i odnosi … do przesłanek wyjściowych! Struktura
argumentacji przypomina zatem klasyczny
chwyt erystyczny: to, co twierdzi mój rozmówca, być może nawet brzmi interesująco, ale, jak by nie było, to nie nasz człowiek
(bo „liberał”)!
Krakowsko-dublińska publikacja M. Lisaka za punkt odniesienia poglądów swojego bohatera obiera niemiecki, przetłumaczony w środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego podręcznik Etyki politycznej Bernharda Sutora. W oparciu o jego założenia zostaje skonstruowany model uprawiania etyki jako dyscypliny naukowej. Intencją panoramy stanowisk
naukowych i politycznych, zaprezentowanej w pierwszych dwóch rozdziałach książki, jest usytuowanie postaci Michaela Novaka na tle współczesnej debaty publicznej,
a przede wszystkim „rekonstrukcja” jego
własnego „systemu etyki społecznej”. Projekt zapowiada się interesująco, niemniej
rodzi dwa niebezpieczeństwa. Pierwszym
jest pewna arbitralność dobieranych deﬁnicji. Drugim statyczność uzyskanych rezultatów – co w przypadku postaci tak dynamicznej i tak otwarcie rewidującej własne poglądy jak nasz bohater – grozi zapoznaniem znacznej części jego dorobku. Pod
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koniec analiz istotnie okazuje się, że „model
Sutora nie do końca pomaga w zrozumieniu
i kwaliﬁkacji systemu Novaka” oraz że twórczość własna Novaka „prowadzi do trudności w wypracowaniu spójnej wizji porządku społecznego i konsekwentnej etyki społecznej” (s. 329). Innymi słowy, reﬂeksja publiczna Novaka (jego „public theology”) nie
jest i nigdy nie chciała być zamkniętym systemem. Jej zasługi leżą zupełnie gdzie indziej. Dorobek Michaela Novaka pozwala na „wniesienie w przestrzeń intelektualną chrześcijaństwa, a zwłaszcza katolickiej
nauki społecznej, szerokiej reﬂeksji ekonomicznej, politycznej i moralno-kulturowej”
(s. 332). Nie mówiąc o osiągnięciach idących w przeciwnym kierunku, o tym, że katolicyzm – u początków publicznej działalności naszego bohatera traktowany w Ameryce jako podejrzana inﬁltracja obcej władzy (Watykanu) i zagrożenie dla wolności
ustrojowych tego kraju – dziś cieszy się szacunkiem i zainteresowaniem politycznego
mainstreamu światowego supermocarstwa.
I niekoniecznie musi być tak, jak chcą obydwaj recenzowani autorzy, że „amalgamat”
(M. Lisak) katolickich i cywilnych koncepcji społecznych świadczy o braku intelektualnej precyzji twierdzeń ich bohatera. Może
on być świadomie obranym środkiem heurystycznym ku wykazaniu „jedności w różnorodności”, polifonicznej symfonii, jaka
rodzi się „z różnych podstaw” (P. Setlak),
zgodnie z dewizą Stanów Zjednoczonych
Ameryki: E pluribus unum.
Autorowi pierwszej z recenzowanych
książek wypada życzyć, by jego usilne sta-

rania o okazanie się wierną kopią przełożonych (copie conforme, jak mawiają Francuzi) zostały dostrzeżone i wynagrodzone litanią zaszczytnych godności. Drugiemu z autorów, członkowi Zakonu św. Dominika, dziś dzielnie asystującemu dolom
i niedolom polskich emigrantów w Irlandii
(por.: M. Lisak, Dwie fale. Duchowy przewodnik emigranta, Warszawa 2008), wypada życzyć owocnego wykorzystania współpracy z międzynarodowym gronem badaczy oraz tego, co wyraził sam Michael Novak we Wprowadzeniu specjalnie napisanym do jego książki – żeby recenzowana tu
praca stała się zwiastunem kolejnych, wartościowych publikacji.
 Dariusz Góra-Szopiński

Bartłomiej Michalak, Partie protestu
w Europie Zachodniej. Analiza Relewancji politycznej, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008, ss. 314.
W zmieniającej się rzeczywistości socjopolitycznej i ekonomicznej dostrzec można szereg zjawisk, do których z pewnością
należy pojawienie się nowych typów partii i ruchów politycznych, stanowiących odpowiedź na aktualne zapotrzebowanie społeczne czy polityczne. Do takich interesujących zjawisk politycznych należy pojawienie się oraz funkcjonowanie w systemie partyjnym, a szerzej w systemie politycznym, specyﬁcznej kategorii partii protestu.
Próby uchwycenia i opisania funkcjonowania partii protestu w Europie Zachodniej
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w latach 1953–2005 podjął się Bartłomiej
Michalak w książce Partie protestu w Europie Zachodniej wydanej przez Wydawnictwo Adam Marszałek. Przedstawione przez
autora aspekty teoretyczne oraz empiryczne skłaniają do głębszej reﬂeksji nad relewancją i szerszą rolą partii protestu w systemie partyjnym. Poza pojęciem partii protestu, w pracy tej zajęto się również antysystemowością oraz populizmem. Przewijają
się one przez całą książkę, stanowiąc jedne
z najważniejszych pojęć kluczowych.
Zakres chronologiczny omawianych badań obejmuje lata 1953–2005, natomiast zakres terytorialny wyznaczony został w oparciu o kształtowanie się w konkretnych krajach Europy Zachodniej w pełni skonsolidowanego reżimu demokratycznego. Ponadto
autor musiał wziąć pod uwagę fakt występowania w systemach partyjnych tego typu
partii. Istotnym walorem omawianej pracy jest podjęcie problemu relewancji partii protestu zarówno w zakresie wewnętrznym (w ramach „narodowego systemu”), jak
i zewnętrznym („konfrontacja siły politycznej ugrupowań protestu pomiędzy sobą”).
B. Michalak słusznie założył, że partie protestu stały się w pełni relewantne politycznie i nie można ich traktować jako zjawiska przejściowego. Inne jego założenia dotyczą m.in. funkcjonowania partii protestu w systemie partyjnym, taktyki izolacji tych partii przez partie „kartelu”, udziału w przetargach koalicyjnych
oraz zagrożeń, jakie mogą istnieć z ich
strony dla skonsolidowanych demokracji zachodnioeuropejskich.
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W swojej książce B. Michalak dokonał dość istotnego spostrzeżenia dotyczącego prowadzenia badań naukowych nad
zagadnieniem partii i ugrupowań skrajnych. W powszechnym dyskursie takie pojęcia, jak „populizm” czy „Nowa Lewica” tracą swój sens poznawczy, stając się określeniami kategoryzującymi i etykietyzującymi. Do takich pojęć można zaliczyć ponadto: „komunizm”, „faszyzm” oraz „nazizm”,
które stały się dość wygodnym narzędziem
stygmatyzowania przeciwnika politycznego
bez wnikania w istotę doktryny politycznej
przez niego propagowanej.
Podstawowy problem swoistego „wypaczenia” obrazu badań może być związany z samą osobą badacza. Istnieje bowiem
niebezpieczeństwo afektywnego traktowania problemu badawczego, jakim są partie
i ugrupowania skrajnie lewicowe czy skrajnie prawicowe. Można zastanowić się nad
przyczynami takiego podejścia do badań
zjawisk politycznych godzących w podstawowe pryncypia reżimu demokratycznego. Być może jest to związane z faktem,
iż w zdecydowanej większości świat nauki
jest strażnikiem takich zasad reżimu demokratycznego jakimi są: wolność, równość czy tolerancja. Egzempliﬁkacją zniekształcenia wyników badań, na co wskazuje
autor, jest traktowanie ugrupowań populistycznych jako zagrażających demokracjom
zachodnioeuropejskim. Kolejnym przykładem swoistego błędu atrybucji jest zakładanie a priori, iż ugrupowania lewicowe muszą z deﬁnicji być postępowe, co także zafałszowuje ich rzeczywisty obraz i stosu-
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nek do współczesnej demokracji. Można,
uzupełniając myśl autora, stwierdzić że takie podejście może sprawić, iż badacz będzie dążyć wyłącznie do zwalczania określonych partii, bez próby zrozumienia mechanizmów ich funkcjonowania i rekrutowania poparcia społecznego.
Wiele miejsca autor poświęca kwestiom
deﬁnicyjnym związanym z partią protestu. Daje się zauważyć, iż w obrębie badań
nad tego typu partiami istnieje dość duża
swoboda w tym zakresie. Co interesujące,
znaczna większość badań dotyczy skrajnie
prawicowych ugrupowań i partii przy jednoczesnym deﬁcycie zainteresowania skrajną lewicą. B. Michalak przytacza szereg, stosowanych w nauce, określeń partii plasujących się na skrajnej prawicy, z których część
traktowana jest „czasami wręcz jak ugrupowania neofaszystowskie”. Nie wszystkie te
partie mają taki charakter. Nie oznacza to
jednak, że takich partii nie ma, czego przykładem jest dobrze opisana Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), która nawiązuje częściowo do doktryny narodowego socjalizmu, kultywuje pamięć
o III Rzeszy i co interesujące, jej początki
związane są z działalnością byłych członków NSDAP.
Wśród ugrupowań i partii protestu wymagających jeszcze poszerzonych badań
w omawianym przez autora aspekcie, wymienia on ruchy i partie ekologiczne, feministyczne i alterglobalistyczne.
Jednym z największych problemów przy
próbie ujmowania charakteru ideologicznego partii protestu jest znalezienie odpo-

wiadającej im typologii partii politycznych.
Według autora powszechne kryterium radykalizmu lewica–prawica nie pozwala na
pełne oddanie specyﬁki tych partii. Partie
te występują zarówno na lewicy, jak i na
prawicy. Zdaniem autora, ich cechą wspólną jest przede wszystkim antysystemowość
oraz opozycja wobec diady lewica–prawica. Partie te posiadają różne apele polityczne i różny charakter doktrynalny, co z kolei uniemożliwia znalezienie jednej, wspólnej dla nich rodziny partii politycznych. Na
marginesie można w tym miejscu zastanowić się, czy to właśnie wspólny dla partii
protestu charakter antysystemowy nie stanowi czynnika umożliwiającego ich współpracę. Przykładem może tu służyć powstały
w 1999 r., efemeryczny Kampfbund Deutsche Sozialisten (KDS) stanowiący płaszczyznę współpracy, jak twierdzili jego założyciele, socjalistów narodowych i rewolucyjnych.
Inną wspólną cechą tych partii jest populizm, który podobnie jak antysystemowość,
nie określa położenia partii na osi lewica–
–prawica. Warto jednakże zauważyć, że nie
tylko w tych partiach można dostrzec elementy populizmu. Retoryki populistycznej
można się doszukiwać współcześnie nawet
wśród stabilnych partii liberalnych. Należy
sądzić, że wnikliwa analiza apeli politycznych pod kątem występujących w nich elementów populistycznych, w tym w szczególności apeli wyborczych partii „kartelu”
(np. w polskim systemie partyjnym) mogłaby przynieść interesujące rezultaty w tym
zakresie.

Recenzje

W proponowanym tu ujmowaniu partii protestu, niemożliwym jest wiązanie ich
z jakimikolwiek rodzinami ideologicznymi,
„typem, formą organizacyjną czy też konkretnym modelem genetycznym partii”. Co
ważniejsze, jak podkreśla B. Michalak, sklasyﬁkowanie danej partii, jako partii protestu w danym momencie, nie musi oznaczać,
że partia ta musi być tak określana już zawsze. Kiedy zatem dana partia może utracić swój antysystemowy charakter? Czy
dopuszczenie danej partii do partycypacji
w rządzeniu, a więc w decydowaniu o systemie sprawia, iż traci ona swój charakter
bezpowrotnie?
Skoro mało przydatnym jest tu zastosowanie podziału lewica–prawica, to można
tego typu partie uplasować w ramach ideologicznych rodzin partii. Z jednej strony są
to partie lewicowo-libertiariańskie (tu autor
uzasadnia poprawność określenia „libertariańskie” zamiast „libertariarne”) oraz prawicowo-populistyczne.
Wśród partii lewicowo-libertariańskich
dość ważną grupę stanowią ugrupowania
alterglobalistyczne. Autor wskazuje na ich
lewicową genezę. Warto jednakże zauważyć, że antyglobalizm jako „ruch ruchów”
(jak określiła go Naomi Klein) obejmuje
w swym szerokim zakresie także ugrupowania i partie skrajnie prawicowe. Wskazują na to elementy antyglobalistyczne występujące w apelach partii działających na tej
stronie sceny politycznej. Zaznaczyć należy, iż zarówno skrajna prawica, jak i skrajna lewica posługują się w tym przypadku
taką samą retoryką i tą samą nomenklatu-
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rą. Natomiast interesujące jest, że lewicowo-libertariańscy przedstawiciele anty –
czy alterglobalizmu starają się nie dostrzegać swoich „brunatnych sojuszników”. Również wspominany przez autora ekologizm
nie jest wyłączną domeną partii lewicowo-libertariańskich. Skrajna prawica również propaguje hasła proekologiczne zbieżne z apelem lewicowego ekologizmu. Inne
jest jednak uzasadnienie „brunatnego ekologizmu”. W tym bowiem wypadku chodzi
o „zagwarantowanie zdrowych warunków
bytowania narodu”, a nie ludzi jako takich.
B. Michalak proponuje umieszczenie partii protestu w ramach innych bardziej odpowiadających im typologii partii politycznych. Według autora adekwatnym dla partii protestu podziałem typologicznym jest zastosowanie kategorii „partii nowej polityki” oraz „partii nowego populizmu”. W tym podziale, zdaniem autora,
łatwiej można uplasować takie ruchy, jak:
antyhomofobiczne i feministyczne, które,
jak twierdzi autor, nie „wykształciły jeszcze formalnych struktur partyjnych”. Inna
typologia, o której wspomina autor, to podział partii protestu w perspektywie ideologicznej, na lewicowo-kolektywistyczne, prawicowo-populistyczne i libertariańskie. Jak
zaznacza autor, przedstawione przez niego
typologie nie wyczerpują innych możliwych
podziałów.
Najmniej problematyczne wydaje się być
deﬁniowanie systemu partyjnego. System
partyjny jest tu traktowany przede wszystkim w perspektywie funkcjonalnej, jako
„dynamiczny proces społeczny” przetwa-
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rzający impulsy społeczne w decyzje i działania polityczne. Jest to zatem „zbiór wszystkich partii rywalizujących ze sobą o wpływy i udział we władzy”. Układ ten podlega
dynamicznym procesom rywalizacji. Istotne jest tu jego oddziaływanie na szeroko rozumiany system polityczny. Za Giovannim
Sartorim stwierdza autor, iż „każda partia
jest funkcją innych partii”, reagując na ich
zachowania. Jest to o tyle istotne, iż jednym
z ważniejszych pytań jest to, w jakim stopniu partie protestu mogą wpływać na inne
partie oraz na cały system. Zatem, jak wielki może być ich potencjał szantażu politycznego i jak wielka jest ich relewancja wyborcza czy tez koalicyjna.
Jak już wspomniano, jedną z podstawowych cech opisywanych partii protestu jest
dla autora ich antysystemowość. Przyjmuje
on perspektywę „słabej” antysystemowości.
Według takiego podejścia za antysystemowe uznać można te partie czy ugrupowania,
które negują nie tyle cały system, co jego
określone obszary (instytucje). Wskazuje tu
na spostrzeżenia G. Sartoriego, dla którego
antysystemowość to nie tylko odrzucanie
systemu w całości, ale również negowanie
niektórych jego elementów. W rozumieniu
„słabej” antysystemowości za takie można
uznać partie protestu. Natomiast przyjmując założenie konieczności pełnej delegitymizacji systemu, trudno byłoby uznać partie protestu za antysystemowe. Takie założenie pozwoliło autorowi przyjąć, iż partie protestu są partiami antysystemowymi, odgrywającymi określone role w systemie, w odróżnieniu od partii odrzucają-

cych dany system, a więc pełniących dysfunkcyjną rolę wobec niego. Przyjęcie takiego założenia wyjaśnia pominięcie antysystemowej rodziny partii komunistycznych, które zmierzają do odrzucenia systemu demokratycznego w całości (w Niemczech są to m.in. Kommunistische Partei
Deutschland KPD, Deutsche Kommunistische Partei DKP, Marxistisch-Leninistische
Partei Deutschlands MLPD).
Partie protestu, jak pisze autor, podejmują krytykę określonych elementów systemu.
Negacja niektórych instytucji czy regulacji
generowanych przez system nie oznacza
odrzucenia systemu w całości. Zatem można przyjąć, że dla tych partii system jako
taki jest możliwy do przyjęcia, trzeba go
tylko zreformować w określonych jego zakresach. Czy zatem można uznać, że możliwe jest bycie częściowo antysystemowym?
Czy można w końcu stosować gradację antysystemowości? Mierząc liczbę negowanych pól aktywności danego systemu?
Ugrupowania są lub nie – antysystemowe. Ponadto można założyć, iż z perspektywy partii czy ruchów odrzucających cały
system, bez zakładania możliwości jego
zreformowania, partie koncentrujące się
na niektórych tylko aspektach systemu nie
powinny być uznawane za antysystemowe. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż autor
przyjmując jedną koncepcję antysystemowości przedstawił istnienie również innych.
Funkcjonowanie różnego deﬁniowania antysystemowości, w których partie protestu
mają swoje miejsce lub też nie, ukazuje, iż
wbrew pozorom ten problem badawczy jest
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dość szeroki i dyskusyjny, choćby w teoretycznym jego aspekcie.
Autor przedstawia także teoretyczny
model relewancji partii politycznej. Jest to
jeden z najważniejszych problemów partii
protestu oraz partii antysystemowych zarówno w sensie słabym, jak i mocnym. Ważne bowiem jest określenie istotności zjawiska występowania i funkcjonowania tego
typu partii w systemie partyjnym, a szerzej
w politycznym. Problematyczną kwestią
jest również relewancja polityczna omawianych ugrupowań. W związku z tym, iż
są to zasadniczo partie małe, interesujące
zdaje się być również określenie ich potencjału szantażu politycznego pozwalającego
na wpływanie na wzorce interakcji pomiędzy pozostałymi partiami uznanymi za relewantne.
Według autora dotychczasowe koncepcje teoretyczne problemu relewancji nie są
możliwe do bezpośredniego zastosowania
w badaniach nad fenomenem partii protestu. Fakt ten zmusił go do stworzenia własnej koncepcji, przy wykorzystaniu dotychczasowego dorobku innych badaczy. Zastosował on przy tym szereg znanych już indeksów pozwalających dokonać analizy interesujących go aspektów badanego problemu.
Opisując rozwój partii protestu w perspektywie historycznej, B. Michalak jako
pierwszą tego typu partię przedstawił, powstałą w 1953 r. na bazie poujadyzmu, francuską Unię Obrony Handlowców i Rzemieślników UDCA. Data ta oraz powstanie
partii Pierre’a Poujade’a stanowi organiza-
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cyjny początek rozwoju tych partii. Partia
protestu, jaką była UDCA w dość szybkim
czasie stałą się wyborczo relewantna, lecz
równie szybko uległa dekompozycji. Przyczyną takiego jej losu były czynniki, które
stanowiły o jej powstaniu. Spajał ją przede
wszystkim protest wobec określonych zagadnień związanych z systemem politycznym ówczesnej Francji. Brak jednak było
skonkretyzowanego programu politycznego. Poujadyzm skupiał zbyt szerokie spektrum zwolenników różnych doktryn od nacjonalistów po liberałów.
Ważnym dla przełamywania bariery
wejścia do systemu tych partii były lata
70. Wówczas zauważalnym stał się wzrost
poparcia wyborczego partii ekologicznych
oraz rozwój ich instytucjonalizacji. Także
w tym okresie pojawił się prawicowo-populistyczny Front Narodowy we Francji.
Autor wskazuje tu na przekroczenie przez
partie protestu progu inkorporacji. Lata 80.
XX w. to z kolei okres przełamywania bariery reprezentacji przez ugrupowania ekologiczne. Dalszy proces wzrostu relewancji wyborczej partii protestu nastąpił w latach 90. XX w. Co stanowiło jeden z symptomów kryzysu dotychczasowego systemu
partyjnego oraz spadek zaufania do partii
„kartelu”. Także pierwsze lata XXI w. przyniosły dalsze wzmacnianie roli partii protestu. Jak zauważa autor, oprócz wzrostu
relewancji wyborczej wzrasta w omawianym okresie, także liczebność tego typu
partii. Autor opisuje interesujące zjawisko polegające na pojawieniu się potencjalnych i realnych możliwości uczestnic-
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twa w przetargach koalicyjnych na arenie
parlamentarnej.
Istotnym w tym momencie było analizowanie wpływu systemu wyborczego na reprezentację parlamentarną partii protestu.
Odpowiednio skonstruowana ordynacja
wyborcza może bowiem zredukować możliwości wejścia do parlamentu tych partii.
Znanym przykładem jest tu stosowanie zasady wyborów większościowych. Również
stosowanie klauzuli zaporowej uniemożliwiło wejście do parlamentu mniejszych
ugrupowań, a jak zauważa autor – są to
z reguły małe partie. Przełamanie tej klauzuli jest dla nich tym trudniejsze, że z przyczyn zarówno personalnych, jak i doktrynalnych ciężko jest im w praktyce tworzyć
koalicyjne komitety wyborcze lub – tam
gdzie tworzenie takich komitetów jest zakazane – wysuwać wspólnych kandydatów albo umieszczać na listach jednej partii kandydatów innych partii. Pomimo relatywnie dobrych wyników wyborczych i posiadania w parlamencie określonej reprezentacji, partie te nie muszą być brane pod
uwagę w przetargach gabinetowych, gdyż
mogą być poddane swoistemu bojkotowi
przez innych aktorów sceny parlamentarnej. B. Michalak przedstawia jednak przykłady wejścia reprezentacji partii protestu do gabinetów. Mamy tu zatem do czynienia z pewnym paradoksem i pytaniem
– czy partia antysystemowa (takie założenie przyjęto w omawianej pracy w stosunku do partii protestu) może współtworzyć
rząd? Czy stając się jego członkiem nie traci swego charakteru? Sam autor zauważa,

że apel tych partii w takiej sytuacji, staje się
często bardzo pragmatyczny. Mając możliwość wejścia do koalicji partie te skupiają
się przede wszystkim na tym co łączy, a nie
dzieli. Potrzeba kompromisu zmusza do odrzucenia radykalizmu a to powoduje niebezpieczeństwo odsunięcia się od niej elektoratu i wewnętrznych rozłamów.
Zdaniem autora udział partii protestu
w sprawowaniu władzy nie jest skazany na
porażkę, czego przykładem jest partia zielonych (Die Grünen/Bündniss 90) w RFN.
Analizując indeks zdolności koalicyjnej
B. Michalak doszedł do wniosku, że nie tylko zieloni posiadają, mimo swego „protestu”,
pewien potencjał koalicyjny są to również:
Freiheitliche Partei Österreichs FPÖ w Austrii i Lista Pina Fortuyna w Holandii.
Można tu jednak ponownie zadać pytanie o antysystemowość partii rządowej?
Czy będąc partią rządową nie traci swego
charakteru jako partia protestu? Mamy tu
do czynienia z szerszym zagadnieniem dotyczącym pozycji tych partii w przestrzeni pomiędzy antysystemowością rozumianą jako chęć generalnej zmiany systemu
a reformizmem, czyli jego usprawnianiem.
Sam autor zastanawia się nad sprzecznością
udziału antyestablishmentowej partii w establishmencie.
Zajmując się kwestią przeobrażeń systemów partyjnych B. Michalak zauważa,
że teza Seymoura Martina Lipseta i Steina
Rokkana o „zamrożeniu systemów partyjnych” w świetle m.in. jego badań zdaje się
być już nieaktualna. Daje się zauważyć, iż
systemy partyjne podlegają procesowi zmia-
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ny. W tym kontekście pisze on o warunkach,
w jakich wzrastała siła polityczna ugrupowań protestu. Poważne znaczenie miały tu
przeobrażenia w sferze socjoekonomicznej.
Wskazuje on także na rozwój i zmianę podziałów pomiędzy „pracą” a „kapitałem”, animozje pomiędzy „pracownikami ﬁzycznymi
i umysłowymi oraz pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym”, a w końcu na nowe
podziały socjopolityczne oparte na „wartościach nieekonomicznych”.
Autor opisuje nie tylko sam proces zmiany systemów partyjnych w Europie Zachodniej, ale również wpływ na ten proces partii
protestu. Wpływ ten dotyczy przede wszystkim obszaru rywalizacji politycznej. B. Michalak bada tę kwestię w czterech wymiarach: „interakcji międzypartyjnych zachodzących pomiędzy tradycyjnymi stronnictwami politycznymi, charakteru dominujących konﬂiktów politycznych wraz z mechanizmami ich rozwiązywania, wprowadzania nowych kwestii programowych do
dyskursu politycznego oraz zmiany formatu systemu partyjnego.”
Należy sądzić, że jedną z najpoważniejszych przyczyn kryzysu systemów partyjnych opartych na swoistym konsensusie
kartelu partii ustabilizowanych jest zjawisko słabnięcia powiązań pomiędzy partiami a społeczeństwem. We współczesnej Europie Zachodniej następuje spadek zaufania
do stabilnych partii „kartelu” i odwrócenie
się ku partiom protestu, które może nie są
w stanie zaspokoić żądań społecznych, ale
mogą stanowić wyraz sprzeciwu wobec rzeczywistości społecznej, politycznej czy go-
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spodarczej, za którą odpowiedzialność ponoszą partie rządzące. Kolejną istotną kwestią i czynnikiem wzmacniającym oddziaływanie społeczne partii protestu, jest dynamiczny rozwój mediów masowych i jak
się zdaje przede wszystkim mediów telematycznych (Internet), stanowiących bardzo wygodny środek komunikacji społecznej przede wszystkim dla partii czy ugrupowań małych.
Mimo iż założeniem badawczym autora było głównie zbadanie kwestii relewancji partii protestu, a nie wnikliwa analiza
ich apeli politycznych, to jednak autor trafnie poświęca również swoją uwagę temu zagadnieniu. W apelach tych partii pojawiają się bowiem nowe hasła i kwestie, co do
których tradycyjne partie polityczne bądź
nie chciały, bądź nie potraﬁły się odnieść.
Partie te, usiłując zachować swoje pozycje,
musiały jednak przyswoić, przynajmniej
częściowo, hasła podnoszone przez partie protestu, zmuszone zostały do poszukiwań rozwiązań problemów wskazywanych
przez te dość małe partie. Tu znajdujemy
odpowiedź na pytanie o istotność tych partii i ich potencjał szantażu. Są one zdolne do
wpływania na charakter apeli politycznych
partii dużych. Jest to tym łatwiejsze, im bardziej wyrównana jest rywalizacja partii tradycyjnych. Partie te muszą szukać poparcia w coraz to szerszych warstwach czy grupach społecznych, zwracając się nawet ku
potencjalnym wyborcom partii protestu.
Stare partie, odrywając się od społeczeństwa nie agregują i nie realizują już w pełni wszystkich żądań obywateli. W powstałej
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przestrzeni pojawiły się partie protestu wyrażające niezadowolenie części obywateli,
którzy nie znajdowali już możliwości realizacji swych postulatów i interesów poprzez
partie kartelu. Dla wyborcy apele polityczne, a przede wszystkim praktyka polityczna partii kartelu, stały się na tyle zbieżne, iż
poszukują oni nowych wyrazicieli swej woli
zwłaszcza, że w zmieniającym się świecie
mamy do czynienia z nowymi problemami
i podstawami podziałów socjoekonomicznych czy politycznych.
Partie protestu stały się nie tylko stałym elementem sceny politycznej, ale posiadają także określony potencjał relewancji i to zarówno w płaszczyźnie rywalizacji
wyborczej, jak i parlamentarnej. Paradoksalnie, partie określane jako antysystemowe (w rozumieniu autora – słabej antysystemowości) są w stanie nie tylko wejść do
systemu, ale również brać udział w przetargach gabinetowych, by już jako uczestnicy tychże gabinetów decydować o sprawach
systemu politycznego.
Książka B. Michalaka stanowi odpowiedź
na wciąż nowe pytania o stan systemów
partyjnych w określonych krajach, ale również o istotę zjawisk wspólnych im wszystkim. Wykazuje jednocześnie, iż pole badawcze, jakim jest zagadnienie partii protestu
stanowi ważny problem politologiczny.
 Adam Hołub

Adam Jamroz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, LexisNexis, Warszawa
2008, ss. 255.

Najnowsza książka profesora Adama
Jamroza, choć pozostaje w kręgu wieloletnich zainteresowań badawczych i publikacji autora w zakresie teorii i ﬁlozoﬁi prawa – co już czyni ją bardzo interesującą –
zawiera wiele przemyśleń i nowych analiz,
które autor prezentuje nie tylko jako teoretyk prawa, ale też – co daje się zauważyć – i tych, do których zapewne doszedł
w czasie praktyki sędziowskiej. Licząca ponad 250 stron, złożona z ośmiu rozdziałów,
praca zastała napisana językiem przejrzystym, prawie pozbawionym cech dzieła hermetycznego, zrozumiałego tylko w gronie
specjalistów. To wielka sztuka prowadzenia umiejętnego precyzyjnego, analitycznego wywodu naukowego w sposób przystępny. Nie jest to spotykane nazbyt często.
Już z tego punktu widzenia, jak pisze autor, będzie to podręcznik „nie tylko dla studentów studiów prawniczych czy administracyjnych, ale też dla wszystkich, którzy
chcą poznać podstawy kultury państw demokratycznych”.
Zwraca uwagę także i odmienny tytuł. „Tytuł tego opracowania nie jest przypadkowy” – zaznacza autor. Nie jest to ani
wstęp do nauk prawnych, ani wstęp do prawoznawstwa, ani wstęp do teorii państwa
prawa. I nie są to jedynie semantyczne różnice, w istocie bowiem, autorowi chodziło przede wszystkim o odmienną strukturę książki, różną od tych, jakie zwykle spotykamy. A także, co za tym idzie, związane z tym wątki problemowe. Zauważyć już
to można na wstępie dzięki przedstawieniu systematyki prawa, a ponadto powią-
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zaniu tych zagadnień z wymogami prawa
Unii i jego wpływu na stanowienie i stosowanie prawa w Polsce.
Prześledźmy jednak pełny zakres problemowy książki:
• zagadnienia norm prawnych na tle
norm społecznych i relacje między
prawem a państwem w rozdziale zatytułowanym Społeczeństwo, państwo
prawo;
• kształtowanie się modelu prawa stanowionego w państwie demokratycznym i hierarchia w strukturze systemu prawa;
• pozioma struktura porządku prawnego;
• podstawowe pojęcia analizy prawnej
(dogmatyka prawa, podmiotowość
prawna w prawie prywatnym, podmioty prawa publicznego, prawa podmiotowe);
• relacje między przepisem prawnym
a normą prawną, język prawa, rodzaje przepisów i norm prawnych, problematyka wykładni prawa w kontekście
konstruowania norm prawnych;
• stosowanie prawa, zasady i modele procedur prawnych, fazy stosowania prawa, system norm prawnych, zagadnienia subsumcji w stosowaniu prawa;
• relacje miedzy prawem wewnątrzpaństwowym a prawem Unii Europejskiej,
systemy prawa wewnętrznego w relacji
do prawa międzynarodowego publicznego i prawa Unii;
• problematyka praworządności, spory
wokół pojęcia, praworządność w sferze
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stanowienia prawa i stosowania prawa,
gwarancje praworządności.
Kolejność prezentowanych problemów
w istocie odbiega od stosowanych w wielu
pracach z tej dziedziny. Z reguły bowiem,
w rozdziale (rozdziałach) początkowym
znajdujemy rozważania o funkcjach prawach, cechach nauk prawnych czy wręcz
o zagadnieniach omawiających typy wypowiedzi, w tym oczywiście, wypowiedzi jakimi są przepisy prawa. Gdyby wskazać pracę, która w swej strukturze początkowej jest
zbliżona, to warto wspomnieć znany podręcznik Zygmunta Ziembińskiego Teoria
prawa (wiele wydań), w którym w rozdziale drugim omówione zostały zagadnienia
treści i rodzajów norm. Dotyczą one jednak
kwestii terminologicznych związanych z logiką. Z kolei, w znanym podręczniku Tomasza Staweckiego i Piotra Winczorka Wstęp
do prawoznawstwa (wiele wydań) problematyka systemów normatywnych znajduje
się w rozdziale trzecim pt. Prawo a inne regulatory zachowań. W mojej ocenie, przyjęta przez Adama Jamroza konstrukcja, w której rozpoczyna narrację od wyodrębnienia
norm prawnych spośród innych norm społecznych, w kontekście rozważań nad społeczeństwem, państwem i prawem wydaje
się dla celów edukacyjnych bardziej trafna.
Zauważalne jest powiązanie tych zagadnień
z teorią państwa. Autor kontynuuje te wątki
w rozdziale drugim (Hierarchiczny porządek prawny prawa stanowionego w państwie
demokratycznym). Rozważania początkowe
są na tyle rozwinięte, by dość wyraźnie odróżniać je od innych, ale też i z natury rze-
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czy – jak na tematykę i rozmiary książki
– potraktowane zostały krócej, niż w pracach dedykowanych wyłącznie zagadnieniom norm społecznych. Autor w stopniu
wystarczającym, ale i w formie przystępnej, omawia i analizuje relacje między normami moralnymi, zwyczajowymi, obyczajowymi, estetycznymi, politycznymi i prawnymi, a także odesłaniami pomiędzy nimi,
wskazując przy tym na różne warianty relacji między tymi grupami norm społecznych. Ta część jest punktem wyjścia dla opisu relacji między państwem a prawem. Zostały w tym miejscu zasygnalizowane także kwestie kilku ujęć z zakresu teorii prawa,
ale też i nawiązanie do zasady suwerenności i legitymności władzy państwowej. Problematyka ta jest rozwinięta w kolejnym
rozdziale. Zasługuje on na uwagę, gdyż autor trafnie wykazuje, że idea i zasada suwerenności nie musi iść w parze z demokratyczną legitymnością władzy państwowej,
ale może przede wszystkim, ze względu na
bardzo ścisłe dla rządów demokratycznych
powiązanie idei wolności, równości wobec
prawa, rządów państwa prawa, rywalizacji
nurtów politycznych, z ideą przedstawicielstwa, podziału władz, konstytucjonalizmu
i szczególnej roli ustawy w porządku prawnym. Idee te, a w szczególności supremacji konstytucji w państwie demokratycznym zostały w szczególny sposób wzmocnione. Jak pisze autor: „Uznaje się je (sądy
konstytucyjne – J.I.) za konieczną instytucję państwa demokratycznego. Dodajmy już
od siebie: faktyczna pozycja i rola ustrojowa sądownictwa konstytucyjnego jest istot-

ną miarą demokracji rzeczywistej, stosowanej, ale też i przeszkodą w wędrówce ku demokracji fasadowej. Autonomia sądu konstytucyjnego to współcześnie jeden z kardynalnych gwarantów demokracji.
Wątek odnoszący się do hierarchiczności systemu prawa, roli konstytucji w powiązaniu z zasadą nadrzędności konstytucji pisanej – został przedstawiony poprzez
opisanie cech Konstytucji RP z 2 kwietnia
1997 r., w tym, z podkreśleniem tego co wyraźnie odróżnia ją od typowych, standardowych rozwiązań w państwach demokratycznych, a w szczególności ze wskazaniem
na regulacje dotyczące dyscypliny ﬁnansów
publicznych czy też nadanie rangi konstytucyjnej Najwyższej Izbie Kontroli. Znajdujemy tu również zagadnienia roli ustawy (jej prymatu) w systemie prawnym państwa demokratycznego.
W logicznej kolejności, autor omawia horyzontalną strukturę porządku prawnego.
Znajdujemy tu, o kardynalnym znaczeniu,
zagadnienie podziału prawa na prawo publiczne i prawo prywatne. Odnoszące się do
nich kryteria podziału spotykane w literaturze (podmiotowe, przedmiotowe i sposobu
dochodzenia roszczeń) choć są bez wątpienia zasadne, to jednak z drugiej strony, zgodzić trzeba się z autorem, że „żadne z proponowanych kryteriów nie może być precyzyjne, a żaden z podziałów nie może być w pełni jednoznaczny. Jest to przede wszystkim
efekt tego, że wskutek ewolucji współczesnych państw demokratycznych ewoluuje
również granica między obszarem prawa
publicznego i prawa prywatnego” (s. 68).
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Systematyka prawa, którą omawia autor
to z pewnością jedna z cech odróżniających
tę pracę. Przyjmując taką koncepcję książki, znajdujemy w niej zagadnienia podziału na prawo materialne i formalne, a także
prezentację głównych gałęzi prawa (prawo
konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo karne, prawo cywilne). Charakterystyka gałęzi prawa (konsekwentnie z podziałem na prawo materialne i prawo proceduralne) powiązana została z odniesieniami
do wskazywania tych cech systemu prawa,
które konstytuują treść zasady praworządności i demokratycznego państwa prawnego. Przywołanie zasad i norm proceduralnych w polskim prawie ma również znakomity walor edukacyjny. Pozwala bowiem
dostrzec ważną dla demokratycznego porządku prawnego treść zasady ustrojowej
państwa prawnego, która jest widoczna nie
tylko w konstytucji, ale w wielu ustawach
kodeksowych. Taka prezentacja systematyki prawa ma zatem walory kompleksowego i całościowego spojrzenia na polski porządek prawny, a przy tym – co warto ponownie zaznaczyć – autor czyni to w sposób przejrzysty i możliwy do zrozumienia
nie tylko dla prawników. Jest to też bardzo
konsekwentnie prowadzona narracja o gałęziach prawa z użyciem dwóch podstawowych – wskazywanych wcześniej – kategorii pojęciowych: prawa publicznego i prawa
prywatnego. Autor posługuje się przy tym
kategorią gałęzi prawa o „charakterze mieszanym”, czy też grup przepisów noszących
taką cechę. Warto w tym miejscu przywołać
następujący fragment książki: „Spojrzenie
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na Kodeks cywilny pokazuje jego rolę jako
podstawowego aktu prawnego głównej gałęzi prawa prywatnego, której zasady mają
odpowiednie zastosowanie również w innych gałęziach prawa: nie tylko prywatnego, ale również takich, które mają charakter
„mieszany”, bowiem zawierają także przepisy mające cechy przepisów prawa publicznego. Trzeba zresztą nadmienić, że także
w przypadku prawa cywilnego mamy czasem do czynienia z przepisami prawnymi,
które nie są zgodne z naturą prawa prywatnego” (s. 94).
W kolejnych rozdziałach znajdujemy
analizę podstawowych kategorii pojęciowych dla nauk prawnych, a także rozważania dotyczące przepisu prawnego i normy prawnej. Są to zatem fragmenty „typowe” dla zbliżonych tematycznie prac. Adam
Jamróz konsekwentnie wprowadza czytelnika, z wcześniej przyjętą narracją: do poznawania tych pojęć w związku z podstawowym podziałem na prawo publiczne i prawo prywatne (pamiętając o wcześniejszej
uwadze odnoszącej się do nieostrości tego
podziału, jak też i o grupie przepisów „mieszanych”). Uwaga ta w pełni odnosi się do
pojęcia praw podmiotowych, ich odmiennego zakresu pojęciowego na gruncie prawa publicznego i prywatnego, ale też występowania sfery podmiotów prawa publicznego w prawie prywatnym. Pomimo złożoności tego zjawiska, czytelnik bez trudu
może rozróżnić odmienną genezę i zakresy praw podmiotowych osób ﬁzycznych od
przykładowo państwa, które na gruncie prawa ustrojowego opierają się na konstrukcji
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doktrynalnej. Warto wspomnieć przy okazji, że współcześnie w kręgu niektórych
nauk społecznych spotykamy krytykę fundamentalnej dla demokracji koncepcji rozumienia wolności ograniczonej jedynie do
tego co zakazane, w przeciwieństwie do zakresu kompetencji podmiotów prawa publicznego, a w szczególności państwa (tego
co dozwolone).
W rozdziale analizującym pojęcia przepisu prawnego i normy prawnej, autor co
prawda skrótowo, ale syntetycznie przedstawia dwa podstawowe stanowiska nauki:
1) odrębności pojęciowej między przepisem
prawnym (za czym obstaje) a normą prawną; 2) wyłączności pojęcia przepisu prawnego i zbędności (czy też tożsamości) pojęcia normy, innymi słowy, równoznaczności
pojęciowej między tymi kategoriami. Przyjmując, że norma prawna jest jednostką logiczną rekonstruowaną na gruncie przepisów prawa, autor uzasadnia – co wydaje się szczególnie ważne, pamiętając o doświadczeniu autora jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego – swe stanowisko wymogami wykładni prawa, a w szczególności
– jak sądzę – zasadami i dyrektywą koncepcji derywacyjnej. Stanowisko to autor konsekwentnie przenosi do zagadnień stosowania i stanowienia prawa. Dla przykładu,
choćby jeden cytat: „Idea rozdzielczości stanowienia i stosowania prawa wyrasta z dwu
podstawowych przesłanek: źródłem prawa
powszechnego są przepisy prawa stanowionego, na gruncie których konstruuje się (rekonstruuje) normy prawne” (s. 171). Adam
Jamroz szeroko omawia także typy stoso-

wania prawa, w tym zasady i modele procedur prawnych, co i w tym przypadku odróżnia tę pracę od innych. Jest to wiedza, szczególnie dla nie-prawników niemających innych możliwości poznania tych zagadnień,
ważna. Spotykamy tu bowiem omówienie,
wraz z odwołaniem się do elementarnych
reguł proceduralnych prawa, cywilnego, administracyjnego i karnego, typy: sądowego,
administracyjnego i kierowniczego stosowania prawa.
Ostatni rozdział dotyczy praworządności. Choć nie jest nazbyt obszerny, to w istocie stanowi i swego rodzaju podsumowanie,
ale i rozwinięcie wcześniejszych rozważań.
Wszak wiele uwag poczynionych już wprost
dotyczy pojęcia praworządności i państwa
prawnego. A ponadto, w poprzedzających
rozdziałach znajdujemy uwagi dotyczące
faz postępowań stosowania prawa (fragment rozdziału VI), jak również fragmenty
rozdziału VII o relacjach prawa wewnątrzpaństwowego a prawem międzynarodowym publicznym i Unii Europejskiej. Co
w sumie jest pewną całością. Warto przypomnieć wątek, który wydaje się w dobie
współczesnej – w warunkach ciągłej jeszcze
w Polsce debaty politycznej nad rozumieniem zasady praworządności i – niestety –
debaty dotyczącej fundamentów tej zasady,
że treść tego pojęcia wraz z zasadą ustrojową demokratycznego państwa prawnego pozostaje w ścisłym związku z koncepcją podziału władzy, a w konsekwencji z zasadami działania organów państwa, w tym
zasadą legalizmu. Jest to bowiem zasada –
i tu stanowisko autora jest kategoryczne
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– odnosząca się do państwa, a nie obywateli. „Za tym, aby pojęcia praworządności
nie odnosić do działań obywateli (i w ogóle podmiotów prawa prywatnego), przemawia również fakt, iż pojęcie to ma ważną
konotację w świadomości społecznej, jako
pojęcie wiążące się właśnie z działalnością
państwa (władzy publicznej)” – pisze autor
(s. 236). Dodajmy, nic tak nie burzy porządku prawnego i szacunku dla prawa w świadomości społecznej jak nadużywanie władzy i łamanie prawa przez wysokich funkcjonariuszy publicznych, niezależnie od powodów, także i wtedy gdy, uzasadniają to
racjami ideologicznymi i programami politycznymi swych partii. Autonomia prawa
wobec świata polityki jest bowiem jednym
z fundamentów – a nie zagrożeniem – demokracji współczesnej. Dość jednoznacznie też autor rozstrzyga od wieków znany
dylemat: która koncepcja praworządności,
materialna czy formalna powinna być nadrzędna? „W sporze – pisze – między formalną koncepcją praworządności, tkwiącą
korzeniami w pozytywistycznej, a zwłaszcza normatywistycznej koncepcji prawa,
a materialną koncepcją praworządności,
inspirowaną prawem natury, punktem wyjścia powinna być formalna koncepcja praworządności. Winna ona być uznana za zasadę w sferze stanowienia prawa oraz w sferze stosowania prawa” (s. 239). Dodaje od
razu, że konstytucje państw demokratycznych w oczywisty sposób zawierają (powinny zawierać) materialne treści o charakterze standardów, zgodne z wymogami
państwa demokratycznego. I tu dochodzi-
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my do ważnego (szkoda, że nie rozwiniętego szerzej) wątku o debacie nad prawem
słusznym. Wątku polemicznego. Trudno bowiem pogodzić bardzo szybkie przemiany
społeczne państw demokratycznych, także w sferze praktyki ustrojowej, z wymogiem względnej trwałości konstytucji. Nie
najlepszym rozwiązaniem – jak się wydaje – byłoby podążanie, zgodnie z „tradycją
francuską”, drogą częstych zmian konstytucyjnych. Stąd zapewne szczególna i wzrastająca rola sądownictwa konstytucyjnego w wypełnianiu funkcji interpretacyjnej
i ustrojowej. Zagrożenia dla demokracji
współczesnej, a w szczególności dla wolności jednostki, jakie niesie z sobą (paradoksalnie!) samo państwo demokratyczne (jak
choćby przedsiębrane pewne środki związane ze sferą bezpieczeństwa państwowego i międzynarodowego) czy też zagrożenia
będące skutkiem swoistych osiągnięć cywilizacyjnych (wszechogarniająca współczesnego człowieka inwigilacja, personalizacja zwykłych czynności życiowych, a także
potężna władza środków przekazu) wskazują na potrzebę zwrócenia większej uwagi na materialne aspekty prawa. Powstanie
w ostatnich kilkudziesięciu latach tylu instytucji zajmujących się ochroną gwarancji konstytucyjnych jednostki, dowodzi
przecież, że bardzo realnym zagrożeniem
wolności człowieka może być samo państwo demokratyczne. Zagrożeniem może
być także kategoryczne i bezwarunkowe
pojmowanie demokracji jako wszechwładzy większości (której zresztą z reguły nie
ma, jest bowiem na ogół tylko pewną po-
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stacią mniejszości). Zależność tę postrzegano już dawno, by wspomnieć dla przykładu
A. de Tocqueville’a: „Maksymę, która głosi,
że większość ma prawo czynić w sferze rządzenia krajem wszystko, co zechce, uważam
za bezbożną i godną pogardy …” (O demokracji w Ameryce. Historia idei politycznych,
tom II, Warszawa 1999, s. 268).
Z tego punktu widzenia, swoistym ratunkiem praworządności i demokratycznego państwa jest jego demokratyczne otoczenie. Odwołanie się do standardów demokracji w określonym kręgu kulturowym
(i to niezależnie od tego po jakie argumentacje z licznych koncepcji prawa natury sięgniemy), wynikających ze stosowania prawa stanowionego czy konwenansów ustrojowych. Posługuję się przy tej okazji pojęciem demokracji transnarodowej. Wiąże
się ono przede wszystkim z otoczeniem
zewnętrznym (międzynarodowym) narodowych demokracji, a co za tym idzie,
z wpływem na kształt demokracji doświadczeń i utrwalonych wzorców innych. Przez
demokrację transnarodową rozumiem
określoną grupę standardów, utrwalonych
wzorców rozwiązań prawno-konstytucyjnych, procesów i zachowań politycznych
instytucji politycznych (w tym państwowych), sądowych i społecznych, a także
jednostek, które wykształciły się i utrwaliły
w kreślonym kręgu kulturowym, i w określonym czasie. Wiąże się ona nadto ze sferą akceptowanych lub tolerowanych idei
politycznych w państwach demokratycznych. Istotne jest bowiem, by pewne pojęcia, kategorie były rozumiane jeśli nieiden-

tycznie, to przynajmniej podobnie czy niesprzecznie.
W tym kontekście, bardzo dobrze, że
autor włączył do swej książki pewne kompendium wiedzy o prawie międzynarodowym publicznym i prawie Wspólnot. Uwaga profesora A. Jamroza, że „wejście Polski
do Unii Europejskiej modyﬁkuje strukturę dotychczasowego „krajowego” porządku
przepisów prawnych, a w sferze stosowania
prawa każe w szczególności zwrócić uwagę na ewentualną możliwość bezpośredniego stosowana przez organy państwowe norm „zawartych” w aktach prawnych
instytucji Unii Europejskiej” (s. 231). Powyższa opinia uzupełnia pojmowanie praworządności i państwa prawnego w szczególnej sytuacji w jakiej znajdują się młode
demokracje, dalekie przecież od stabilizacji determinowanej i opisywanej przez takie przesłanki, jak tradycja demokratyczna,
stabilny system partyjny, autonomia prawa i poszanowanie dla porządku prawnego, prymat poszanowania godności i wolności człowieka.
 Jan Iwanek

Kazimierz Kik, Światowe aspiracje Unii
Europejskiej. Główne motywy i podstawowe kierunki działania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa
im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce
2008, ss. 209.
Tematyka integracji europejskiej była podejmowana przez Kazimierza Kika w wielu publikacjach, zarówno tych o charakte-
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rze stricte naukowym, jak i publicystycznych, kierowanych do szerszego grona odbiorców. Jedną z nich była wydana w 2006
roku książka pt. Ideowe barwy jednoczenia Europy. Europejski proces integracyjny
w programach i w polityce głównych nurtów
politycznych Europy. W najnowszej książce
Światowe aspiracje Unii Europejskiej. Główne motywy i kierunki działania punkt ciężkości prowadzonych rozważań został wyraźnie przesunięty w kierunku globalnych
wyzwań stojących przed UE, a więc szeroko pojętej realizacji założeń „strategii lizbońskiej”.
Praca składa się z pięciu części. W pierwszej: „Światowe aspiracje Unii Europejskiej”,
autor charakteryzuje procesy integracyjne
w warunkach światowej globalizacji, zachodzące na płaszczyznach tak ekonomicznych, politycznych jak i militarnych. Szczególną uwagę na tym etapie rozważań, Kazimierz Kik przywiązuje do aspektów mających umożliwić realizację wizji zarysowanej
przez strategię lizbońską. Celem niniejszej
jest uczynienie (pierwotnie do 2010 roku)
gospodarki europejskiej najbardziej konkurencyjną gospodarką świata. Warte uwagi
są przedstawione przez autora wizje dotyczące charakteru jednoczącej się Europy, ze
szczególnym uwzględnieniem modelu federalnego. Zdaniem wielu przywołanych
w pracy czołowych przedstawicieli środowisk politycznych, najbardziej pożądanego kierunku rozwoju. Niemniej istotnymi
zagadnieniami, którym został poświęcony
pierwszy rozdział pracy są wymiary ekonomiczne wspólnotowych aspiracji, z szero-
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ko pojętą przedsiębiorczością i innowacyjnością na czele. Interesującymi – zwłaszcza w kontekście obecnego kryzysu i zachwiania rynków walutowych – są opinie
K. Kika dotyczące euro jako waluty transakcyjnej oraz jej pozycji względem dolara w transakcjach rozliczeniowych handlu
światowego. W dalszej części rozdziału autor koncentruje się na politycznym charakterze procesów integracyjnych przedstawiając ich genezę oraz najistotniejsze
kierunki ewolucji.
Rozdział drugi: „Unia Europejska – Stany Zjednoczone. Rysy w transatlantyckiej
współpracy”, rozpoczyna część pracy, poświęconej całokształtowi relacji z wybranymi partnerami i konkurentami Unii Europejskiej na światowej arenie. Dokonując ogólnego nakreślenia historycznego tła
stosunków UE – USA, przedstawiwszy asymetrię tych relacji, autor skoncentrował się
na rzetelnym omówieniu współzależności
gospodarczej obu podmiotów. Prowadzone rozważania uzupełnione są szczegółowymi danymi statystycznymi dotyczącymi
wymiany handlowej i w ten sposób tworzą
spójny obraz omawianego problemu. Nie
mniej interesująca jest część poświęcona
obszarom konﬂiktowym dla Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Autor z dużą
trafnością i znajomością materii lokalizuje je oraz objaśnia zarówno polityczny jak
i gospodarczy charakter tych sprzeczności. Należą do nich m.in. – kwestia ochrony środowiska (vide protokół z Kioto), kontrola nad źródłami surowców energetycznych, wspomniana wcześniej rywalizacja na
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płaszczyźnie ﬁnansów (euro kontra dolar)
czy wreszcie budzące wiele emocji stanowiska w sprawie zagrożeń związanych z terroryzmem. Odmienność poglądów na kwestie militarno-strategiczne, dość szczegółowo omówiona została na przykładzie kryzysu „irackiego” w latach 2002–2005. Wyrazem stanowiska UE stała się w dezaprobata
dla „doktryny Busha”. K. Kik pisze, iż zawierała ona nadmiernie uproszczoną deﬁnicję
zagrożenia, a działania USA w oczach Europy określa za Ivanem Elandem, mianem
nowego imperializmu amerykańskiego1. Co
za tym idzie, autor eksponuje instrumentalny charakter relacji Stanów Zjednoczonych
z Unią Europejską.
W zatytułowanej „Unia Europejska –
Rosja. Na drodze do strategicznego partnerstwa?” trzeciej części recenzowanej publikacji, autor zwięźle argumentuje konieczność współpracy Unii Europejskiej
z Rosją. Zasadniczą przyczyną tej konieczności jest postępująca dynamika procesów globalizacyjnych. Następnie – posługując się matrycą poprzedniego rozdziału – omawiana jest geneza stosunków UE
– Rosja i główne cele współpracy między
podmiotami. Charakter tego współdziałania trafnie oddają słowa Siergieja Karawanowa: „Moskwa potrzebuje Europy dla zrealizowania swojego głównego celu jakim
jest modernizacja Rosji”2. Część poświę1

K. Kik, Światowe aspiracje Unii Europejskiej.
Główne motywy i podstawowe kierunki działania,
Kielce 2008, s. 71.
2
Ibidem, s. 89.

cona płaszczyźnie gospodarczej prezentowanych relacji, koncentruje się na najważniejszym zdaniem autora obszarze jakim
jest współpraca sektorów energetycznych.
Polityczne aspiracje wspomnianych podmiotów, znajdują według Kazimierza Kika
wspólny mianownik w dążeniach do ograniczenia hegemonii USA. Na tym jednak
podobieństwa się kończą, a dotychczasowa
multilateralna optyka ulega zmianom. Rosja i Unia Europejska odmiennie postrzegają swoje role na światowej arenie, różnią
je także mocarstwowe aspiracje.
Spodziewane nadejście „ery Pacyﬁku”
czyli dynamiczny rozwój gospodarek tego
regionu świata, a co za tym idzie ich rosnący udział w gospodarce globalnej, kieruje
uwagę autora w stronę Chin i Azji Wschodniej jako potencjalnych partnerów w realizacji strategii lizbońskiej. Poświęcona tym
zagadnieniom jest czwarta część publikacji zatytułowana: „Chiny i Azja wschodnia
w polityce Unii Europejskiej”. Przedstawiając współpracę w ramach ASEM i z ASEAN
Autor nie zapomina także o potrzebie rozwijania indywidualnych relacji z Chinami,
Japonią i Indiami. Jego zdaniem Unia winna zadbać o stopniowe wkomponowanie
Chin w społeczność międzynarodową, podnoszenie standardów ochrony praw człowieka, silniejszą integrację tamtejszej gospodarki ze strukturami WTO, a co za tym
idzie zwiększenie konkurencyjności gospodarki UE na chińskich rynkach. Za przykład wzorowych stosunków służących realizacji europejskiej wizji ładu światowego
służy dość ogólnie nakreślona charaktery-

Recenzje

styka relacji z Indiami, będącymi wpływowym partnerem Unii Europejskiej w tamtym regionie.
Ostatni rozdział pracy: „Unia Europejska
w regionie śródziemnomorskim”, czytelnie
nakreśla mapę interesów UE wśród państw
basenu Morza Śródziemnego. Zainteresowanie tym obszarem wynika zdaniem autora z kilku powodów. Należy do nich m.in
spodziewany w perspektywie piętnastu lat
przyrost ludności, a tym samym powiększający się rynek zbytu dla unijnej gospodarki. Istotną z punktu widzenia państw
członkowskich wydaje się być także kwestia bezpieczeństwa w realiach sąsiedztwa
z krajami odmiennymi wyznaniowo. K. Kik
nie ograniczył się w tym rozdziale do samej genezy partnerstwa eurośródziemnomorskiego, ale zmierzył z problem skomplikowanej sytuacji Bałkanów zachodnich,
„przekształconych w rodzaj wysepki otoczonej unijnym morzem”3. Ten stan rzeczy
spowodował wiele zagrożeń, w tym przestępczość zorganizowaną. Z należytą uwagą
omówione zostały starania Turcji związane z wizją jej członkostwa w UE. Podkreślając znaczenie akcesji Turcji dla całokształtu procesów integracyjnych („sojusze cywilizacji”) oraz atrakcyjnym „energetycznie”
położeniem, autor nie pomija przeszkód na
drodze do członkostwa w Unii Europejskiej.
Jako zasadnicze uznaje kwestię kurdyjską
oraz antagonizmy turecko-greckie szcze-

3

Ibidem, s. 167.
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gólnie dobrze widoczne w działaniach obu
państw na Cyprze.
Reasumując należy stwierdzić, iż podejmując tak wielowymiarowy temat, autor uniknął przesycenia tekstu nadmiarem
informacji. Kazimierzowi Kikowi udało się
poprowadzić logiczny, klarowny i zajmujący uwagę wywód, a jednocześnie zaprezentować najżywotniejsze interesy Unii Europejskiej w strategicznych regionach świata.
Niewątpliwymi zaletami, które zachęcają do
zapoznania się z publikacją są przystępny
język oraz ciekawa narracja. Wartość całości podnosi również bogata baza materiałowa, w oparciu o którą powstała praca. Może
ona posłużyć czytelnikowi jako wskazówka
w poszukiwaniu dalszej lektury.
Mając świadomość dynamiki oraz złożoności zachodzących procesów globalizacji warto jednak pomyśleć o uzupełnieniu
niektórych jedynie zasygnalizowanych problemów. Planując reedycję słusznym byłoby
poszerzenie obszarów poddawanych oglądowi, choćby o tak istotne i dynamicznie
rozwijające się kierunki jak Ameryka Południowa.
Książka Światowe aspiracje Unii Europejskiej. Główne motywy i kierunki działania
powinna spotkać się z zainteresowaniem
każdego, komu bliska jest tematyka Unii
Europejskiej. Studenci, pracownicy naukowi, politycy, dziennikarze, ale też wszyscy
inni, którzy chcieliby uzupełnić lub zweryﬁkować swoją wiedzę o roli Unii Europejskiej we współczesnym świecie powinni zapoznać się z jej treścią.
 Jacek Kasprzyk
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Andrzej de Lazari, Oleg Riabow, Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2008, ss. 153.
Sposób w jaki postrzegany jest dany naród zależy od wielu czynników. Może być
efektem pewnej specyﬁki kulturowej lub
wynikiem uniwersalnych mechanizmów,
takich jak tworzenie obrazu wroga, często
wykorzystywanego w celu dojścia do władzy lub budowania świadomości narodowej poprzez stawianie się w opozycji do
innych. Te stale zmieniające się wzajemne
relacje, wyobrażenia i uprzedzenia znajdują swój wyraz w postaci obrazów. Niniejsza książka ma pomóc czytelnikowi zrozumieć, jakie czynniki wpłynęły na wzajemne
postrzeganie siebie Polaków i Rosjan i jak
istotną rolę odgrywa w nich graﬁka satyryczna. W tym celu autorzy skompletowali
ponad tysiąc polskich i rosyjskich karykatur i plakatów, które ukazują charakter narodów oraz główne postaci i wydarzenia historyczne. Praca niniejsza stanowi swojego
rodzaju dopełnienie projektu „Wzajemne
uprzedzenia Polaków i Rosjan”1, a zawarte
1

Efektem zrealizowanego projektu są następujące prace: Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami
i Rosjanami. Materiały konferencyjne, red. A. de Lazari, Łódź 2001; Dusza polska i rosyjska. Spojrzenie
współczesne, red. A. de Lazari, R. Bäcker, Łódź 2003;
W. Jeroﬁejew, Encyklopedia duszy rosyjskiej. Romans
z encyklopedią, tłum., glosarium i przypisami opatrzył
A. de Lazari, Warszawa 2003 (drugie wydanie 2004 r.);
Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza
i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna), red. A. de Lazari, Warszawa 2004;
W. Sołowjow, Idea rosyjska, tłum. L. Kiejzik, Zielona

w niej ilustracje w znacznej mierze stanowią potwierdzenie jego badań.
U podstaw źródeł konﬂiktów i zaszłości
pomiędzy Polakami i Rosjanami leży kilka
fundamentalnych różnic między nimi. Jedną z nich jest zdecydowanie odmienne podejście do indywidualizmu i kolektywizmu,
gdzie dla Polaków istotna jest jednostka,
podczas gdy dla Rosjan „Ja jest najgorszym
wrogiem człowieka”2, a najwyższą wartość
ma narodowość – My, Rosja, Rodina. Innym
z czynników jest odmienność kultur i zastrzeganie sobie prawa do posiadania „Absolutnej Prawości”. W świadomości polskiej
przez stulecia drzemało przekonanie, iż jest
ona obrończynią Europy i jej wiary chrześcijańskiej przed barbarzyńską Rosją. Bywały okresy w historii, kiedy to Zachód zerkał na Rosję właśnie przez pryzmat Polski
wyrażającej swoją wyższość kulturową nad
wschodnim sąsiadem3.
Sytuacja ta zmieniała się jednak wraz
z upływem lat, dlatego też książka podzie-

Góra 2004; Polacy i Rosjanie – Przezwyciężanie
uprzedzeń = Поляки и Pусские – преодоление
предубеждений, red. A. de Lazari, T. Tongińska, Łódź
2006; J. Kurczak, M. Broda, P. Waingertner, Komunizm
w Rosji i jego polskie interpretacje, Łódź 2006; A. Niewiara, Moskwicin – Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret, Łódź 2006; A. de Lazari,
Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan,
Warszawa 2006.
2
М. Горький, Испобедь, С-Петербург 1908.
3
Zjawisko to możemy zaobserwować również
w przypadku innych państw (zob.: J. Paxman, Anglicy.
Opis przypadku, Warszawa 2007).
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lona została na dwie części. W pierwszej zawarta została analiza obrazów z uwzględnieniem ram czasowych, a co za tym idzie
okoliczności i atmosfery w jakich poszczególne z nich powstały. Druga część natomiast to zbiór karykatur zarówno rosyjskich, jak i polskich ułożonych w kolejności chronologicznej i uznanych za najistotniejsze w przedstawieniu zarysu historii
wzajemnego postrzegania siebie nawzajem przez Polaków i Rosjan. Autorzy zdecydowali się wyodrębnić okresy, kiedy relacje między oboma narodami ulegały zdecydowanym zmianom, zaczynając od początków satyry w Polsce jeszcze w czasach średniowiecza w aż po współczesność.
Pierwsze źródła rosyjskich karykatur
sięgają jarmarcznych obrazków ludowych
z końca XVII w., gdzie Polacy przedstawiani byli jako samochwały, a Polki – kobiety swawolne. Niedługo potem Rosja została zanimizowana do postaci Niedźwiedzia,
a Polska utożsamiana była z wizerunkiem
szlachcica polskiego – „wielkiego pana”
pysznego, pulchnego z długimi wąsami,
konfederatką i żupanem. Później, w drugiej połowie XIX w., gdy Polska znajdowała się pod zaborami, liczne czasopisma satyryczne w Rosji przedstawiały ją jako część
rosyjskości, a Polacy istnieli w świadomości
wielu Rosjan po prostu jako grupa etniczna.
Sytuację tę zmienić miała dopiero rewolucja rosyjska lat 1905–1907, kiedy wyśmiano i sprzeciwiono się polityce rusyﬁkacji.
Pierwsza wojna światowa, to w Rosji okres
polonoﬁlii, spowodowany w pewnym stopniu propagandą, gdzie polskość przeciwsta-
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wiana była germańskości i ukazywana jako
bratnia rosyjskości. W polskiej karykaturze
natomiast, Rosja porewolucyjna to dziecko,
której zabawa w wolność może wywołać
tragiczne skutki dla całego świata. Oprócz
tego często powtarzającym się tematem,
który na stałe zakorzeni się w umyśle Polaków będzie motyw „Dwóch Wrogów” – niebezpieczeństwa grożącego zarówno ze strony Rosji jak i Niemiec.
Kolejnym okresem, który przyniósł zmianę w postrzeganiu się obu narodów była
wojna 1920 r. Po rewolucji narodowość rosyjską zastąpiła klasowość, a właściwie proletariackość. Wyśmiewano „polski honor”,
a nowo zainicjowana propaganda kolorem
przyczyniła się do powstania terminu biało – Polak. Połączyło to tym samym dwóch
wrogów – zewnętrznego i tego wewnątrz
kraju. Wróg, pod postacią Polaka był demonizowany (kobiety padające jego oﬁarą)
i odczłowieczany (ukazywany pod postacią
zwierząt). Wyśmiewano jego posłuszeństwo
i „marionetkowość” w stosunkach z Zachodem (Piłsudski liżący buty przywódcom zachodnim na rysunku Włodzimierza Majakowskiego). Natomiast w oczach Polaka, Rosjanin był okrutnym, bezwzględnym barbarzyńcą o imperialnych ambicjach. Również ulegał animizacji, a w ludzkiej postaci
przybierał azjatyckie rysy twarzy. W okresie
tym można zauważyć nasilające się tendencje antysemickie. Rosja sowiecka przedstawiana jest jako żydokomuna, gdzie beznarodowy bolszewik zmienia europejską Rosję w żydowską. Sądzono bowiem, że komunizm jest obcy samym Rosjanom.
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Po wojnie polsko-bolszewickiej, w okresie międzywojennym, Polska powoli przestaje być wrogiem nr 1. Obrazy przepełnione są bowiem motywem ogólnie rozumianego wroga, jakim jest kapitalizm okrążający ZSRR. Tym samym polski wróg w oczach
Rosjanina wspierający białych imperialistów, emigrację i faszyzm, a także wspierający polonizację na terenach ukraińskich
białoruskich i litewskich, niebezpieczny jest
również dla swoich – ludu pracującego. Pojawia się więc podział społeczeństwa polskiego na złych – pański naród i dobrych –
lud uciemiężony i pracujący. To Polska stoi
na przeszkodzie, by pomóc rewolucyjnemu
proletariatowi Niemiec i innym krajom Europy, a równocześnie jako kraj młody i niesamodzielny, przedstawiana jest w karykaturach jako malutki człowieczek niańczony przez wielką Francję. Podawana jest jako
przykład „niewydolności systemu kapitalistycznego”. Polacy natomiast po zwycięskiej
wojnie 1920 r., choć obawiają się ponownego starcia z wojskami rosyjskimi, mają też
poczucie przewagi nad ZSRR. Uważają ją
za „kolos na glinianych nogach” i „bolszewickiego barbarzyńcę” . Karykatury z tego
okresu wyraźnie wskazują na poczucie wyższości cywilizacyjnej Polaków oraz odrębności kulturowej Rosji w stosunku do Europy. Bolszewik przedstawiany jest na obrazach w brodzie i niechlujnym ubraniu, często w stanie nietrzeźwym. Cechują go: ateizm i pogarda dla kultury. Motyw takiego
wroga wykorzystywany jest do wewnętrznych sporów o władzę, jako podżegający
do walki klasowej w Polsce. W latach trzy-

dziestych, gdy w ZSRR trwają czystki stalinowskie, postrzeganie Rosjan przez Polaków przybiera nieco inny kształt. Na rycinach dominują obrazy głodu, nędzy i terroryzmu. Ukazany zostaje „wizerunek bolszewickiego kata” gdzie Rosjanin został wyzuty z wszelkiej osobowości.
Wybucha II wojna światowa, podczas
której Armia Czerwona „wyzwala lud pracujący od polskiego pana” i następuje kolejny ważny w historii karykatury polsko-rosyjskiej, jakim jest „socjalistyczne braterstwo”. Na kanwie propagandy tworzy się
cudowny obraz stosunków panujących wewnątrz obozu socjalistycznego. Powstaje
idea „słowiańskiego braterstwa”. Pozytywny wydźwięk mają ryciny odnoszące się do
Polaków walczących przeciwko Hitlerowi.
Natomiast „polski pan” przyjmuje tym razem postać polskiego emigranta na Zachodzie oraz przedstawiciela nielegalnego rządu w Londynie. Tyle, jeżeli chodzi o ilustracje satyryczne oﬁcjalnie uznawane przez
władze. W Polsce działa jednak podziemie
i emigranci, gdzie karykaturalnie przedstawiany jest prawdziwy obraz opłakanej rzeczywistości komunistycznej. Znika obraz
„żydobolszewika”, a pojawia się niedźwiedzica Rosja, która podporządkowała sobie
Polskę.
Ostatni podrozdział to okres po komunizmie. Dla Polaków jest to czas kiedy stopniowo z nastawień antykomunistycznych,
zaczęły przeradzać się one wręcz w rusofobię. W dzisiejszej karykaturze temat Rosji
zajmuje jedno z czołowych miejsc. Wydaje
się, że wyraźnie dostrzegalny jest lęk Pola-
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ków przed niedemokratyczną sąsiadką i jej
odradzającymi się wielkomocarstwowymi
zapędami. Co istotne, zainteresowanie to
nie jest obustronne. Zauważalny jest bowiem zanik Polski w rosyjskiej tożsamości.
Temat Polski nie zęsto pojawia się w rosyjskich mediach i bardzo rzadko jest obiektem żartu przedstawianego w postaci karykatury. Wstępując do NATO, a później Unii
Europejskiej staliśmy się bowiem „zdrajcami słowiańszczyzny”.
Pomysł na przedstawienie wzajemnych
relacji i sposobu postrzegania siebie nawzajem przez Polaków i Rosjan za pomocą obrazów jest bardzo ciekawy. Taki skrócony
przekrój historii stosunków polsko-rosyjskich pozwala wreszcie zobaczyć jak wyglądały one z perspektywy nie władz, lecz
przeciętnego obywatela. Poza tym wyraźnie zobaczyć możemy jak te same wydarzenia odbierane były nieraz przez obie strony w zupełnie odmienny sposób, jak choćby rewolucja rosyjska czy odzyskanie niepodległości przez Polskę. Myślę jednak,
że książka rzeczywiście stanowić powinna uzupełnienie do pozostałych prac, które powstały w ramach projektu „Wzajemne uprzedzenia Polaków i Rosjan”. O ile bowiem zbiór karykatur jest bardzo bogaty
i różnorodny, to niestety opis relacji między
tymi państwami jest streszczony dosłownie
w pigułce. Chwilami wręcz ma się wrażenie,
iż został on ograniczony za bardzo.
W tekście, gdzie opisana została historia obrazów, znajdują się odsyłacze do poszczególnych karykatur, jednak po pierwsze nie wszystkie karykatury znajdują swój
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odnośnik w tekście. Brakowało mi ich interpretacji i odniesienia do realiów, na kanwie których powstały obrazy, między innymi takie jak „ Z powodu zjazdu w Warszawie państw nadbałtyckich”, R. Andersena
„Po procesie w Charkowie” T. Wilczkiewicza „Putina” czy M. Bieniasza „Jelcyn”. Jeżeli więc obrałoby się taktykę czytania historii obrazów zaglądając do wskazanych
przez tekst karykatur, niektórych można
nieświadomie pominąć. Po drugie, niektóre obrazy wydaje się warte, by były szerszego zagłębienia się w nie, jak „Deﬁlada
legionu polsko-rosyjskiego przed Europą
i Carem”, „Moja Jubilata” Kukryniksów czy
rysunek J. Ziemińskego z 1998 r.
Z drugiej strony w tekście znajdują się
karykatury wymieniane i niekiedy w miarę
szczegółowo opisywane przez autorów, które nie znalazły się pośród zbiorów w drugiej
części książki. Wydaje się, iż zabrakło „Obywatela Warszawki” opisywanego jako wyjątek, gdzie w prasie satyrycznej XIX w. występują cechy specyﬁcznie polskie. Później,
wspominając o propagandzie przy pomocy koloru, za jeden z najbardziej znanych
autorzy uznali plakat Ela Lisickiego „Klin
czerwony wbij w białych”, który również nie
został zamieszczony. W książce nie znalazły się przykłady obrazów przedstawiających zamiast Matuszki Rosji, Bolszewii –
„odstraszającej swoim wyglądem bolszewiczki”. Zabrakło mi zdjęć z okresu wojny 1920 r. potwierdzających ciekawe słowa
autorów, iż „graﬁka satyryczna ukazywała
również hipokryzję ideologii, złowrogość
bolszewizmu nie tylko dla polskich panów

244

Recenzje

lecz wszystkich Polaków” i iż „ bolszewizm
to też zagrożenie dla samej Rosji.
Myślę, iż książka byłaby znacznie przystępniejsza w odbiorze i łatwiejsza w posługiwaniu się, jeżeli nie byłaby podzielona na dwie części, a zamiast tego karykatury wplecione byłyby bezpośrednio w tekst
analizujący je. Nie trzeba by było bez przerwy wertować kartek w tę i z powrotem,
szukając odpowiedniej ryciny. Całość wydawałaby się bardziej spójna i jednolita. Istotniejsze w odbiorze niż chronologiczne ułożenie obrazów, wydaje mi się tutaj logiczne
zgranie ich z tekstem.
Jeżeli natomiast chodzi o sam wybór karykatur, co wydaje się być najistotniejsze, to
zostały one bardzo ciekawie dobrane. Zawierają całą paletę karykatur od XVIII w. aż
do 2006 r., za pomocą których autorzy z powodzeniem pokazali jak zmieniały się relacje i co za tym idzie postrzeganie Rosjan
i Polaków siebie nawzajem. Myślę, że obrazy
te pozwalają podejść z dystansem do pewnych cech narodowych lub zachowań, które
w niektórych przypadkach zostały bardzo
wyraziście i ostro wytknięte, jak nadskakiwanie Zachodowi, materializm polityków
czy nasza przez niektórych opacznie rozumiana „duma i honor narodowy”. Dobrze
wiemy jak w naszych oczach wyglądają Rosja i stosunek do niej ulega zmianom powoli, a może warto czasem spojrzeć w krzywe
zwierciadło i zobaczyć siebie we wzajemnej
karykaturze? Być może dostrzeżemy w niej
coś, czego wcześniej nie widzieliśmy.
 Monika Kostecka

Myśl polityczna w Polsce po 1989 roku.
Wybrane nurty ideowe, red. E. Maj,
A. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008, ss. 325.
Transformacja ustrojowa w Polsce przyniosła między innymi możliwość swobodnego kreowania środowisk politycznych.
Niosło to ze sobą potrzebę ich ideologicznej
autoidentyﬁkacji. Jak we wstępie zauważają
autorki recenzowanej pozycji: Ewa Maj oraz
Alicja Wójcik, właściwością tejże identyﬁkacji istniejącej w polskiej myśli politycznej
opisywanego okresu jest jej „obłożenie poprzez występowanie nurtów ideowych będących w zasadzie ewolucyjnym kształtem
ideologii dziewiętnastowiecznych, szczególnie tych, które znalazły odzwierciedlenie
w myśli politycznej Polski międzywojennej
z lat 1918–1939, a następnie były kontynuowane w środowiskach emigracji politycznej na Zachodzie po roku 1945”1. Recenzowana pozycja wpisuje się w nurt badań prowadzonych przez polskie środowiska politologiczne nad doktrynalnymi inspiracjami
we współczesnej polskiej polityce2.
1

E. Maj, A. Wójcik, Wstęp, [w:] Myśl polityczna
w Polsce po 1989 roku. Wybrane nurty ideowe, red.
E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008, s. 8.
2
Wśród wielu prac o charakterze całościowego
(nieograniczającego się do jednego tylko nurtu politycznego) ujęcia polskiej sceny politycznej możemy
wymienić m.in.: Współczesna polska myśl polityczna,
red. K. Paszkiewicz, B. Pasierb, Wrocław 1996; Główne
nurty współczesnej polskiej myśli politycznej, t. 1, red.
B. Bankowicz, A. Dudek, J. Majchrowski, Kraków
1996; Programy partii i ugrupowań parlamentarnych
1989–1991, red. I. Słodkowska, Warszawa 1995; Wy-
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Autorki: Ewa Maj (Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce: 1989–2001, Narodowa Demokracja w województwie lubelskim
w latach 1918–1928, Związek Ludowo-Narodowy 1919–1928: studium z dziejów myśli polityczne) oraz Alicja Wójcik (Pokolenia
i portrety: wzór osobowy ludowca w XX wieku, Myśl polityczna Stanisława Augusta Thugutta (1873–1941)) reprezentują środowisko
naukowe Wydziału Politologii Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej, które może poszczycić się prężnością oraz wysokim poziomem badań nad polską myślą polityczną.
Recenzowana pozycja ze względu na
swoją strukturę wymaga oceny na dwóch
poziomach. Pierwszy z nich dotyczyć będzie książki jako całości, drugi z kolei poruszać musi zagadnienia podjęte już w konkretnych rozdziałach przez poszczególnych
autorów.
Zaletą pracy jako całości jest ujęcie w zasadzie wszystkich funkcjonujących w Polsce po 1989 r. nurtów politycznych. Trzeba
jednak zastrzec, iż konkretne doktryny zostały utożsamione z poszczególnymi partiami politycznymi. Uzasadnieniem dla takiego kroku był problem z „nieustanną zmiennością życia politycznego, które na ogół stabilizuje się w cyklach czteroletnich3” podczas wyborów parlamentarnych. W pracy
niniejszej nie ograniczono się jednak tyl-

bory 1991: programy partii i ugrupowań politycznych,
red. I. Słodkowska, Warszawa 2001; Wybory 1993:
programy partii i ugrupowań politycznych, red.
eadem, Warszawa 2001.
3
E. Maj, A. Wójcik, op.cit., s. 9.
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ko do ugrupowań parlamentarnych. Za poważny brak należy uznać jedynie nieobecność analizy programowej Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda jest rozpatrywane Porozumienie Centrum, ale warto byłoby zweryﬁkować, czy PiS jest kontynuacją PC, czy
też nowym programowo tworem.
Pojedyńcze artykuły składające się na
cały projekt skupiają się na konkretnych
nurtach ideowch. Oddzielne analizy środowisk: niepodległościowego (Anna Dawidowicz), katolickiego (Marcin Wichmanowski), konserwatywnego (Bogdan Borowik),
konserwatywno-narodowego (Tomasz Koziełło), narodowego i nacjonalistycznego
(Ewa Maj), ludowego (Jan Jachymek), liberalno-demokratycznego (Alicja Wójcik),
socjalistycznego z podziałem na PPS (Stanisław Michałowski) oraz SLD (Stefan Stępień) wraz z zachowaniem we wszystkich
rozdziałach podobnego schematu rozważań
dodają pracy przejrzystości. Sama struktura
rozpatrywania konkretnej myśli politycznej przebiega przez podrozdziały, które
możemy nazwać: historia ugrupowań, system wartości, zasady ustrojowe i ewentualne projekty konstytucji, kwestie społeczne,
ekonomia, sprawy międzynarodowe. Zaletą
zbioru jest również umiejscowiona na końcowych stronach pracy bibliograﬁa podzielona wedle opisywanych na łamach książki
nurtów politycznych.
Pierwsze pięć artykułów skupia swoją
uwagę na szeroko rozumianej prawej stronie polskiej sceny politycznej. Analiza nurtów: niepodległościowego, katolickiego,
konserwatywnego, konserwatywno-naro-
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dowego oraz narodowego i nacjonalistycznego tworzy spójny blok rozważań. Pierwszy z artykułów konstruuje namysł poczyniony nad Konfederacją Polski Niepodległej
oraz Ruchem Odbudowy Polski. Bardzo ciekawe okazują się prezentowane przez autorkę Anetę Dawidowicz założenia programu KPN-u odnośnie kwestii ustrojowych oraz idei międzymorza, prezentowanej przez L. Moczulskiego. Rozdział dotyczący katolickiej nauki społecznej jako jedyny w zbiorze rozpatruje myśl polityczną,
nie identyﬁkując jej z konkretną partią polityczną, a jedynie doszukując się w ugrupowaniach elementów zgodnych z doktryną. W artykule tym warto zwrócić uwagę na
próbę konstrukcji deﬁnicji katolickiej nauki
społecznej poczynionej przez autora Marcina Wichmanowskiego.
Dwa kolejny rozdziały opisujące konserwatystów oraz konserwatyzm narodowy mogłyby tworzyć w zasadzie jeden. We
wstępie jednak Bogdan Borowik uzasadnia
wybór przedmiotu własnych rozważań, poprzez co jednocześnie deﬁniuje środowisko
opisywane w artykule następnym autorstwa
Tomasza Koziełły. Delimitacja obu nurtów
oparta została o stosowany przez Konrada
Wandowicza podział na konserwatystów
o prowieniencji republikańskiej oraz monarchistycznej4. W miejscu tym można dodać jedynie, iż podział taki jest chociażby
wynikiem szerszej klasyﬁkacji na konserwatyzm ewolucyjny (dopuszczający ostroż4

K. Wandowicz, Współczesny konserwatyzm
polityczny w Polsce, Wrocław 2000, s. 67.

ną modyﬁkację tradycji) oraz tradycjonalizm (pojmujący za tradycję transcendentny porządek wynikający z woli Boga, który znajduję odwzorowanie w instytucjach
ludzkich)5.
Konserwatyzm został zidentyﬁkowany z ugrupowaniami, takimi jak: Partia
Konserwatywna, Koalicja Konserwatywna, Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe, oraz Unia Polityki Realnej. Z kolei nurt
monarchistyczny przedstawiony został poprzez: Klub Konserwatywny w Łodzi, Klub
Zachowawczo-Monarchistyczny, Organizację Monarchistów Polskich oraz Tradycjonalistyczno-Konserwatywne Stowarzyszenie „Prawica Narodowa”. W artykule dotyczącym myśli konserwatywno-narodowej
istotnym i zarazem ciekawym elementem
są podrozdziały opisujące formę państwa,
naczelne instytucje państwowe oraz samorząd terytorialny. Podstawą dla tychże rozważań najlepiej charakteryzują słowa: „silna
władza nie oznacza władzy totalnej. Konserwatyści narodowi są za państwem minimalnym i ograniczeniem ingerencji administracji w wiele dziedzin życia”6.
Ostatni artykuł z pierwszego bloku dotyczy nurtów narodowego oraz nacjonalistycznego. Oddzielne ujęcie obu środowisk, już we wstępie uzasadnia sama autorka, Ewa Maj, sugerując, iż takie traktowanie jest efektem stosowania kilku kryte5
J. Bartyzel, Konserwatyzm bez kompromisu:
studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej
w Polsce w XX wieku, Toruń 2002, s. 25.
6
T. Koziełło, Myśl konserwatywno-narodowa,
[w:] Myśl polityczna w Polsce…, s. 90.
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riów: programowego, organizacyjno-taktycznego oraz leksykalnego7. Różnice najsilniej ujawniały się przy rozpatrywaniu
pożądanego ładu etyczno-moralnego, porządku gospodarczego, oceny przeszłości
oraz projekcji przyszłego kształtu zjednoczonej Europy. Można stwierdzić, iż artykuł ten w zasadzie opiera się na porównaniu i przeciwstawieniu sobie koncepcji narodowej z nacjonalistyczną.
Kolejne trzy rozdziały poświęcone zostały politycznemu centrum i dotyczą ruchu
ludowego, liberalno-demokratycznego oraz
myśli politycznej Porozumienia Centrum.
Należałoby zwrócić uwagę na innowacyjny
w polskiej myśli po 1989 r. projekt Izby Samorządowej przedstawiony przez PSL oraz
wizję samorządu formułowaną przez partie
liberalno-demokratyczne (chociażby w postaci Karty Samorządowej Unii Wolności).
Oceniając te rozdziały należałoby zwrócić
uwagę na brak analizy ewolucji doktryny
demokratyczno-liberalnej w ramach w zasadzie zastępujących się partii reprezentujących to środowisko (UD, KLD, UW oraz
PO).
Ostatnia część pracy, czyli dwa końcowe
artykuły poświęcone zostały myśli socjaldemokratycznej oraz socjalistycznej (PPS)
z bardzo ciekawym fragmentem dotyczącym historii polskiego ruchu socjalistycznego począwszy od paryskiego zjazdu założycielskiego z 1982 r. Najobszerniejszy
z artykułów, autorstwa Stefana Stępnia po7
E. Maj, Myśl narodowa i nacjonalistyczna, [w:]
Myśl polityczna w Polsce…, s. 114.
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ruszył zagadnienia kluczowe dla rozważań
o współczesnej polskiej socjaldemokracji:
kwestie poszukiwania tradycji przez postkomunistów w latach 90., ambiwalentnego
stosunku do PZPR oraz prywatyzacji. Pojawiła się w rozdziale tym bardzo trafna uwaga, iż część środowiska SLD często identyﬁkowała siebie jako socjalliberałów, jak chociażby Aleksander Kwaśniewski.
Książka Myśl polityczna w Polsce… jest
pozycją nie tylko uzupełniającą rozważania
polskiej politologii, ale aspirującą do miana
kluczowej w dziedzinie współczesnej myśli
politycznej. Ilość opisywanych nurtów, oraz
sposób powiązania ich z polskimi partiami
politycznymi predystynuje opisywaną pozycję do tego miana. Pojawiające się braki
lub uchybienia są bardziej wynikiem szerokiego zakresu tematyki aniżeli błędami, zaś
przejrzystość całego opracowania umożliwia czytelnikowi zrozumieć podstawowe
podziały na polskiej scenie politycznej.
 Arkadiusz Lewandowski

Défense et sécurité nationale. Le livre
blanc, préface de Nicolas Sarkozy, Président de la République, Odile Jacob/
La documentation Française, Paris
2008, ss. 350.
Obrona i bezpieczeństwo narodowe. Biała księga, ze wstępem prezydenta Sarkozy’ego, jest trzecią z kolei wydaną w okresie istnienia V Republiki. Pierwsza ukazała
się w 1972 r. i precyzowała zasady polityki
obronnej, opartej na doktrynie odstrasza-
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nia, a sformułowanej przez gen. de Gaulle’a.
Odegrała ona dużą rolę w adaptacji francuskiej obrony i armii do nowych warunków
po etapie dekolonizacji. Druga „biała księga” wydana została w 1994 r. Koncentrowała się na przystosowaniu polityki obronnej Francji do pozimnowojennej ery i miała obejmować okres do 2015 r. Jednak wybrany w 2007 r. prezydent Francji, Nicolas
Sarkozy, uznał, iż – głównie na skutek globalizacji – Francja staje przed zupełnie nowymi wyzwaniami i obecnie obowiązująca
polityka obronna, sformułowana w „księdze” z 1994 r., jest przestarzała i szkodliwa.
Stąd też tuż po zainstalowaniu się w Pałacu Elizejskim, powołał on specjalną komisję, która po prawie rocznej pracy, w czerwcu 2008 r., ogłosiła – oczywiście z akceptacją Sarkozy’ego – nową „białą księgę”, deﬁniującą główne kierunki polityki obronnej i bezpieczeństwa narodowego Francji
w perspektywie najbliższych 15 lat. Wpisuje się ona w projekt obecnego prezydenta nakierowany na przebudowę Francji, jej
„odnowę”1.
Księga ta różni się w istotny sposób od
poprzednich. Przede wszystkim jej autorzy
inaczej zdeﬁniowali strategię Francji, włączając w jej obszar nie tylko strategię obrony, ale także szerzej – bezpieczeństwa narodowego. Tak więc strategia taka (stratégie
d’ensemble) obejmowałaby zarówno bezpieczeństwo zewnętrzne, jak też wewnętrzne, środki wojskowe oraz cywilne, politykę obronną tradycyjnie rozumianą, polity1

Zob.: N. Sarkozy, Témoignage, Paris 2006.

kę zagraniczną oraz politykę gospodarczą
(s. 16).
Powyższe założenia rzutowały na strukturę pracy. Zbudowana jest ona z czterech
części, na które składa się aż 18 rozdziałów.
W związku z tym, iż istnieje w niej bardzo
dużo powtórzeń (co jest jej słabością), skupimy się nie na omówieniu treści poszczególnych rozdziałów, lecz ogólnie na zasygnalizowaniu problemów poruszanych
w pracy.
Omawiając ewolucję systemu międzynarodowego od 1994 r. do chwili obecnej, wskazane są jej pozytywne strony, ale
przede wszystkim zagrożenia z nią związane. Co prawda – jak piszą autorzy Księgi
– globalizacja wywołuje pozytywne skutki,
lecz ma ona także drugie, niekorzystne, oblicze. Z jednej strony szybki obieg informacji i łatwość komunikacji staje się źródłem
rozwoju, zaś z drugiej powoduje rozprzestrzenianie się w krótkim czasie politycznych, ekonomicznych czy ﬁnansowych kryzysów. Przyczynia się też do otwarcia przestrzeni i niekontrolowanego, kryminalnego przepływu ludzi i towarów. Podobnie rosnąca homogenizacja świata rodzi dążenia
do potwierdzania swej tożsamości – nieraz
w sposób krwawy – przez wiele grup kulturowych. Wskazuje się także na takie negatywne konﬂiktogenne efekty globalizacji,
jak: biednienie wielu regionów świata, rosnące zapotrzebowanie na wodę, na żywność, na surowce, zwłaszcza strategiczne, łatwiejszy dostęp do broni, w tym broni nuklearnej. Inne zagrożenia dla stabilności
współczesnego świata autorzy Księgi widzą
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w terroryzmie w skali światowej, prywatyzacji przemocy zbrojnej, rosnących wydatkach na zbrojenia oraz znaczących nierozwiązanych kryzysów zbrojnych.
Księga rysuje także współczesny i przyszły geopolityczny obraz świata. Aczkolwiek
obecnie w dobie globalizacji „nie stał się on
bardziej niebezpieczny, lecz z pewnością –
stwierdza Księga – bardziej nieprzewidywalny, bardziej niestabilny i bardziej konﬂiktowy, niż ten z 1994 r.” (s. 14). Jesteśmy
świadkami – kontynuuje – restrukturyzacji ekonomicznego i geopolitycznego systemu światowego. Strategiczny punkt ciężkości przesuwa się w kierunku Azji. W 2025 r.
stanie się ona jednym z trzech, obok Ameryki i Europy, centrów świata. W Azji podstawową rolę odgrywać będą nowo wyłonione światowe mocarstwa – Chiny i Indie.
Nastąpi trzykrotny wzrost ich PKB w ciągu
najbliższych dwudziestu lat. Połowa światowej konsumpcji ropy będzie udziałem Azji.
Jednocześnie stanie się ona jedną z głównych stref konﬂiktów, mogących destabilizować system bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest to o tyle groźne, iż w streﬁe
tej graniczą z sobą trzy mocarstwa atomowe. Zagrożona jest też droga łącząca Europę
z Azją z powodu istnienia – jak to nazywa
Księga – „łuku kryzysowego”, rozciągającego się od Atlantyku do Oceanu Indyjskiego
poprzez Morze Śródziemne, Bliski Wschód
i Półwysep Arabski. Jest to strefa, według
Księgi, gdzie interesy strategiczne Francji
i Europy są w najwyższym stopniu zagrożone. Staje się to o tyle groźne dla mocarstw
zachodnich – zdaniem francuskich autorów
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– iż następuje relatywne, w porównaniu do
1994 r., osłabienie Zachodu, w konsekwencji Ameryka i Europa przestały być jedynymi punktami odniesienia w dziedzinie strategicznej i ekonomicznej. Proces ten pogłębi się w najbliższych 20 latach, doprowadzając do oddania przewodnictwa ekonomicznego Azji. Jeszcze w większym stopniu
przewaga Azji uwidocznić się ma w dziedzinie demograﬁcznej. W coraz większym
stopniu ma także następować kontestacja
wartości zachodnich, często przybierając
formy radykalne.
Księga wskazuje także na podatność Europy na nowe zagrożenia wynikłe ze wspomnianych wcześnie tendencji. Podstawowe
takie zagrożenie jej autorzy widzą w terroryzmie państwowym, jak też niepaństwowym stosowanym przez grupy zbrojne,
szczególnie inspirowane ideologią dżihadowską. Mieliby oni posługiwać się zarówno bronią konwencjonalną, jak też radiologiczną, biologiczną czy też chemiczną. Inne
poważne zagrożenie to rosnąca możliwość
ataku na Europę rakietami balistycznymi
przez państwa, które są w trakcie zdobywania broni atomowej oraz środków jej przenoszenia. Dużą wagę autorzy Księgi przywiązują do podatności państw europejskich
i Francji na możliwość ataku na systemy informatyczne, którego skutkiem mógłby być
paraliż żywotnych dla życia narodu sieci informatycznych, w tym militarnych. Pozostałe z zagrożeń to: konﬂikty na tle dostępu do surowców strategicznych, wykorzystanie przestrzeni kosmicznej do umieszczania tam broni, szpiegostwo i strategie
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wpływu oraz handel kryminalny na wielką skalę. Tak zróżnicowana skala zagrożeń wymaga – zdaniem autorów Księgi –
zastosowania „strategii całościowej” (stratégie d’ensemble), łączącą politykę zagraniczną z wewnętrzną i zastosowania jednolitego podejścia dla różnych wymiarów
bezpieczeństwa.
Autorzy francuscy nie dramatyzują z powodu konsekwencji powyższych tendencji.
Uważają, iż – co prawda – rozwój środków
militarnych nowych mocarstw pozwoli im
na szerszą obecność w ich strefach wpływów, stawać się bardziej konkurencyjnymi
w opanowywaniu technologii w niektórych
kluczowych dziedzinach, jak informatyka,
komunikacja czy w opanowywaniu przestrzeni kosmicznej, lecz wyższość technologiczna i militarna Stanów Zjednoczonych
i Europy „pozostanie realna” (s. 35).
Tak nakreślony obraz ewolucji i stanu
życia międzynarodowego służy autorom
Księgi do ukazania miejsca w nim Francji.
W pierwszym rzędzie wskazują oni na podstawowe dane geograﬁczne, takie jak: położenie na szpicy kontynentu europejskiego, pomiędzy trzema morzami i na skrzyżowaniu większości dróg powietrznych łączących Europę z Ameryką, Afryką i Środkowym Wschodem; znaczącą w skali światowej powierzchnię, biorąc pod uwagę znajdujące się często w strategicznie ważnych
miejscach departamenty i zbiorowości zamorskie; 11 milionów km kwadratowych
wyłącznej strefy ekonomicznej, co daje
Francji drugie, po Stanach Zjednoczonych,
miejsce w świecie.

Następnie wskazuje Księga na szczególność międzynarodowego statusu Francji.
Przede wszystkim wyraża się ona poprzez
stałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa
ONZ od chwili jej powstania. Tak więc razem z pozostałymi stałymi członkami tej
Rady ponosi Francja „główną odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego” (s. 61). Poza
tym jest ona członkiem założycielem NATO
i Unii Europejskiej począwszy od stadium
Wspólnot Europejskich zrodzonych Traktatem Rzymskim z 1957 r. Ten mocarstwowy status Francji w stosunkach międzynarodowych podkreślany jest przez Księgę posiadaniem przez nią broni nuklearnej oraz jakością całkowicie uzawodowionej, od 1996 r., armii.
Dla tak nakreślonego wizerunku Francji autorzy Księgi budują strategię bezpieczeństwa narodowego. Wyróżniają oni trzy
podstawowe cele takiej strategii. Pierwszym jest obrona ludności i terytorium, co
stanowi zarazem podstawowy obowiązek
państwa. Drugim celem jest wkład Francji do bezpieczeństwa europejskiego i międzynarodowego, co odpowiada jednocześnie potrzebom jej własnego bezpieczeństwa. I cel ostatni, trzeci, to obrona wartości republikańskich, łączących wszystkich Francuzów w państwie, tj. zasad demokracji, w szczególności wolności indywidualnych i zbiorowych, respektowania
godności ludzkiej, solidarności i sprawiedliwości.
Strategia powyższa, zaadaptowana do
ery globalizacji, winna zachować, według
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autorów Księgi, nowy stan równowagi między pięcioma podstawowymi funkcjami.
Pierwszą i najważniejszą funkcją w okresie – jak to Księga nazywa – niepewności i niestabilności, mające charakteryzować najbliższe 15 lat, jest funkcja „wiedzy
i uprzedzania” (connaissance et anticipation). Funkcja ta określona jest jako „nasza
pierwsza linia obrony” (s. 66), tym bardziej
istotna, iż – według Księgi – „batalia XXI
wieku rozgrywać się będzie przede wszystkim na gruncie posiadania wiedzy i informacji” (s. 66). Funkcja ta obejmować ma
pięć najbardziej istotnych dziedzin: wywiad, znajomość stref operacyjnych, akcję
dyplomatyczną, postępowanie prospektywne, opanowanie informacji. Realizacja
tej funkcji pozwolić ma politykom i wojskowym dysponować pełnią danych, co wpływać ma na jakość decyzji i umożliwiać ich
podejmowanie w pełni suwerennie, a to
z kolei przyczyniać się ma do strategicznej
autonomii Francji.
Drugą funkcją strategii bezpieczeństwa
narodowego jest – według autorów Księgi
– prewencja (prévention). Obejmować ma
ona środki dyplomatyczne, ekonomiczne, ﬁnansowe, militarne, prawne i kulturalne. Dla
Francji najistotniejszymi instytucjami dla
realizacji tej funkcji miałyby być Unia Europejska, ONZ i NATO, a koncentrowałaby się
ona wokół działań przed kryzysem, w czasie kryzysu i po kryzysie. Podstawową rolę
odgrywałby etap pierwszy z użyciem takich
środków, jak: pomoc w rozwoju, odstraszająca moc międzynarodowego sądownictwa
karnego oraz dyplomacja prewencyjna.
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Jako trzecią funkcję Księga wymienia
odstraszanie nuklearne (dissuasion nucléaire). Określa się ją jako istotę strategii
Francji, ostateczną gwarancją bezpieczeństwa i niezależności narodowej. Jej wiarygodność opiera się na dwóch komplementarnych składnikach: na nuklearnych siłach oceanicznych oraz lotniczych środkach
przenoszenia broni nuklearnej. Są one – jak
piszą autorzy Księgi – jednym z warunków
samodzielności strategicznej, swobody oceny sytuacji, podjęcia decyzji i działania szefa państwa. Co prawda w najbliższych 15 latach Księga nie przewiduje inwazji na terytorium Francji, ale dostrzega inne zagrożenia ważące na jej bezpieczeństwie. Są nimi
w dalszym ciągu istniejące arsenały nuklearne i mające tendencje do wzrostu, proliferacji, szczególnie w Azji. Tendencję tę pogłębić może – według Księgi – postęp technologiczny. Stąd też francuski szef państwa, wyposażony w szczególne uprawnienia, czuwać ma, ażeby niezależnie od okoliczności, Francja, jej terytorium, ludność,
instytucje republikańskie były chronione
przed agresją lub szantażem.
Francuskie odstraszanie nuklearne jest
– jak stwierdza Księga – ściśle defensywne. Jedynym jego celem jest przeciwstawienie się agresji nacelowanej na żywotne interesy kraju, jego tożsamości i egzystencji
jako państwa-narodu oraz jego suwerenności. Istotą strategii odstraszania jest – jak
piszą autorzy Księgi – spowodowanie „obawy każdego państwa zagrażającego naszym
żywotnym interesom, iż odpowiedź Francji
spowoduje straty dla niego nie do zaakcep-
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towania, nieproporcjonalne w stosunku do
zakładanego celu agresji. Jego centra władz
politycznych, ekonomicznych i militarnych
stałyby się głównym celem” (s. 69). Użycie
tych sił byłoby jednak środkiem granicznym w obronie koniecznej tak, jak określa
to Karta ONZ. Wiarygodność odstraszania polegać by miała na możliwości szefa
państwa dysponowania w sposób niezależny całą gamą opcji i zróżnicowanych środków. Stąd też Księga sugeruje konieczność
takiej adaptacji sił nuklearnych, aby składały się one z komponentów zróżnicowanych
i komplementarnych.
Księga ukazuje jako jeden z ważnych
komponentów strategii odstraszania problem sojuszy i ewolucji budowy jedności
europejskiej. Przypomina, iż siły nuklearne
Francji i W. Brytanii są częścią NATO i odstraszania globalnego. Francuskie siły nuklearne przyczyniają się przez sam fakt istnienia do bezpieczeństwa Europy, z czego –
jak piszą autorzy Księgi – winien sobie zdawać sprawę potencjalny agresor. Swoim europejskim partnerom proponują oni dialog
na temat roli odstraszania i wkładu Francji
we wspólne bezpieczeństwo.
Czwarta funkcja strategii bezpieczeństwa narodowego scharakteryzowana
w Księdze to ochrona (protection) terytorium i ludności w obliczu nowo pojawiających się zagrożeń. Te ostatnie dzielone są
na dwa typy: agresje intencjonalne, takie
jak terroryzm, ataki informatyczne, groźba ataku nowo powstałą, jeszcze nieznaną
bronią, szczególnie balistyczną, która omijałaby dotychczasowy system obrony; dru-

gi typ to agresje nieintencjonalne – epidemie, katastrofy naturalne i technologiczne. W ich obliczu Księga zaleca zorganizowanie przez państwo ścisłej współpracy zarówno podmiotów publicznych, jak
i prywatnych z udziałem instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Obecny stan tej
współpracy oceniony jest jako niedostateczny, szczególnie w dziedzinach energii,
transportu i zdrowia publicznego. Zmiany
tego stanu rzeczy nakierowane byłyby na
zwiększenie woli i zdolności kraju, społeczeństwa i władz publicznych, aby stawić
czoła konsekwencjom agresji lub wielkiej
katastroﬁe, a następnie szybko przywrócić
ich normalne funkcjonowanie.
Piątą, ostatnią, funkcją strategii bezpieczeństwa narodowego jest – według Księgi – interwencja (intervention), zwłaszcza
poza terytorium narodowym. Będzie ona
– twierdzi się dalej – zasadniczym sposobem działania sił zbrojnych. Przewiduje się
ich użycie w ramach wielonarodowych oraz
ściśle narodowych. Ta ostatnia sytuacja ma
mieć miejsce w przypadku: ochrony własnych obywateli za granicą, wypełniania bilateralnych umów o obronie oraz jako odpowiedź narodowa na działania skierowane przeciwko Francji. Przy czym środki interwencyjne winny podlegać „logice koncentracji na priorytetowych osiach geograﬁcznych” (s. 72). Jako główną oś ryzyka Księga wskazuje obszar od Atlantyku
do Oceanu Indyjskiego. Przy czym obecność francuska mogłaby być przedłużona
na Azję. Wskazuje się także na dużą wagę
dla Francji – przede wszystkim ze wzglę-
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du na nielegalny handel i terroryzm – regionu Morza Śródziemnego, Afryki i Antyli. Autorzy Księgi proponują skoncentrowanie wojskowej obecności w konkretnych regionach strategicznych: jedno zgrupowanie
na atlantyckim wybrzeżu Afryki, jedno na
wybrzeżu wschodnim, jedno lub dwa punkty wsparcia w Zatoce Arabsko-Perskiej i na
Oceanie Indyjskim. Co prawda zakłada się,
iż w najbliższych piętnastu latach główną
formą aktywności francuskich sił zbrojnych
będą misje stabilizacyjne, lecz niepewność
środowiska międzynarodowego nakazuje
brać pod uwagę zaangażowanie ich w wojnie międzypaństwowej. Dlatego też wysiłek
obronny kierowany miałby być głównie na
tę perspektywę.
Powyższe pięć funkcji strategii narodowej wykorzystywane winny być, według autorów Księgi, w zależności od okoliczności
i regularnie – przy okazji aktualizacji „białej księgi” – analizowane i adaptowane do
nowych warunków przez prezydenta, rząd
i parlament. W chwili obecnej wskazują
oni na konieczność zmiany rozporządzenia z 7 stycznia 1959 r. dotyczącego ogólnej organizacji obrony i przystosowanie go
do zagrożeń i wyzwań globalizacji.
Ambicja budowy Unii Europejskiej
„bardziej zjednoczonej, silniejszej, bardziej znaczącej w dziedzinach bezpieczeństwa i obrony, szczególnie w reakcji na ryzyka i wyzwania stojące przed ludzkością
i jej dotyczące” (s. 81) jest – jak stwierdza
Księga – priorytetem francuskiej polityki.
Wskazuje ona dalej na już osiągnięte postępy w realizacji tych celów: uczynienie z Unii
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pierwszej potęgi gospodarczej i handlowej
w świecie, pierwszej potęgi demograﬁcznej wśród krajów rozwiniętych, największym donatorem pomocy publicznej dla
rozwoju, stabilizacji ﬁnansowej i odbudowy państw po konﬂikcie. To spowodowało,
że Unia stała się w kilka lat istotnym aktorem w stabilizowaniu środowiska międzynarodowego, o czym świadczy fakt – kontynuuje Księga – iż Unia jest dzisiaj jedyną
organizacją zdolną zmobilizować i korzystać w rozwiązywaniu konﬂiktów jedynie
z własnych środków ekonomicznych, handlowych, dyplomatycznych i militarnych.
O rosnącej sile operacyjnej Unii świadczyć
ma także zorganizowanie na 4 kontynentach 17 operacji cywilnych i wojskowych
z udziałem 10 tys. żołnierzy i 3 tys. policjantów.
Te osiągnięcia Unii nie przesłaniają autorom Księgi jej słabości. Dotyczy to przede
wszystkim integracji politycznej. Co prawda stworzono Europejską Politykę Bezpieczeństwa i Obrony, pozwalającą przybliżyć „kultury bezpieczeństwa narodowego”
państw unijnych, szczególnie członków
NATO, lecz postępy na tej drodze są jeszcze – jak ocenia to Księga – bardzo kruche, zaś istniejące podziały uniemożliwiają zaangażowanie militarnych i cywilnych
środków unijnych w rozwiązywanie kryzysów o większym zasięgu. Stąd też Księga opowiada się za wzmocnieniem wojskowych i cywilnych zdolności zarządzania kryzysami i wskazuje m.in. następujące konkretne kroki, które należy podjąć
w najbliższych latach:
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• utworzenie sił interwencyjnych złożonych z 60 tys. żołnierzy, zdolnych do
działania przez 1 rok w oddalonym rejonie kryzysowym oraz wyposażonych
w niezbędne wsparcie lotnicze i morskie. Postuluje się także wzmocnienie
Korpusu Europejskiego oraz taktycznych ugrupowań międzyarmijnych, liczących obecnie 1500 żołnierzy;
• zwiększenie zdolności planowania i prowadzenia europejskich operacji wojskowych i cywilnych poprzez stworzenie zjednoczonego, europejskiego, autonomicznego centrum planowania
strategicznego. Obecnie Unia zależna
jest w tych dziedzinach od narodowych
dowództw lub środków NATO.
Osobną kwestią, na którą kładzie nacisk Księga jest aspekt przemysłowy, technologiczny i naukowy europejskiej obrony,
wskazując na zbytnie rozproszenie działań
w tych dziedzinach i konieczność zwiększenia roli Europejskiej Agencji Obrony
(EDA) oraz Wspólnej Organizacji Współpracy w dziedzinie Uzbrojenia (OCCAR).
Dużą nadzieje autorzy Księgi wiążą z przyjęciem przez Radę Europejską
w 2003 r. europejskiej strategii bezpieczeństwa. Przyjmują ten krok jako ważny etap
potwierdzenia międzynarodowej roli Unii,
zaś zapowiedź opracowania europejskiej
„białej księgi” obrony i bezpieczeństwa jako
naturalny tego wynik.
Istotne miejsce w „Białej Księgi” zajmuje problematyka odnowienia więzi transatlantyckiej. Podkreśla się w niej, iż Pakt
Północnoatlantycki gra główną rolę w za-

pewnieniu bezpieczeństwa Europy i jest
koniecznym elementem bezpieczeństwa
Francji. Francuzi podkreślają komplementarność celów i działań NATO i Unii Europejskiej. „Pakt Atlantycki – jak piszą – potrzebuje Unii Europejskiej zdolnej podjąć
rosnącą część zadań stabilizacji kryzysów
zewnętrznych. Unia potrzebuje NATO zdolne zabezpieczyć jej misje obronne i wzmocnić więź łączącą Amerykę Północną z jej sojusznikami europejskimi w obliczu nowych
zagrożeń” (s. 102). Odnowa Paktu Północnoatlantyckiego – co będzie dyskutowane
na szczycie w 2009 r. – polegać by miała
głównie na budowie nowego strategicznego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi a Europą.
Zaskakująco mało miejsca Księga poświęca odnowie stosunków pomiędzy
Francją a NATO. Podkreślona jest ewolucja – od 1994 r. – stanowiska Francji wobec struktur Paktu. Doprowadziła ona do
sytuacji, iż w chwili obecnej uczestniczy
ona we wszystkich multilateralnych instancjach NATO, oprócz tych, które powstały po wycofaniu się Francji w 1966 r.
ze struktur wojskowych Paktu, to znaczy
Komitetu Planowania Obrony oraz Grupy Planowania Nuklearnego. Francja od
1966 r. po okresie, gdy była tylko obserwatorem, jest członkiem Komitetu Wojskowego oraz od tego samego roku francuski minister obrony uczestniczy w posiedzeniach
Rady Atlantyckiej, zaś około stu oﬁcerów
zasiada – co prawda na specjalnych zasadach – w stałych strukturach dowódczych
Paktu. Podkreśla się rosnący wkład francu-
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ski w operacje NATO, w powstawanie sojuszniczych sił szybkiego reagowania (7 tys.
żołnierzy), wsparcie sił powietrznych, morskich oraz kadry dowódczej. Zastrzega się
przy tym, iż wykorzystanie bojowe tych sił
podporządkowane jest wcześniej wyrażonej zgodzie władz francuskich i Rady Atlantyckiej. Jednak nowe zbliżenie ze strukturami dowódczymi NATO Francja warunkuje respektowaniem fundamentalnej zasady jej polityki obronnej, którą jest swoboda oceny danej sytuacji przez polityczne władze francuskie. Oznacza to, iż udział
Francji w strukturach wojskowych nie skutkuje – w sposób automatyczny – włączeniem jej sił zbrojnych w siły interwencyjne
NATO. Francja zachowałaby całkowitą, suwerenną wolność zarówno oceny sytuacji,
jak i podjęcia określonej decyzji.
Księga omawia także warunki bezpieczeństwa zbiorowego w XXI w. Podstawą stanowiska Francji w tej dziedzinie jest
stwierdzenie, iż bezpieczeństwo to może
być zagwarantowane tylko przez działanie
globalne, kolektywne, oparte o zasadę multilateralizmu. Szczególnie dotyczy to kwestii
obrony, proliferacji i terroryzmu. Co prawda wskazuje się, iż ostatnio pojawiają się
głosy negujące jego skuteczność stosowania tej zasady w rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów politycznych (m.in. Cypr,
konﬂikt palestyńsko-izraelski, Iran, reforma
ONZ, Rwanda, Bałkany), lecz – jak twierdzą autorzy Księgi – jakiekolwiek byłyby jej
braki, to jednak „droga multilateralna wydaje się nie tylko najbardziej prawomocna,
lecz także najbardziej obiecująca i właśnie
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do jej wzmocnienia dążyć będzie Francja”
(s. 114). Tym bardziej w sytuacji, gdy unilateralizm pokazał – jak piszą dalej – swe
słabości w kwestii legitymizacji jak i skuteczności działania.
Centralne miejsce w realizacji zasady
multilateralizmu Księga przypisuje ONZ,
zaś Karta ONZ miałaby być punktem odniesienia i podstawą prawa międzynarodowego odnoszącego się do problemu użycia siły militarnej. Szczególną rolę w tym
działaniu nadaje Francja Radzie Bezpieczeństwa ONZ. „W świecie, gdzie głównym
ryzykiem jest nieład i brak reguł, a nawet
anarchia – stwierdza Księga – upoważnienie Rady Bezpieczeństwa na użycie siły
musi stać się regułą” (s. 115). Takie usytuowanie Rady Bezpieczeństwa stawia problem szczególnej roli jej członków stałych.
To do nich należy w pierwszym rzędzie
– piszą Francuzi – przeciwdziałanie kryzysom, zaś gdy wybuchną – ograniczenie
wrogości adwersarzy, a przede wszystkim,
aby ta wrogość nie przekroczyła progu atomowego. W tym kontekście wskazują oni
na wagę nierozprzestrzeniania broni nuklearnej i rozbrojenia nuklearnego. Podają
przykład własnego kraju i W. Brytanii, które
jako pierwsze podpisały i ratyﬁkowały traktat o całkowitym zakazie prób atomowych,
zaś przykład Francji jako pierwszego państwa, który zdecydował się na zamknięcie
i demontaż instalacji do produkcji materiałów rozszczepialnych dla celów militarnych. Ponadto – co podkreślają – Francja
jest jedynym państwem, które zdemontowało w sposób transparentny ośrodek prób
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nuklearnych, a także rakiety ziemia-ziemia
i ograniczyło o jedną trzecią liczbę atomowych okrętów podwodnych z wyrzutniami
rakiet. W Księdze podkreśla się, iż w wyniku tego procesu francuski arsenał nuklearny obniży się do pułapu poniżej 300 głowic
atomowych, co stanowiłoby połowę maksymalnego pułapu w okresie zimnej wojny.
Postępowanie takie odpowiadałoby propozycji Francji z 21 marca 2008 r. na temat
multilateralnego rozbrojenia atomowego,
a także trzem zasadom tam zawartym: „wystarczającej ilości, transparentności i wzajemności” (s. 121).
Księga wskazuje także na kierunki modernizacji francuskich sił zbrojnych. Objąć ma ona całość tych sił zarówno w sensie ilościowym jak i jakościowym. Najistotniejsze zmiany zajdą w odstraszaniu nuklearnym. Jej skuteczność ma być wzmocniona poprzez powiększenie do czterech ﬂoty okrętów nuklearnych (2009 r.) i wyposażenie ich w wyrzutnie międzykontynentalnych rakiet balistycznych nowej generacji
M51 o zasięgu, zależnie od liczby przenoszonych głowic, ok. 6–8 tys. km (2010 r.)2.
Po 2015 r. przewidywane jest wejście do
służby rakiet M51.2, które wyposażone zostaną w nową głowicę termojądrową model TNO. Flota ta wymagać będzie na swe
potrzeby odpowiednich środków wsparcia.
Rolę tę wypełniać mają dwa niszczyciele
2

Od 1996 r. francuskie nuklearne okręty podwodne uzbrojone są w rakiety M45 o zasięgu ok.
4–6 tys. km, przenoszące najnowocześniejsze obecnie
głowice T75, nieustępujące amerykańskim
i rosyjskim.

o napędzie nuklearnym oraz cztery fregaty
– niszczyciele okrętów podwodnych. Ogólnie Księga zapowiada wyposażenie na stałe marynarki narodowej w sześć niszczycieli o napędzie nuklearnym oraz osiemnaście fregat.
Drugi, komplementarny, element strategii odstraszania nuklearnego – nuklearne
siły powietrzne, także mają ulec modernizacji. Najistotniejszą zmianą będzie wyposażenie tych sił w 2009 r. w rakiety ASMPA (powietrze-ziemia ulepszone średniego zasięgu), o zasięgu 500–600 km, przenoszone przez samoloty Mirage 2000-NK3
i Rafale oraz posiadające nowocześniejsze
od poprzednich głowice nuklearne (TNA).
Wspomniane samoloty stacjonować mają
zarówno na lądzie, jak i na lotniskowcach3.
Rozwojowi powietrznych sił nuklearnych
towarzyszyć ma odnowa parku samolotów myśliwskich, samolotów zaopatrzenia,
a przede wszystkim samolotów-tankowców
dostarczających paliwo podczas lotu. Wiek
tych ostatnich sięga obecnie ponad czterdzieści lat.
Przewidywane są także w najbliższych
siedmiu latach zmiany ilościowe we francuskich siłach zbrojnych poprzez zmniejszenie ich z obecnego stanu 271 tys. do
225 tys.

3
Obecnie francuskie nuklearne siły powietrzne
uzbrojone są w rakiety ASMP o zasięgu od 80 do 300
km (w zależności od wysokości lotu i prędkości)
i głowice TN81 o mocy 300 kt, przenoszone przez
samoloty Mirage 2000 N (zasięg 2750 km) oraz Super-Étendard (zasięg 650 km).
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Za tymi planami muszą iść odpowiednie środki ﬁnansowe i zmiany organizacyjne. Stąd też przewiduje się do 2011 r.
zwiększanie wydatków na siły zbrojne tylko o wskaźnik inﬂacji, zaś w drugim okresie coroczne zwiększanie tych wydatków
o 1% powyżej tego wskaźnika. Do 2020 r.
na siły zbrojne przeznaczyć się ma 377 mld
euro, nie licząc kwoty na wynagrodzenia
personelu.
Dla sprawnego kierownictwa całością
nowej strategii narodowej Księga zapowiada stworzenie Rady Obrony i Bezpieczeństwa Narodowego, której przewodniczyć ma
Prezydent Republiki. Radzie tej podlegałaby instytucja, której autorzy Księgi przypisują podstawową rolę w pierwszej funkcji
strategii narodowej („poznać i uprzedzać”),
a mianowicie Narodowa Rada Wywiadu.
Zwiększona ma być też rola parlamentu.
Księga spotyka się we Francji z wieloma zarzutami. Dotyczą one zarówno metody jej tworzenia, jak też zagadnień merytorycznych. Te pierwsze wskazują zwykle na niereprezentatywność komisji, która ją tworzyła. Krytyka ta wychodzi zwykle z kół opozycyjnych, szczególnie socjalistów, którzy opuścili tę komisję w trakcie
dyskusji nad Księgą, podkreślając przy tym,
iż jej kształt jest ściśle nadzorowany przez
obóz prezydencki. Słowa krytyki pochodziły też ze środowisk wojskowych, zarzucającym Księdze braki wiedzy wojskowej, wynikłej z małej ilości kompetentnych wojskowych w komisji.
Główny zarzut merytoryczny, zdaniem
piszącego te słowa – nietrafny, sprowadza
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się do oskarżania autorów Księgi o zbyt
daleko idące propozycje zbliżenia, a nawet podporządkowania Francji strukturom NATO. Miałoby to doprowadzić, według tychże krytyków, do zerwania z jej
podstawową zasadą polityki obronnej i zagranicznej – ideą niezależności narodowej.
Miałoby się to także przyczynić do porażki prób budowania niezależności europejskiej w wymiarze politycznym i obronnym.
Inny istotny zarzut dotyczy środków ﬁnansowych przewidzianych na politykę obrony
i bezpieczeństwa narodowego. Są one, zdaniem krytyków, niedostateczne i stąd zapowiedziane zmiany są raczej „pobożnymi życzeniami”.
Z punktu widzenia polskiego najbardziej interesujące jest kwestia, jak wyrażone jest w Księdze zagadnienie wiarygodności Francji jako sojusznika Polski. Co
prawda, szczegółowo Księga tego nie ujmuje, jednak z ogólnych rozważań jej autorów winna nachodzić Polaka smutna reﬂeksja: w sytuacji granicznej, tzn. agresji
na Polskę, nie może ona liczyć na francuską dissuasion nucléaire.
 Stanisław Musiał

Tomasz Szczepański, Mniejszości narodowe w myśli politycznej opozycji polskiej w latach 1980–1998, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008,
ss. 272.
Omawiana praca T. Szczepańskiego stanowi pierwszą w polskich badaniach naukowych próbę omówienia poglądów polskiej
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opozycji politycznej na kwestię mniejszości narodowych, i już chociażby przez ten
fakt zasługuje na krytyczne omówienie. Dotychczas liczne w obiegu naukowym i popularno-naukowym monograﬁe dotyczące
historii opozycji dotyczyły przede wszystkim działalność poszczególnych środowisk (struktury, członkostwo, zakres działania), inwigilacji przez PRL-owskie organy
bezpieczeństwa. Tylko nieliczne, jak choćby: K. Łabędzia, G. Sordyl, czy też A. Friszke dotyczyły zagadnień mieszczących się
w szeroko rozumianej reﬂeksji politycznej.
W jakiejś mierze to pole, ciągle niezagospodarowane, próbuje wypełnić, przynajmniej
w części książka T. Szczepańskiego.
Sam autor jest osobą znaną, bardziej
jako działacz polityczny i publicysta, aniżeli naukowiec. To z jednej strony walor, bo
pozwala spojrzeć na analizowaną problematykę z perspektywy człowieka zaangażowanego, osadzonego w przestrzeni idei
politycznych. Z drugiej jednak strony, autor owe własne przekonania, a one przekładają się na oceny, nie stara się nawet
specjalnie ukrywać. Ale o tym nieco dalej. T. Szczepański w przeszłości był członkiem PPS, KPN, współzałożycielem Towarzystwa Pomoc oraz główny inicjatorem
„neopogańskiego” Stowarzyszenia na rzecz
Tradycji i Kultury „Niklot”. Działał również
na niwie politycznej, urzędniczej. Pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki, był
radnym gminy Warszawa Targówek. Czytelnik musi przyznać, że to dość duży bagaż ideowo-politycznej aktywności. Oprócz
bogatej publicystyki politycznej („Maga-

zyn Obywatel”, „Myśl Polska”, „Odala”, „Tryglaw” etc.), Szczepański jest także autorem
kilku książek, między innymi: Bunt (jako
Barnim Regalica – Biała Podlaska 1999),
Ruch anarchistyczny na ziemiach polskich
zaboru rosyjskiego w dobie rewolucji 1905–
–1907 (Mielec 1999). T. Szczepański, co
warto nadmienić, w okresie prac nad monograﬁą ogłosił także drukiem kilka artykułów naukowych, które stanowią część integralną prezentowanej książki. Nie jest to
zatem badacz dopiero dojrzewający, nabierający wprawy w warsztacie historyka, stąpający nieśmiało po krętych ścieżkach nauki. Tyle o samym autorze.
W prezentowany omówieniu chciałbym
się skupić przede wszystkim na tych fragmentach monograﬁi, co do których można
odnieść się krytycznie.
Autor przyjął cezury czasowe, które dla
omawianego tematu nie budzą większych
kontrowersji. A zatem 1980 rok – „polski
sierpień”, stanowi dla polskiej opozycji moment przełomowy. Uruchomiony bowiem
zostaje masowy ruch społeczny pod nazwą
„Solidarności”. Kończy natomiast 1989 rok.
Tej cezury wyjaśniać oczywiście nie trzeba. Słusznie autor podkreśla, że w przyjętym okresie można wyróżnić trzy podokresy z wewnętrznymi cezurami: 13 grudnia 1981 – wprowadzenie stanu wojennego; 1986 – amnestia dla więźniów politycznych; maj–sierpień 1988 – drugi „festiwal
Solidarności”. Oczywiście pierwsza data nie
może podlegać dyskusji. Dla opozycji wprowadzenie stanu wojennego oznaczało działalność w zupełnie odmiennej od sierpnio-
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wej rzeczywistości. Należało się liczyć z reorientacją strategii wobec władz. We wrześniu 1986 r. po ogłoszeniu amnestii możliwie stało się tworzenie jawnych struktur
NSZZ „Solidarność”. Pytanie tylko, czy można w tym przypadku mówić o podokresie.
Jest to jak się zdaje cezura dość sztuczna.
Wreszcie maj–sierpień 1988 – fala strajków przyczyniła się bezpośrednio do podjęcia rozmów między władzą a częścią opozycji, których ﬁnałem okazał się „Okrągły
Stół”. Czytelnika nurtuje jednak inne pytanie. Czy przyjęte przez autora cezury znajdują odzwierciedlenie w tekście? Nawet pobieżna lektura pracy temu zaprzecza.
Sporo nieścisłości budzi również zakres
pracy i nadmiernie rozbudowana struktura
(aż 10 rozdziałów!). Szczepański przedstawił poglądy polskiej opozycji wobec Żydów,
Białorusinów, Ukraińców, Czechów i Słowaków. Natomiast pominął, o czym pisze we
wstępie, mniejszość niemiecką, wyjaśniając, że stosunek do Niemców był w gruncie
rzeczy pochodną relacji z państwami niemieckimi. Pełna zgoda. Tyle tylko, że stosunek dużej części opozycji do Ukraińców, Litwinów czy Białorusinów był także elementem szerszych, generalnych koncepcji, jak
na przykład integracyjnych (w perspektywie środkowo-europejskiej) koncepcji geopolitycznych, wizji Międzymorza, prometeizmu czy federacjonizmu. Poza tym duża
część publicystki opozycyjnej, różnych nurtów ideowo-politycznych nie tylko podejmowała kwestie aktualne, ale częstokroć
odwoływała się do paraleli historycznych.
Wspomniałem już, że autor podzielił pracę

259

na dziesięć rozdziałów. Każdy z nich przedstawia zarys poglądów środowiskowych na
mniejszości narodowe. W tym miejscu pojawia się kilka zastrzeżeń natury warsztatowej. Po pierwsze, czy niemożna było wyróżnić kilku najważniejszych (reprezentatywnych) nurtów politycznych, pomijając
te marginalne. Zupełnie niezrozumiałe jest
także poświęcenie osobnego rozdziału białostockim regionalnym grupom opozycyjnym. Czy jest to konsekwencja sympatii
autora, emocjonalnych związków z regionem, czy może rodzaj wotum wobec uczelni, która nadała mu tytuł doktora nauk humanistycznych? Przypatrując się treści rozdziałów pojawiają się kolejne wątpliwości.
Przede wszystkim T. Szczepański całkowicie pominął ważne środowiska opozycyjne,
jak choćby KOR czy grupę ROPCiO, „Głosu”. W publicystyce A. Michnika, J. Kuronia czy J.J. Lipskiego odnajdujemy przecież
odniesienia, i jest ich stosunkowo dużo, do
mniejszości narodowych. W tym kręgu postępowych intelektualistów przywoływano wielokrotnie tradycyjną XIX-wieczną
wizję „Wielkiej Ojczyzny”. Także ROPCiO
edytował kilka zeszytów problemowych
poświęconych stosunkom: polsko-żydowskim, polsko-litewskim czy sprawie ukraińskiej. W książce Szczepańskiego nie ma
nawet śladowych informacji na ten temat.
Prawem autora jest jednak przyjęcie takich,
a nie innych cezur czasowych, takich a nie
innych metod klasyﬁkacyjnych. Jednak pominięcie tych środowisk wydaje się być nieco lekceważące (nonszalanckie). Poza tym
istnieje pewna niekonsekwencja, albowiem
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Szczepański uwzględnia dorobek publicystyczny powstałych u kresu rządów ekipy
Gierka środowisk KPN i RMP (co prawda
w dużej mierze po 1980 r.), a pomija wspomniane: ROPCiO i KOR. Zatem, jakie były
kryteria wyszczególnienia poszczególnych
środowisk? Autor tych wątpliwości nie wyjaśnia.
Dokładna lektura monograﬁi nasuwa
kolejne spostrzeżenia, rodzi kolejne wątpliwości. Jaką metodę badawczą autor przyjął? Trudno bowiem uznać, że jest to klasyczna analiza. Raczej syntetyczny opis poszczególnych nurtów, który przypomina
mozaikę – panoramę. Choćby w przypadku: RMP, środowiska „Stańczyka” Szczepański nie dostrzega szerszego aspektu omawianej problematyki. Albowiem te środowiska (ale nie tylko przecież te) podejmowały
problem mniejszości narodowych w szerokim kontekście ułożenia stosunków w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie Rosja
dla realistów stanowiła „czynnik stały” polski polskiej. Wszystkie dywagacje dotyczące
mniejszości narodowych były częścią szerszych koncepcji związanych z usytuowaniem międzynarodowym PRL.
Autor dokonując typologii poszczególnych nurtów, robi to w sposób szczegółowy
i niebudzący wątpliwości, aczkolwiek nie
wyjaśnia przyjętych kryteriów we wstępnie.
Wątpliwości pojawiają się dopiero w przypisywaniu poszczególnych grup opozycyjnych do nurtów politycznych. Najpierw
RMP przypisane jest do nurtu narodowo--demokratycznego, tym samym „neoendeckiego”. Natomiast z publicystyki i pro-

gramu politycznego RMP wynika, że było
to środowisko personalistów chrześcijańskich, dokonujących rewizji tradycji endeckiej (A. Hall) i piłsudczykowskiej (J. Bartyzel – dopiero w połowie lat 80. konserwatywnej). Do nurtu konserwatywno-liberalnego autor zaliczył środowisko „Kursu”,
„13-tki”, „Przeglądu Politycznego” i „Stańczyka”. Rzeczywiście „Kurs” reprezentował
bardziej lub mniej zniuansowaną optykę
liberalno-konserwatywną. Do czołowych
publicystów należeli choćby: J. Korwin-Mikke, S. Michalkiewicz. Dylemat klasyﬁkacyjny może wiązać się z krakowską „13-tką” oraz jej „poprzednikiem” „Merkuriuszem Krakowskim i Światowym”. Dla wielu badaczy polskiej współczesnej myśli politycznej jest to środowisko tyleż liberalno-konserwatywne, co chrześcijańsko-liberalne (myśl polityczna M. Dzielskiego). Idąc
dalej, jeśli przyjmiemy, że „Stańczyk”, przynamniej do 1989 r. „wpisywał się” w nurt liberalno-konserwatywny, to autor zupełnie
pominął publicystykę na wskroś liberalno-konserwatywną w ramach „Oﬁcyny Liberałów” (od 1979 r.) oraz elitarną, „Res Publikę” M. Króla (od 1987 r. legalną). Kolejne nieporozumienie wiąże się z umiejscowieniem gdańskiego „Przeglądu Politycznego” w ramach nurtu liberalno-konserwatywnego. Przyjmując za punkt wyjścia
idee polityczne, gdańszczan można samookreślić jako liberalnych demokratów. Ilustruje to doskonale „wczesna” publicystyka
J. Lewandowskiego i L. Szomburga (koncepcje samorządu pracowniczego, stosunek do wartości etc.). Konserwatywno-
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-liberalne, realistyczne akcenty reprezentowane choćby w tekstach L. Mażewskiego i P. Kopczyńskiego były raczej odosobnione, niereprezentatywne dla całej grupy. Zresztą na tle sporów o wartości na początku lat 90. Mażewski opuści Kongres Liberalno-Demokratyczny i przyłączy się do
tworzonej przez A. Halla Partii Konserwatywnej. Problemy klasyﬁkacyjne wiążą się
także z umiejscowieniem Ruchu Wolność
i Pokój w nurcie lewackim obok anarchistów, trockistów i radykalnych syndykalistów. Bez wątpienia w WiP-ie dominującą pozycję mieli ludzie pochodzący ze środowisk kontestujących system, alternatywnych (część przeszła do Ruchu Pomarańczowej Alternatywy), punkowskich. Niemniej znajdowali się również w nim ludzie
o odmiennych poglądach i systemie wartości. Łączyła ich bowiem nie tyle ideowa
spoistość (symbioza), ile metody działania,
bardziej dynamiczne i brawurowe, charakterystyczne dla młodzieży stanowiącej
punkt oporu społecznego w Polsce Ludowej. Zresztą nie bardzo zrozumiałe jest dlaczego autor wyodrębnił obok nurtu socjalistycznego osobny nurt lewacki. Można było
przecież potraktować go jako skrajny biegun nurtu socjalistycznego (lewicowego).
Wydaje się, że omawianie poszczególnych rozdziałów książki nie jest konieczne. Tym niemniej należy zwrócić uwagę
na te partie materiału, które zasługują na
szerszą analizę. Bez wątpienia T. Szczepański doskonale orientuje się w publicystyce
politycznej opozycji w PRL. Wykorzystane
przez niego źródła są imponujące, a pozy-
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skanie znacznej ich części wymagało zapewne ogromnego trudu, albowiem nie
są zdeponowane w rodzimych archiwach
(największym zasobem prasy podziemnej
dysponuje Ośrodek Karta), lecz w prywatnych kolekcjach. Trochę gorzej prezentuje
się bibliograﬁa, albowiem autor pominął
kilka znaczących prac, choćby: M. Woleńskiego, K. Paszkiewicz, J. Tomasiewicza, nie
uwzględnił artykułów naukowych ukazujących się na łamach „Spraw Narodowościowych”, „Studiów Politologicznych”, „Studiów
Politycznych”, ale nie wpłynęło to w sposób znaczący na zawartość pracy. W moim
przekonaniu, na szczególną uwagę zasługują trzy rozdziały pracy, zupełnie nowatorskie i oryginalne. Autor podejmując się
próby analizy poglądów na mniejszości narodowe nurtów: narodowo-demokratycznego, piłsudczykowskiego (niepodległościowego) oraz wyspecjalizowanych inicjatyw opozycji (np. „ABC. Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne”, „Dialog”, „Obóz”), dokonał rzeczy ze wszechmiar ważnej i godnej docenienia. W tej perspektywie jest to
tym cenniejsze, że wszystkie środowiska
odwoływały się do dziedzictwa II Rzeczypospolitej. Owo osadzenie w tradycji z jednej strony ułatwiało budowanie własnych
wizji programowych, z drugiej ciążyło, i jak
w przypadku niektórych grup narodowo-demokratycznych rzutowało na ostateczną
ocenę. Zresztą właśnie kwestia oceny, a nie
analizy może rodzić pewne dylematy. Autor
bowiem – tak ja to oceniam – nie potraﬁ
momentami znaleźć dystansu do omawianej problematyki. Zdarzają mu się również
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uogólnienia. Tak na przykład pisze, że środowisko „Ładu” stanowiło „legalną endecję”. Jest faktem, że z tygodnikiem związani
byli ludzie o poglądach narodowych, również z takową przeszłością, aczkolwiek formuła pisma miała być szersza, mieszcząca
się w ramach szerokiego nurtu „katolicko-społecznego”. Zresztą w końcu lat 80. na łamach „Ładu” najczęściej gościli twórcy późniejszych formacji chadeckich (np. W. Siła--Nowicki, M. Łętowski, J. Kaczyński). Natomiast można zgodzić się, że niektóre teksty tam umieszczane przywoływały bardzo
zrewidowaną spuściznę endecji międzywojennej. Autor pisze także, że „ze względu na
represje, które dotknęły ten obóz, także po
1956 roku, narodowcy nie mieli w PRL nawet szczątkowych i kontrolowanych przez
władzę form organizacyjnych pozwalających na przekazywanie choćby części swoich tradycji politycznych dla następnych
pokoleń” (s. 63). Należy przypomnieć, że
od 1957 r. działała (co prawda tylko do
1960 r.) Liga Narodowo-Demokratyczna
(P. Górny, M. Barański, J. Kossecki, H. Goryszewski). W latach 70. natomiast funkcjonowały sięgające do dziedzictwa endeckiego: Polski Komitet Obrony Życia i Rodziny
(M. Barański, K. Kawęcki) oraz Niezależna
Grupa Polityczna (M. Urban). Oczywiście
były to formuły polityczne o małym zasięgu (może poza Polskim Komitetem Obrony Życia i Rodziny) oddziaływania i nikłych
wpływach, nie oznaczało to jednak, że „neoendecja” się nie odradzała.
Omawiając stosunek nurtu narodowo-demokratycznego do mniejszości narodo-

wej najwięcej uwagi autor poświęcił Polskiemu Związkowi Wspólnoty Narodowej
B. Tejkowskiego, która w ramach obozu narodowego wyraźnie nawiązywała do tradycji neopogańskiej „Zadrugi” J. Stachniuka.
Cały obszerny pasus poświęcony aktywności PZWN właściwie nie zawiera żadnych
odwołań do mniejszości narodowych, a jedynie nawiązuje do lansowanej przez Tejkowskiego ugody z ZSRR. Skoro autor sam
stwierdza, że problem ten nie interesował
PZWN, po co zatem poświęca tej organizacji osobny podrozdział. Czytelnika zaskakuje jednak najbardziej „łagodzenie”,
„wygładzanie” przez autora antysemickiego charakteru znacznej części publicystyki:
Narodowego Odrodzenia Polski, Komitetu
Samoobrony Polskiej (wcześniej Polski Komitet Obrony Życia i Rodziny), a zwłaszcza
Ruchu Porozumienia Narodowego. Nawet
pobieżna analiza takich pism, jak „Samoobrona”, „Walka”, „Przedmurze” skłania do
wniosku, że antysemityzm był motywem
przewodnim zamieszczanych tam tekstów. Zresztą w tych grupach Żydzi należeli do jedynej mniejszości, której poświęcano sporo uwagi. W artykułach programowych oskarżano ich o zbrodnie stalinizmu,
opanowanie środków masowego przekazu, najważniejszych środowisk opozycyjnych (KOR, NSZZ „Solidarność”) o wpływ
na opinię publiczną. Motyw spisku żydowskiego i formuła „Judeopolonii” pojawiała
się na łamach tych pism bardzo często. Co
ciekawe, Szczepański charakteryzując poglądy grupy Unii Nowoczesnego Humanizmu (W. Bruliński) wyjaśnia, że nawiązy-
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wała ona do idei „Judeopolonii”. Szczepański pisze, powołując się na Brulińskiego, że
Polska jest rządzona „przez polityczne, gospodarcze i intelektualne elity żydowskie
i grupę zaprzedanych im Polaków” (s. 99).
Zaś pozostała, reszta Polaków (chciałoby
się powiedzieć „prawdziwych”), spełnia rolę
„helotów – siły roboczej”. Nieco dalej autor
puentuje: „Należy zaznaczyć, że u Brulińskiego brak jest wątków rasistowskich. On
sam dystansuje się nawet od antysemityzmu: „Nie byłem nigdy i nie jestem antysemitą. W konspiracji dawałem Żydom lewe
dokumenty i pomagałem im ukrywać się.
Za to groziła wtedy kara śmierci. Ale w Polsce Ludowej aresztował mnie Żyd, oskarżał
Żyd, i katował Żyd” (s. 100). Brak krytycznego odniesienia do świadectwa Brulińskiego skonfrontowanego z jego publicystyką, historyka powinno tyleż zadziwiać,
co niepokoić. W podsumowaniu tego rozdziału omawiającego poglądy nurtu narodowo-demokratycznego, autor stawia karkołomną tezę, że w postrzeganiu Rosji jako
„czynnika stałego” polskiej polityki nie
było zasadnicze różnicy pomiędzy racjami A. Halla a B. Tejkowskiego. Dla obu sojusz Polski z Rosją był konsekwencją myślenia w kategoriach realizmu, z uwzględnieniem geopolityki. Tyle tylko, że narody sąsiednie (czyli Ukraińcy, Litwini, Białorusini) PZWN oceniało jako przeciwników, zaś dla RMP i A. Halla nie należało jedynie deklarować wsparcia dla ich aspiracji
narodowo-wyzwoleńczych, co było konsekwencją założeń geopolitycznych środowiska „młodopolskiego”. O wrogości nie było
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mowy. Zatem zestawianie obu grup w tym
aspekcie jest w moim przekonaniu nie do
końca uprawnione, a przede wszystkim jest
uproszczeniem.
Przywołane tutaj uwagi polemiczne,
w dużej części krytyczne, nie mogą jednak w sposób znaczący wpłynąć na całościową ocenę pracy. Chciałbym wskazać na
dwa istotne walory omawianej monograﬁi. Przede wszystkim autor napisał książkę nowatorską, przywołując nie tylko znane
i często eksploatowane przez polskich badaczy nurty demokratycznej opozycji politycznej w PRL, ale również te zapomniane, jak choćby neoendecki i piłsudczykowski. Poza tym czytelnikowi zorientowanemu w tematyce i znającego trudy gromadzenia materiału źródłowego muszą imponować wykorzystane w książce źródła publicystyczne i dokumenty programowe.
 Tomasz Sikorski

Frank Vibert, The Rise of the Unelected. Democracy and the New Separation of Powers, Cambridge University
Press, Cambridge 2007, ss. 199.
Frank Vibert, dyrektor Forum Polityki Europejskiej w Londynie, w książce pt.
The Rise of the Unelected. Democracy and
the New Separation of Powers z 2007 roku,
wprowadza czytelnika w rzeczywistość nowego rodzaju aktorów na scenie politycznej
współczesnych państw1. Określa ich mia1
F. Vibert wykształcenie zdobywał na Uniwersytecie Oxfordzkim. Pracował jako doradca w Banku
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nem ciał niewybieralnych (ang. unelected
bodies). Do kategorii tej zalicza między innymi: niezależne banki centralne, instytucje
regulujące procesy gospodarcze, menedżerów ryzyka czy instytucje audytorskie. „Demokracje korzystają z usług tego typy ciał,
w celu rozwiązywania konﬂiktów interesów
oraz lepszej alokacji zasobów. Instytucje te
operują także w dziedzinach dużej wrażliwości społecznej, jak choćby w obszarze
biotechnologii” – tłumaczy autor. Ilościowy wzrost ciał niewybieralnych dostrzegalny jest w większości współczesnych demokracji. Przybierają one różne formy oraz
nazwy. W samych Stanach Zjednoczonych
ich liczba sięga dwustu.
F. Vibert w swojej pracy zastanawia się,
czy oraz w jaki sposób ilościowy i jakościowy wzrost niewybieralnych ciał wpływa na współczesne demokracje. Już na początku swoich rozważań tłumaczy, że problem związany z ich pojawianiem się nie
leży w skali zjawiska, a raczej w niedostrzeganiu przez elity polityczne wagi tego fenomenu. Niepokoi go także niezdolność demokratycznie wybranej władzy do samodzielnego rozwiązywania pojawiających się
problemów.
Światowym. Działalność badawczą prowadził w Światowym Instytucie Badań Rozwoju Gospodarczego
ONZ (WIDER) w Helsinkach. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące organizacji międzynarodowych, regulacji
międzynarodowych oraz kwestie konstytucyjne.
Dotychczas ukazały się następujące publikacje jego
autorstwa: Europe: A Constitution for the Millennium
(1995) oraz Europe Simple, Europe Strong: The Future
of European Governance (2001).

Teza Franka Viberta brzmi: „Pojawianie
się ciał niewybieralnych nie tylko nie stanowi zagrożenia dla demokracji, ale nawet
może ją wzmocnić. Dzięki lepszemu informowaniu o procesach decyzyjnych, mogą
one wspierać świadome obywatelstwo. Tego
typu gremia powinny być traktowane jako
nowa forma rządzenia, która posiada legitymizację, wynikającą z tzw. nowego podziału władzy”.
W rozważaniach na temat ciał niewybieralnych F. Vibert powołuje się na zbadane zagadnienie „instytucji niewiększościowych”. Były one przedmiotem analizy amerykańskich politologów i socjologów w latach 80. XX w., w związku z prowadzonymi wówczas badaniami nad charakterem
relacji między amerykańskim Kongresem
a agencjami regulacyjnymi. Obecnie dziedzina ta reprezentowana jest przez takich
badaczy, jak M. Thatcher, G. Majone czy
A. Stone Sweet2. Deﬁniują oni pojęcie „instytucji niewiększościowych” jako organizacji rządzących3, które są w posiadaniu jakiejś części władzy publicznej. Nie są one
wybierane ani bezpośrednio, ani nie są zarządzane przez ciała wybieralne. Odróżnia się je od biurokratycznych organizacji
rządowych, które podlegają bezpośredniej
kontroli ministrów i wchodzą w skład służby cywilnej. Nie chodzi tutaj także o agen2
Por.: A. Stone Sweet, M. Thatcher, Theory and
Practice of Delegation to Non-Majoritarian Institutions, „West European Politics” 2002, nr 25, s. 1–22.
3
Nie chodzi tutaj o tradycyjnie rozumianą teorię
rządzenia, a raczej o zarządzanie, rozwiązywanie
problemów, kierowanie czymś.
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cje będące częścią administracji centralnej.
Są to przede wszystkim organizacje operujące w następujących obszarach: dostarczania usług (np. media, ośrodki badania opinii publicznej), zarządzania ryzykiem (np.
instytucje związane z bezpieczeństwem),
boundry watchers – chodzi o instytucje monitorujące aktywność sektora prywatnego,
zwłaszcza w obszarach szczególnej wrażliwości społecznej czy etycznej, kontroli –
agencje audytu i kontroli ﬁnansowej, instytucji rozjemczych – trybunały, rzecznicy praw obywatelskich4. Na poziomie międzynarodowym do ciał niewybieralnych zalicza się m.in.: Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Komisję Europejską, czy Bank Światowy.
F. Vibert uważa, że przyczyną rosnącego znaczenia ciał niewybieralnych w państwach demokratycznych jest wpływ globalizacji. Chodzi tutaj o znaczenie tego procesu zarówno dla gospodarek państw demokratycznych, jak również dla ﬁlozoﬁi
rządzenia. Autor sądzi, że pod wpływem
zmieniającej się rzeczywistości we współczesnych państwach dochodzi do ewolucji funkcji i zadań sektora publicznego.
W dłuższej perspektywie prowadzi do odwrócenia ról w dostarczaniu publicznych
dóbr i usług. F. Vibert niezbyt precyzyjnie
wyjaśnia, na czym dokładnie polega to zjawisko. Szerzej opisuje je prof. J. Staniszkis
w rozważaniach na temat kondycji pań-
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stwa w dobie globalizacji5. Określa je ona
mianem państwa o strukturze sieciowej
(ang. network state). „W obliczu procesów
globalizacji model tradycyjnego państwa
uległ ewolucji. Polega ona na rozproszeniu ośrodka sprawowania władzy z tradycyjnie ukształtowanym centrum, na rzecz
nowych struktur (…) co wiąże się z odpodmiotowieniem sfery władzy, z jej segmentacją oraz eliminacją wyraźnych jej ośrodków. Ponadto kurczy się sfera suwerennego rządzenia, a coraz większą rolę odgrywa
negocjowanie oraz zarządzanie w ramach
określonych przez efekty tych negocjacji”6.
Owo zarządzanie w państwach sieciowych
polega właśnie na delegowaniu części władzy publicznej na rzecz skomercjalizowanych agend. Prof. Staniszkis twierdzi, iż globalizacja wymusza taki model państwa ze
względu na ﬁlozoﬁę czy też ideologię będącą jej siłą napędową. Najważniejszą kategorią dla globalizacji jest rynek oraz prawa,
które nim rządzą. Są one przenoszone na
grunt społeczeństwa i polityki. Chodzi o takie zasady, jak efektywne zarządzanie, rozdrobnienie władzy itd. Do tego typu zmian
dostosować musi się współczesne państwo.
Czyni to delegując część władzy w ręce wyspecjalizowanych agend. Wiąże się to jednak z pewnym niebezpieczeństwem dla
systemu demokratycznego – rozprosze-

5

4

Por.: ibidem.

Por.: J. Staniszkis, Od autorytetu państwa do
pajęczyny władzy, [w:] eadem, Zwierzę niepolityczne,
Komorów 2003, s. 309–314.
6
Ibidem, s. 309.
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niem odpowiedzialności czy kurczeniem
się sfery suwerennego rządzenia7.
F. Vibert wskazuje także na drugą przyczynę wzrostu znaczenia ciał niewybieralnych we współczesnych demokracjach. Jest
nią teoria „nowego zarządzania publicznego” (ang. New Public Management). Powstała w latach 80. XX w., a jej ideą jest dążenie
do lepszego rządzenia w sektorze publicznym, przez jego uelastycznienie. „Nowe zarządzanie publiczne” stanowi próbę zastosowania w administracji publicznej zasad
i modeli zarządzania znanych z działalności gospodarczej: konkurencyjność, orientacja na wyniki, kierowanie się interesem
klienta, przedsiębiorczość, przewidywanie, decentralizacja oraz prorynkowe nastawienie. W ramach „nowego zarządzania
publicznego” podejmuje się m.in. działania
na rzecz dekoncentracji dostarczania usług
publicznych w taki sposób, aby oferowały je
możliwie małe agencje, a ich klienci mieli
szeroki zakres wyboru między wykonawcami usług8. Istotą tej strategii zarządzania
w sektorze publicznym jest oddzielenie od
siebie funkcji dostarczania usług i kreowania polityki. F. Vibert określa to zjawisko
mianem nowej separacji władzy (ang. new
separation of powers). To w niej dopatruje zagrożenie dla demokracji, jako że pod
etykietą efektywności oraz delegacji władzy
może dojść do zatracenia konstytutywnych
cech zarówno społeczeństwa obywatelskie7

Por.: ibidem, s. 310.
Czym jest New Public Management?, Serwis
eGov.pl, http://www.egov.pl (26.10.2008).
8

go, jak również demokratycznych systemów
politycznych. Powstaje zatem dylemat, czy
państwu potrzebny jest rząd, skoro techniczne zarządzanie sprawami publicznymi
należy do odrębnych organów? Czy istnienie ośrodka kreowania idei i ﬁlozoﬁi polityki ma wówczas swoje logiczne i pragmatyczne uzasadnienie?
Pojawienie się niewybieralnych ciał
w sferze publicznej państwa demokratycznego może być wyzwaniem nie tylko dla
praktycznej sfery rządzenia, ale także dla
teorii demokracji, zwłaszcza dla demokracji partycypacyjnej – pojawia się bowiem
mniejsza wola uczestnictwa w kreowaniu
polityki, zmniejszenie motywacji do samokształcenia i dążenia do rozwiązywania
problemów przez polityków.
Wzrost znaczenia niewybieralnych instytucji może także według F. Viberta być
zagrożeniem dla sprzężonej z demokracją
zasadą rządów prawa. W demokratycznym
państwie prawa nikt nie może stać ponad
prawem, naruszać prawa pozostałych obywateli czy tworzyć własnego prawa. Tymczasem ciała niewybieralne, ze względu na
swoją naturę, wydają się być ponad tymi
zasadami. Autor jednak nie jest krytykiem
systemu, w którym coraz większą rolę pełnić zaczynają ciała niewybieralne. Uważa,
że fakt ten może mieć pozytywne konotacje, pod warunkiem przestrzegania pewnych reguł. Do pozytywów związanych
z istnieniem ciał niewybieralnych zalicza:
istnienie niezależnych ośrodków zbierania informacji o procesach decyzyjnych
w państwie, a informacje, których dostar-
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czają, wydają się być wolne od subiektywizmu, a także rozdzielenie odpowiedzialności instytucjonalnej za proces polityczny. Niemniej jednak istnienie tego typu
ciał jest wyzwaniem dla tradycyjnych instytucji państw demokratycznych. Powoduje to konieczność redeﬁnicji pełnionych
przez nie ról. W związku z tym należy na
nowo podjąć reﬂeksję nad istotą rządzenia
oraz funkcjami poszczególnych instytucji
w państwie.
Vibert proponuje, aby na poziomie narodowych systemów demokratycznych, jak
również europejskim i międzynarodowym,
dokonano precyzyjnego zdeﬁniowania zakresu odpowiedzialności poszczególnych
instytucji publicznych oraz ciał niewybieralnych.
Współczesne państwo potrzebuje ośrodka kreowania ﬁlozoﬁi i nadawania ideowych podstaw publicznego działania. Nawet rządy technokratyczne wymagają społecznej akceptacji oraz przedstawienia celowości podejmowanych działań. Państwa
są jednocześnie konfrontowane z nowego
rodzaju wyzwaniami, z którymi tradycyjne
instytucje nie zawsze sobie radzą. Istnienie
instytucji niewybieralnych (z deﬁnicji bardziej elastycznych, ukierunkowanych na
rozwiązanie konkretnego problemu i nie
uwikłanych w polityczną grę) może pomóc
stawić czoła nowej rzeczywistości.
Treści poruszane przez F. Viberta w The
Rise of the Unelected. Democracy and the
New Separation of Powers są nowatorskie
i oryginalne. Podjęta analiza dotyka kwestii znanej (legitymizacja władzy podmio-

267

tów operujących w sferze publicznej), ale
przedstawiana jest z nowej perspektywy.
Owa analiza czyniona jest bardziej w odniesieniu do przyszłości. Autor zakłada, że
im dłużej demokracje uczestniczyć będą
w procesach globalizacji, tym bardziej będą
musiały się wewnętrznie zmieniać. W swojej książęce wskazuje on na konieczny kierunek tych przemian.
Książka F. Viberta warta jest lektury ze
względu na oryginalność spojrzenia na problematykę ciał niewybieralnych we współczesnych demokracjach. Czytelny podział
na jedenaście części pozwala lepiej poznać
i zrozumieć opisywane zjawisko. Książkę polecić można praktykom oraz teoretykom rządzenia oraz zainteresowanym teorią demokracji.
 Anna Skolimowska

Andrzej Antoszewski, Partie i systemy
partyjne państw Unii Europejskiej na
przełomie wieków, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2008, ss. 351.
W 2008 r. na polskim rynku wydawniczym ukazała się niezwykle cenna dla dorobku polskiej politologii monograﬁa autorstwa profesora Andrzeja Antoszewskiego zatytułowana Partie i systemy partyjne
państw Unii Europejskiej na przełomie wieków.
Autor recenzowanej książki należy do
grona najwybitniejszych polskich politologów. Od lat związany jest z intensywnie rozwijającym się wrocławskim ośrodkiem naukowo-badawczym. Profesor An-
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drzej Antoszewski jest kierownikiem Zakładu Systemów Politycznych w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z funkcjonowaniem współczesnych demokracji, ze szczególnym wskazaniem na
państwa Europy Środkowej i Wschodniej.
Profesor Antoszewski jest autorem, redaktorem i współredaktorem szeregu istotnych
publikacji. Warto tu chociażby wskazać takie prace, jak: Erozja systemu politycznego PRL. Studium procesu (1992), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza (1997), Systemy polityczne współczesnego świata (2001), Wzorce rywalizacji
politycznej we współczesnych demokracjach
(2004), Partie polityczne Europy Środkowej
i Wschodniej (2005).
Recenzowana publikacja dotyczy z kolei analizy i porównania partii i systemów
politycznych dwudziestu siedmiu państw
– obecnych członków Unii Europejskiej,
w latach 1990–2008. Jest to pierwsza tego
typu monograﬁa, która stanowi doskonałe źródło wiedzy na temat funkcjonowania
współczesnych europejskich systemów politycznych już bez podziału na Europę zachodnią i wschodnią.
Z całą pewnością problematyka funkcjonowania systemów politycznych jest
dogłębnie omówiona w literaturze przedmiotu. Znamy przecież szereg publikacji poświęconych temu zagadnieniu li tylko na polskim rynku wydawniczym. Warto
tu chociażby wskazać na prace innych polskich badaczy tej problematyki, jak cho-

ciażby K. Sobolewskiej-Myślik, R. Herbuta, M. Barańskiego, R. Bäckera, W. Sokoła,
M. Migalskiego, R. Markowskiego, H. Izdebskiego, itd.
Recenzowana praca jest jednak szczególna. Wyróżnia się spośród wcześniej wydawanych prac swą aktualnością, ujęciem
komparatystycznym tematu, rzetelnym
warsztatem badawczym, bogactwem materiałów źródłowych, w szczególności zaś
wykorzystaniem źródeł anglojęzycznych,
obiektywizmem w zakresie prezentowanych wniosków.
Profesor Antoszewski wskazuje na kilka powodów, dla których warto jeszcze
analizować funkcjonowanie i przeobrażenia zachodzące we współczesnych systemach politycznych. Wylicza tu m.in. zmiany, jakie dokonały się na tym polu w wielu państwach w latach 80. XX w., kwestię
tzw. wahadła politycznego, które jest po
części konsekwencją narastającej tendencji do obniżania się poziomu identyﬁkacji
partyjnej – jego zdaniem warto się zastanowić, czy jest to trend stały. Autor recenzowanej pracy podkreśla również, iż istotnym dla niego wyzwaniem było prześledzenie tych zmian dwutorowo – obserwując trawestacje tak w zakresie działania starych demokracji, jak również tych, rodzących się na gruzach autorytaryzmu. Rozszerzenie struktur Unii Europejskiej o kolejne państwa członkowskie w latach 2004
i 2007, pociągnęło za sobą kolejne ważne pytanie – czy partie i systemy partyjne
państw wywodzących się z dwóch różnych
bloków politycznych będą poddane mody-
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ﬁkacjom zmierzającym w podobnym kierunku, czy przeciwnym1.
Godny podkreślenia jest przejrzysty
i klarowny układ treści zaprezentowany
przez autora. Monograﬁa składa się ze wstępu, ośmiu rozdziałów, zakończenia. Bibliograﬁa dołączona do pracy także zasługuje na uwagę. Jest ona przeglądem licznych
źródeł i opracowań zwartych. Ich zaletą jest
zaś aktualność. Ważnym uzupełnieniem całości są liczne tabele opracowane przez autora na podstawie zebranych danych. Antoszewski kierując się poruszanymi w pracy wątkami, wyróżnia trzy zasadnicze części omawianej pracy.
W pierwszej części pracy o charakterze
czysto teoretycznym autor dokonuje analizy pojęcia demokracji liberalnej, wskazując przy tym na najistotniejsze wyzwania,
jakie przed nią stoją. Profesor Antoszewski
dostrzega w swych rozważaniach poświęconych kondycji współczesnej demokracji
liberalnej pewien konﬂikt, który wynika
z pełnego optymizmu przekonania o braku alternatywy dla rozwiązań demokratycznych powiązanego z coraz szerszą, i niestety dość ponurą, wiedzą na temat wszystkich
jej słabości. Autor w tej części pracy stawia
również m.in. tezę, z którą nie można się
nie zgodzić, zgodnie z którą „najsłabszym
ogniwem europejskich demokracji, przy-
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najmniej na poziomie społecznej percepcji
– są partie polityczne”2.
W drugiej części omawianej książki Antoszewski przeprowadza podział partii politycznych w ujęciu biegunowym w państwach członkowskich UE Mając na uwadze możliwość zbudowania realnej alternatywy politycznej wobec rządzących lub
opozycji Antoszewski wyróżnia nurt partii
socjalistycznych, konserwatywno-chrześcijańsko-demokratycznych, liberalnych, ekologicznych i radykalnych (od lewicy komunistycznej do ekstremalnej prawicy). Kierując się wynikami wyborczymi 123 elekcji parlamentarnych, które miały miejsce
w latach 1990–2008, Autor określa zakres
zmian w poparciu wyborczym dla danych
partii politycznych i ich wpływ na znaczenie poszczególnych biegunów na płaszczyźnie rządowej. Autor kierując się rezultatami badań opinii publicznej dowodzi również, że inne instytucje o charakterze publicznym, tzw. „niepartyjne”, są lepiej postrzegane przez społeczeństwa. Kryzys partii politycznych, tak w państwach zachodnioeuropejskich, jak i w ocenie społecznej
w państwach Europy Wschodniej wynika
zaś z coraz bardziej negatywnego stosunku
do partii politycznych określanego w literaturze pojęciem anti-party sentiment. Rezultaty braku zaufania do partii politycznych
widoczne są nawet „gołym okiem” – dowodzi tego niska frekwencja wyborcza, spadek
liczby członków partii, obniżenie poziomu

1

A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw
Unii Europejskiej na przełomie wieków, Toruń 2008,
s. 11–12.

2

Ibidem, s. 40.
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identyﬁkacji partyjnej, spadek poparcia dla
ustabilizowanych partii, wahadło wyborcze, luźne więzi z wyborcami. Antoszewski
wskazuje, że negatywny odbiór partii politycznych w oczach opinii publicznej ma
wiele źródeł – wynika np. z licznych afer
korupcyjnych z udziałem polityków, nieznacznych różnic programowych między
partiami, ze zjawiska kartelizacji3.
Trzecia część pracy to analiza teorii
i praktyki funkcjonowania systemów politycznych 27 państw UE. W tej części pracy Autor poszukując podobieństw i różnic w zakresie działania partii i systemów politycznych Europy Zachodniej
i Wschodniej wskazuje na „mechanizm
(…) upodobniania się systemów do siebie” udowodniając tym samym hipotezę o konwergencji systemów politycznych
państw Unii Europejskiej4. Profesor odnotowuje również pewną tendencję widoczną
w praktyce funkcjonowania systemów politycznych państw tzw. Piętnastki. Wynika
z niej, że obecnie stopniowo na znaczeniu
tracą „stare” partie polityczne, poparcie zyskują natomiast nowe oferty partyjne, najczęściej o bardziej radykalnym zabarwieniu. Niekiedy zwiększa się również stopień
rozdrobnienia sił w parlamencie, co znacząco wpływa na procesy towarzyszące tworzeniu rządów koalicyjnych. Autor recenzowanej monograﬁi zauważa, że w państwach
wschodnioeuropejskich scena partyjna
zmienia się jeszcze bardziej dynamicznie.
3
4

Ibidem, s. 41–42.
Ibidem, s. 13.

Partie polityczne powstają z dużą łatwością,
zdobywają nawet znaczące poparcie podczas rywalizacji wyborczej. Wahania elektoratu powodują jednak, że te nowe formacje partyjne potraﬁą równie błyskawicznie
zniknąć ze sceny politycznej5.
Omawiając niniejszą książkę należy
zwrócić szczególną uwagę na znakomity,
zwięzły styl i rzeczowy język, którym posługuje się autor. Książkę po prostu dobrze
się czyta i rozumie to, co w mojej opinii, jest
nader istotne. Napisano ją z dużym rozmachem, przy czym godna podkreślenia jest
duża erudycja autora i wszechstronna znajomość poruszanych zagadnień.
Książka Profesora Andrzeja Antoszewskiego zatytułowana Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków w moim przekonaniu powinna stać się przedmiotem poważnej reﬂeksji naukowej w gronie osób profesjonalnie zajmujących się współczesnymi systemami politycznymi i systemami partyjnymi. Warto by stała się obowiązkową lekturą dla studentów politologii, uzupełniającą
zaś dla studentów historii, prawa oraz osób
żywo zainteresowanych problematyką rywalizacji wyborczej.
Podsumowując warto raz jeszcze podkreślić, iż najistotniejszą zaletą monograﬁi autorstwa Andrzeja Antoszewskiego jest
nowatorskie i oryginalne podejście do już
wcześniej szeroko omówionego w literaturze przedmiotu tematu. Analiza porównaw-

5

Ibidem, s. 246.

Recenzje

cza w obszarze funkcjonowania partii i systemów partyjnych 27 państw członkowskich Unii Europejskich doprowadziła autora do skonstruowania wielu znaczących
wniosków o charakterze teoretycznym, relewantnych dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się tak teorią polityki, jak
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i kierunkami, trendami w zakresie zmian
we współczesnych demokracjach.
Recenzowana książka stanowi poważny
wkład w rozwój polskiej politologii, rozwijając na nowo debatę na temat współczesnych kierunków zmian w obszarze funkcjonowania partii i systemów partyjnych.
 Joanna Marszałek-Kawa
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L. Kacprzak, J. Knopek, D. Mierzejewski, Wydawnictwo PWSZ, Piła 2009,
s. 279–293.
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Małkiewicz Andrzej, Gulczyński Mariusz, Wiedza o partiach i systemach partyjnych,
Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, Warszawa, 2008, ss. 211.
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(1 I 1925–4 V 2009)
Emerytowany profesor
Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

NIE MA LUDZI, których nie można byłoby zastąpić innymi, chociaż każdy z nas
jest niepowtarzalny. Z takimi słowami na ogół się zgadzamy, chociaż czasami
przyznajemy, że bywają – niestety dosyć rzadko spotykane – postacie wyjątkowe.
W życiu grupy społecznej lub instytucji biorą niekiedy udział osoby, które zastąpić
jest trudno. Jest tak z uwagi na to, że integrują one grupę, motywują do lepszego
działania, świadczą dobrym przykładem, służą chętnie radą i pomocą innym,
dobrze reprezentują jej aspiracje wobec otoczenia itd. W środowisku poznańskich
politologów taką wyjątkową, charyzmatyczną wręcz postacią był prof. zw. dr hab.
Czesław Mojsiewicz. Wywarł On przemożny wpływ na obecne jego oblicze, przez
42 lata czynnie uczestnicząc w jego tworzeniu i kształtowaniu.
Prof. Czesław Mojsiewicz urodził się w 1925 r. Dzieciństwo spędził na ziemi
nowogródzkiej, niedaleko – znanego przede wszystkim dzięki Adamowi Mickiewiczowi – jeziora Świteź. Jego rodzice Antoni Mojsiewicz i Bronisława z Ratkiewiczów uprawiali tam nieduże gospodarstwo rolne. Zapewniało ono skromne życie
rodzinie, w której Czesław był najstarszym z trójki dzieci.
Edukacja młodego Czesława rozpoczęła się od czteroklasowej szkoły w Walówce.
Po jej zakończeniu przyszły Profesor uczęszczał do 5, a potem do 6 klasy w Horodyszczu, pokonując każdego dnia nauki 14 km. drogi tam i z powrotem. Następnie
został przyjęty do Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Nowogródku.
Wielki wpływ na dalsze losy Czesława Mojsiewicza wywarł wybuch II wojny
światowej, a zwłaszcza to, co rozpoczęło się 17 września 1939 roku. „Oglądałem na
własne oczy przemarsz jednostek Armii Czerwonej w kierunku zachodnim. Tych
żołnierzy i sprzętu było bardzo dużo. (…) Ale największym zaskoczeniem i wręcz
przerażeniem był widok szału radości, entuzjazmu miejscowej ludności białoru-
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skiej. Kwiaty, kwiaty, kwiaty – to dominowało w powitaniach żołnierzy Armii
Czerwonej – wyzwolicielki. Białorusini żywili wielką nadzieję, że teraz znajdą się
w swoim państwie białoruskim…”.
W dniu 10 lutego 1940 r., tuż po północy rodzina Mojsiewiczów podzieliła los
wielu innych polskich rodzin. Padła Ona oﬁarą wywózki, która zakończyła się
w tajdze Obwodu Archangielskiego, gdzie ciężko pracowała przy wyrębie lasu. Los
zesłańców nieco się poprawił po zawarciu układu Sikorki–Majski 30 lipca 1941 r.
Jednak „przygoda” z Biurem Podróży BERIA-TOUR, jak mawiał Profesor, zaczęła
się kończyć dopiero w marcu 1943 r., kiedy to Cz. Mojsiewicz mógł wyruszyć do
Sielc nad Oką, do tworzącej się I Polskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki. Od
26 maja 1943 r. do 9 maja 1945 r. w szeregach Wojska Polskiego przeszedł On szlak
bojowy, służąc w 1 i 22 pułku Artylerii Lekkiej. Koniec wojny zastał w czeskim
Deczynie.
Po wojnie Prof. Cz. Mojsiewicz pozostał w wojsku, jednak służbę łączył z nauką.
W marcu 1949 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Następnie, w 1951 roku podjął
studia wieczorowe na Wydziale Społeczno-Filozoﬁcznym UW. Ukończył je z dyplomem magistra w 1954 r. Wkrótce po tym rozpoczął pracę nad doktoratem na temat
pracy wychowawczej w armii amerykańskiej. Promotorem dysertacji został prof.
Wiktor Szczerba. 7 października 1964 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Recenzentami pracy byli m.in. profesorowie Zygmunt Bauman i Jerzy Wiatr.
12 grudnia 1966 r. – po 23-letniej służbie – dr Cz. Mojsiewicz na własną prośbę
zostaje przeniesiony do rezerwy w stopniu pułkownika.
Z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Cz. Mojsiewicz związał
się z dniem 1 stycznia 1967 r., podejmując pracę w Międzywydziałowym Studium
Nauk Politycznych, przekształconym w czerwcu tego samego roku w Instytut Nauk
Politycznych. W UAM Profesor przeszedł wszystkie szczeble akademickiej kariery:
od asystenta do profesora zwyczajnego. Chociaż podejmując pracę był już doktorem, zaczął od stanowiska asystenta „by – jak sam potem napisze – życie na uczelni
cywilnej zacząć od najniższego stanowiska”. W październiku 1967 r. zostaje mianowany adiunktem, zaś docentem 1 kwietnia 1971 r. Efekty intensywnej pracy
naukowej pozwalają w dniu 12 maja tegoż roku uzyskać stopień doktora habilitowanego. Natomiast tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymuje 11 stycznia 1979 r.,
a 14 lipca 1988 tytuł profesora zwyczajnego.
W Instytucie Profesor Cz. Mojsiewicz wypełniał różne zadania organizacyjne.
Był kierownikiem Zakładu Stosunków Międzynarodowych, Kierownikiem Podyplomowego Studium Wychowania Obywatelskiego, Kierownikiem Studium
Doktoranckiego, zastępcą dyrektora Instytutu ds. naukowych, Dyrektorem Cen-

Prof. zw. dr hab. Czesław Mojsiewicz

365

trum Badań nad Pokojem i Współpracą Międzynarodową. Z punktu widzenia
interesów poznańskiej politologii najważniejszym z nich było kierowanie Zakładem
Stosunków Międzynarodowych. Okres ten rozpoczął się 1 kwietnia 1971 r. i trwał
do przejścia na emeryturę, co nastąpiło w 1995 roku. W tym czasie kierowany przez
Profesora Zakład należał do najbardziej zapracowanych tego typu komórek
w Instytucie. W Zakładzie powstało wiele cennych, uznanych przez krytykę prac
naukowych. Jego pracownicy, a przede wszystkim Profesor nawiązali współpracę
z prawie wszystkimi krajowymi i wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi specjalizującymi się w problematyce międzynarodowej.
Profesor Cz. Mojsiewicz był wybitnym uczonym. Był i jest powszechnie znanym
i uznanym specjalistą w zakresie m.in. stosunków międzynarodowych. Efekty
swych badań ogłaszał na wielu konferencjach oraz w licznych publikacjach. Był
autorem ponad 300 książek, artykułów i innych publikacji naukowych. Wniosły
one znaczący wkład do rozwoju dyscypliny, jaką są nauki o polityce. Przyniosły
także prestiż naszemu Wydziałowi i Uczelni.
Posiada On także znaczące osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych. Wypromował 30 doktorów. Ośmiu z tej grupy uzyskało stopień doktora habilitowanego,
a pięciu z nich tytuł profesora. Kilku z nich pracuje na WNPiD. To niewątpliwie
Profesorowi Mojsiewiczowi Wydział zawdzięcza to, że ma bardzo silny – pod
względem kadrowym i efektów badań naukowych mierzonych publikacjami – oraz
znaczący w Polsce i zagranicą Zakład skupiający środowisko zainteresowane stosunkami międzynarodowymi.
Zmarły również brał aktywny udział w międzynarodowym życiu naukowym,
między innymi w światowych Kongresach Politologów w Moskwie (1979), Paryżu
(1985), Waszyngtonie (1988), Buenos Aires (1991), Berlinie (1994). Przez 12 lat
był członkiem Rady IPSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Politycznych),
przez 6 lat był członkiem Zarządu EuPRA (Europejskie Stowarzyszenie Badań
Pokoju). Brał udział w licznych konferencjach międzynarodowych, w tym w:
Rzymie, Belgradzie, Florencji, Sarajewie, Ljubijanie, Zagrzebiu, Wiedniu, Budapeszcie, Helsinkach, Kolonii, Bonn, Otzenhausen, Soﬁi, Moskwie, Rostowie,
Pradze, Berlinie, Montewideo, Rydze.
Pasją Profesora byli jednak studenci. Zawsze był przez nich lubiany i szanowany.
Potraﬁł z nimi rozmawiać. Był nauczycielem i wychowawcą wymagającym, ale
relacje ze studentami zawsze miały partnerski charakter. Prowadził przede wszystkim przedmiot „Międzynarodowe stosunki polityczne” oraz seminaria magisterskie, a w ostatnich latach, już po przejściu na emeryturę, także seminaria licencjackie. Na zajęcia przychodził punktualnie, należycie przygotowany i prowadził je
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w sposób niezwykle interesujący. Wykłady zawsze, co było szczególnie cenne
w okresie Polski Ludowej, były wzbogacane informacjami niedostępnymi w oﬁcjalnych wydawnictwach. Po zakończeniu zajęć zawsze miał czas na rozmowę,
dyskusję i wysłuchanie studenckich problemów. O sympatii, jaką Profesor cieszył
się ze strony studentów świadczy chociażby liczba zapisujących się na Jego seminaria. Zawsze przekraczała ona ustalone wcześniej limity.
Szczególne uznanie dla Profesora należy się za to, że będąc na emeryturze, mając
wszystkie stopnie naukowe i tytuł naukowy nie zmniejszył aktywności. Pisał
i publikował wiele, co służyło nauce, studentom i wszystkim zainteresowanym
m.in. problematyką międzynarodową. W roku przejścia na emeryturę (10 lutego
1995 r.) świętował – 55-lecie pracy zawodowej. Z tych 55 lat 28 przepracował
w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
To autorytet naukowy Cz. Mojsiewicza skłaniał liczne rady naukowe i wydawnictwa do powierzenia Jemu roli recenzenta. Pozycja w środowisku naukowym
determinowała również to, że Profesora od początku lat 70. środowisko naukowe
wybierało do Komitetu Nauk Politycznych PAN, którego był przewodniczącym,
wiceprzewodniczącym, a w ostatnich latach honorowym przewodniczącym.
Wielkim wyróżnieniem był wielokrotny wybór przez uczonych Profesora Mojsiewicza na kolejne kadencje do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Był także
prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz jego wiceprezesem, przez
szereg kadencji członkiem Zarządu Głównego PTNP. Był również członkiem Rady
Badań Pokoju.
Zmarły był odznaczony m.in. Krzyżami Oﬁcerskim i Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, licznymi odznaczeniami wojskowymi, wśród nich Krzyżem
Walecznych i trzykrotnie Srebrnym Medalem Zasłużony Na Polu Chwały.
Z głębokim żalem żegnamy zmarłego 4 maja br. emerytowanego profesora
zwyczajnego Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitnego uczonego, politologa, specjalistę
w dziedzinie międzynarodowych stosunków politycznych i metodologii nauk
o polityce, autora kilkuset książek i innych opracowań, wielokrotnego promotora
i recenzenta, niezwykle szanowanego nauczyciela akademickiego i wychowawcę.
W naszej pamięci pozostanie On jako niezawodny przyjaciel, człowiek prawy,
pracowity i życzliwy.
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DR KATARZYNA KALINOWSKA
(21 X 1973–6 III 2009)
Adiunkt w Zakładzie Myśli Politycznej,
Zastępca Dyrektora Instytutu Politologii ds.
dydaktyczno-organizacyjnych, Instytut Politologii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zdaje się, że są trzy kategorie nauczycieli:
tacy których lubimy, ale nie szanujemy,
ci, których się boimy, ale nie lubimy.
Trzecie kategoria to… Mistrzowie.
[z jednej z rozmów z dr Katarzyną Kalinowską]

NIEŁATWO JEST PISAĆ o życzliwości i wsparciu, którymi obdarzała szerokie
grono wspólnoty akademickiej dr Katarzyna Kalinowska, jeśli zważy się na to, że
obecnie o owej wieloaspektowej pomocy można mówić i pisać jedynie w czasie
przeszłym.
Dr Katarzyna Kalinowska urodziła się 21 października 1973 r. w Nidzicy. Swe
zainteresowania, które znalazły odzwierciedlenie w późniejszej pracy licencjackiej
napisanej z zakresu pedagogiki, rozwijała już w Liceum Ogólnokształcącym im.
Marii Konopnickiej w Suwałkach w klasie o tym proﬁlu. Drugą pasją, która z kolei
znalazła odzwierciedlenie w pracy magisterskiej przygotowywanej pod kierunkiem
prof. dr. hab. Andrzeja Radzimińskiego, obronionej w 1997 r., była historia,
a zwłaszcza mediewistyka. W tymże roku dr Katarzyna Kalinowska została zatrudniona w Instytucie Pedagogiki UMK w Toruniu w Zakładzie Historii Wychowania
i Myśli Społecznej. Jego ówczesnym kierownikiem był prof. dr hab. Witold Wojdyło,
u którego podjęła wysiłek napisania dysertacji doktorskiej dotyczącej koncepcji
państwa i Kościoła w myśli społeczno-politycznej o. Jacka Woronieckiego, ukoronowany sukcesem w dniu 13 września 2004 r., kiedy to miała miejsce obrona pracy
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doktorskiej. Jej recenzentami byli prof. dr hab. Stanisław Gajewski (UWM w Olszynie) oraz prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski (UMK w Toruniu).
Swą pracę naukową w Instytucie Politologii UMK owocującą licznymi publikacjami dotyczącymi zwłaszcza historii Kościoła w XX w. oraz idei edukacyjnych
łączyła z pełnieniem obowiązków dydaktycznych, administracyjnych oraz organizacyjnych, które bardzo lubiła i wykonywała z pełnym poświęceniem. Owocem
owego zaangażowania są nie tylko zbiory z cyklu Polityka i Wychowanie oraz Jan
Paweł II i Europa, ale i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań administracyjnych
związanych z funkcjonowaniem uczelni. Spośród rzeszy studentów mających
okazję uczestniczyć w nowatorsko prowadzonych zajęciach dydaktycznych dr Katarzyny Kalinowskiej, rekrutuje się też kilku, którzy przygotowywali prace licencjackie pod Jej kierunkiem.
Pozostaje żywić nadzieję, że ślady bogatej działalności dr Katarzyny Kalinowskiej
pozostaną żywe i niezatarte w naszej pamięci. A Jej swoiste cechy charakteru, takie
jak: upór, bezkompromisowość, życzliwość, uczciwość, pomysłowość czy otwartość
wobec nowych idei i rozwiązań będą kultywowane w kręgu jej współpracowników
oraz przyjaciół.
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Andrzej Antoszewski – kierownik Zakładu Systemów Politycznych Instytutu
Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktoryzował się w 1977 r. Stopień
doktora habilitowanego uzyskał w 1985 r., a tytuł profesora w 1994 r. Zajmuje się
komparatystyką demokracji oraz problematyką przemian politycznych w Europie
Środkowej i Wschodniej. Autor i współautor wielu kluczowych prac z zakresu
politologii.
Roman Bäcker – profesor zw. dr hab. Dyrektor Instytutu Politologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie jest również kierownikiem Zakładu Teorii
Polityki. Od 1 września 2009 r. będzie pierwszym dziekanem Wydziału Politologii
i Studiów Międzynarodowych. Autor licznych książek i artykułów m.in. na temat
zjawiska totalitaryzmu, przekształceń polskiego systemu politycznego, współczesnej
rosyjskiej myśli politycznej, problematyki państwa w polskiej myśli socjalistycznej
okresu międzywojennego.
Jarosław Cholewiski – doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.
Józef M. Fiszer – prof. zw. dr hab., historyk, politolog, niemcoznawca, kierownik
Zakładu Europeistyki Instytutu Studiów Politycznych PAN, wiceprzewodniczący
Rady Naukowej ISP PAN, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN,
kierownik Katedry Stosunków Międzynarodowych w Wyższej Szkole Handlu
i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Autor wielu prac naukowych z zakresu
historii i współczesnych stosunków międzynarodowych oraz integracji europejskiej. Członek wielu rad naukowych i redakcyjnych w kraju i zagranicą.
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Tomasz Goban-Klas – socjolog i medioznawca, ekspert w obradach „Okrągłego
Stołu”. Autor monograﬁi: Niepokorna orkiestra medialna. Polityka informacyjna
w Polsce po 1944 roku, Warszawa 2005.
Iwona Massaka – rosjoznawca, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UMK. Specjalizuje się w badaniach interdyscyplinarnych.
Jarosław Noco – adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego. Zainteresowania naukowe związane z metodologią badań politycznych
i zagadnieniami teorii polityki. Obecnie zajmuje się metodologicznymi problemami
modernizacji współczesnej teorii politycznej.
Marcin Polakowski – doktorant w Zakładzie Hermeneutyki Polityki Instytutu
Politologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz członek redakcji pisma naukowego „Dialogi Polityczne”. Rozprawę doktorską przygotowuje pod kierunkiem
prof. Jacka Bartyzela.
Piotr Siemitkowski – adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych
UMK. Autor wielu publikacji z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych. Zainteresowania badawcze skupione wokół międzynarodowych przepływów
czynników produkcji. Redaktor naukowy sekcji ekonomicznej Toruńskich Studiów
Międzynarodowych.
Katarzyna Sobolewska-Mylik – doktor habilitowany nauk humanistycznych
w zakresie nauk o polityce – współczesnych systemów politycznych. W Instytucie
Politologii UP w Krakowie pracuje od 2000 roku. Jej główne zainteresowania
badawcze koncentrują się wokół problemów partii politycznych oraz transformacji
demokratycznych w powojennej Europie. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji.
Janusz Wgrzecki – ur. w 1957 r. w Warszawie, adiunkt w katedrze Metodologii
i Teorii Polityki Instytutu Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
kapłan archidiecezji warszawskiej. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się
na metodologii nauk politycznych, teorii demokracji, władzy, wielokulturowości,
naturze ideologii politycznych, głównych pojęciach określonych ideologii.
Waldemar Żebrowski – prof. nadzw. dr hab., urodził się w 1952 r. w Ciechanowie. W 1979 r. ukończył studia polonistyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej
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w Olsztynie; w 1988 r. doktoryzował się na Uniwersytecie Gdańskim z historii
najnowszej Polski; w 2005 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk o polityce. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się współczesnymi
systemami politycznymi, historią najnowszą Polski oraz problematyką regionalną.
Jest autorem 15 książek i kilkudziesięciu artykułów oraz innych opracowań naukowych z tego zakresu. Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest
zatrudniony w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, jako profesor tej uczelni, oraz w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa
Rusieckiego na stanowisku jej prorektora.

