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OD REDAKCJI

Z RADOŚCIĄ ODDAJEMY W Państwa ręce kolejny numer ogólnopolskiego pisma
politologicznego „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. Jego wydanie zbiega
się z realizacją decyzji Redakcji o zwiększeniu częstotliwości wydawania pisma,
które niniejszym staje się kwartalnikiem. Bibliograﬁa politologiczna oraz wykaz
przyznanych stopni naukowych będzie w nim publikowany co drugi numer. Mamy
nadzieję, że nowa formuła pisma pozwoli odpowiadać na bieżące wydarzenia oraz
lepiej niż dotąd reagować na dynamikę życia politycznego. Z przyjemnością
informujemy również, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego, liczba punktów przyznawanych za publikację naukową na łamach
„Athenaeum” wzrosła do 9, co stanowi niewątpliwy powód do satysfakcji. Jednocześnie obliguje to Redakcję do szczególnej dbałości o utrzymanie wysokiego
poziomu pisma.
W niniejszym numerze zawarto dwa działy, z których pierwszy poświęcono
myśli politycznej. Znajdą tu Państwo prace poświęcone tematyce nieczęsto prezentowanej w polskiej literaturze, jak rozważania na temat Trzeciej Drogi w historiozoﬁi politycznej. Warto także przyjrzeć się problematyce specyﬁki dążeń autonomicznych hiszpańskiej Galicji. Przekonani o konieczności analizowania aktualnych
zagadnień, przedstawiamy artykuły dotyczące globalizacji, zarówno w kontekście
wyłaniających się nowych form władzy, jak i wyzwań, jakie proces ten stawia przed
demokracją.
Drugi dział stanowi zbiór artykułów z dziedziny systemów politycznych. Prezentujemy w nim rozważania na temat mechanizmów wyborczych, funkcjonujących tak w Polsce, jak i poza jej granicami. Pozostając w obszarze systemów partyjnych, jednak nawiązując do niezmiennie aktualnej tematyki europejskiej,
przekazujemy reﬂeksje na temat szans i zagrożeń, z jakimi wiąże się istnienie
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partii etnoregionalnych w jednoczącej się Europie oraz funkcjonowanie wspólnego
systemu ﬁnansowego. Nie zabrakło również teoretycznych rozważań, dotyczących
przedmiotu zainteresowania nauk politycznych.
Zamiarem Redakcji jest informowanie o ważnych wydarzeniach naukowych
oraz najnowszych, wartych uwagi publikacjach, toteż numer zawiera także sprawozdania z konferencji naukowych oraz recenzje, przybliżające Czytelnikom
najświeższą literaturę z dziedziny politologii. W numerze publikujemy również
wykaz nowo przyznanych stopni naukowych w dziedzinie politologii oraz bibliograﬁę politologiczną, prezentującą publikacje pracowników ośrodków naukowych
wchodzących w skład Redakcji.
Życzymy Państwu przyjemnej lektury, owocującej naukową reﬂeksją, która może
stać się przyczynkiem do powstania nowych rozpraw.
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Bartosz Rydliński

TRZECIA DROGA W HISTORIOZOFII
POLITYCZNEJ

TERMIN „TRZECIA DROGA” w historii myśli (idei) politycznej był zawsze używany
w kontekście szukania alternatywnych oraz kompromisowych rozwiązań wobec
dwóch przeciwstawnych systemów społeczno-gospodarczych: kapitalizmu i socjalizmu. Główna idea Trzeciej Drogi polegała na próbie pogodzenia wydajności
gospodarczej kapitalizmu oraz sprawiedliwości społecznej socjalizmu. Pojęcie to
podlegało zmianom zarówno co do treści, jak i przynależności ideologicznej. Na
ideę Trzeciej Drogi powoływała się doktryna oraz społeczny ruch agraryzmu,
głosząc wizję formacji społeczno-ekonomicznej znajdującej się między marksistowsko-leninowskim kolektywizmem a egoistycznym liberalizmem1. Alfred
Müller-Armack uważał ordoliberalną koncepcję Społecznej Gospodarki Rynkowej
jako alternatywę, właśnie jako swego rodzaju Trzecią Drogę, zarówno wobec
leseferyzmu gospodarczego, jak i radzieckiej gospodarki nakazowo-rozdzielczej2.
Również powojenna zachodnia myśl socjaldemokratyczna opowiadała się za
Trzecią Drogą jako rozwiązaniem różniącym się zarówno od amerykańskiego
kapitalizmu wolnego rynku, jak i radzieckiej wersji realnego socjalizmu3. Starając
się ściślej zdeﬁniować Trzecią Drogę, możemy posłużyć się deﬁnicją Elżbiety
Kundery. Według autorki Trzecia Droga to: „system społeczno-gospodarczy
pośredni między kapitalizmem a socjalizmem. Zwolennicy »trzeciej drogi« uznali,
że oba systemy mają zarówno wady, jak i zalety i że możliwe jest zbudowanie
1
Por. E. Olszewski, Przeszłość i współczesność politycznego ruchu chłopskiego, „Zeszyty Naukowe
Puławskiej Szkoły Wyższej” 2000, z. 1, s. 57.
2
Por. T.G. Pszczółkowski, Ordoliberalizm. Społeczno-polityczna i gospodarcza doktryna neoliberalizmu w RFN, Warszawa–Kraków 1990, s. 58–110.
3
Por. A. Giddens, Skąd się wzięła Trzecia Droga?, [w:] Spory wokół Nowej Trzeciej Drogi, red.
T. Kowalik, Warszawa 2001, s. 75.
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systemu, w którym zostałyby połączone pozytywne strony kapitalizmu i socjalizmu.
Kapitalizm to wprawdzie cykliczne wahania koniunktury, bezrobocie i znaczna
dysproporcja dochodów, ale równocześnie wysoka efektywność gospodarki prowadząca do wzrostu dobrobytu ogólnego. Z kolei socjalizm ograniczał wolność
gospodarczą i wprowadzał monopol państwa w gospodarce, zapewniał jednak
ludziom bezpieczeństwo socjalne. Następstwem takiej organizacji gospodarki była
jej niska efektywność. Twórcy »trzeciej drogi« przekonywali, że można stworzyć
system efektywny i jednocześnie sprawiedliwy, gdy jego podstawą będzie prywatna
własność, konkurencja i mechanizm rynkowy, a państwo będzie miało obowiązki
socjalne wobec społeczeństwa, polegające na wyrównywaniu poziomu życia. Tak
zorganizowana gospodarka miała pobudzać rozwój i zapewnić długookresową
równowagę”4.
Po sprecyzowaniu pojęcia Trzeciej Drogi warto przeanalizować jak różne systemy ﬁlozoﬁczne i ideologiczne odnosiły się do idei szukania „złotego środka”,
alternatywy oraz kompromisu między pracą a kapitałem, interesem pracodawców
i pracobiorców czy rozwojem gospodarczym a sprawiedliwością społeczną. Warto
zwrócić także uwagę, jak na przełomie wieków znaczenie pojęcia Trzeciej Drogi
się zmieniało, w jakim aspekcie pozostawało niezmienne, do czego nawiązywało
oraz co było jego inspiracją i motywem przewodnim. Interesujące oraz istotne jest
to, jakie systemy ustrojowe, polityczne i ﬁlozoﬁczne były punktem odniesienia
różnych odmian tej doktryny. Bardzo często w polskiej politologii uznaje się
Trzecią Drogę jako „domenę” myśli socjaldemokratycznej. Czy tak jest, oraz jak
wygląda historiozoﬁa Trzeciej Drogi, to postaram się ukazać w dalszej części
niniejszego artykułu.

KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

CO PRAWDA KATOLICKA Nauka Społeczna nie jest sensu stricte systemem ﬁlozoﬁcznym czy ideologicznym, jednakże odnosi się ona w swojej treści do najistotniejszych aspektów społecznych, politycznych i gospodarczych otaczającego nas
świata, takich jak: bieda, wyzysk, rozwój ekonomiczny, problematyka bezrobocia
i niepełnosprawności. Ten stan rzeczy pozwala nam ukazać, jak na przestrzeni
wieków społeczne nauczanie Kościoła odnosiło się do dwóch przeciwstawnych

4

Leksykon polityki gospodarczej, red. U. Kalina-Prasznic, Kraków 2005, s. 247.
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koncepcji i doktryn: liberalizmu leseferycznego i kolektywnego socjalizmu5.
Pozwala nam także ukazać moment, w którym Katolicka Nauka Społeczna sama
stała się Trzecią Drogą oraz jakie propozycje ze sobą niosła.
Za narodziny Katolickiej Nauki Społecznej uważa się moment ogłoszenia przez
Papieża Leona XIII encykliki Rerum novarum – „O kwestii robotniczej”. Została
ona wydana w 1891 roku jako głos głowy Kościoła rzymsko-katolickiego w sprawie
jednego z najistotniejszych problemów społecznych ówczesnego świata, jakim był
wyzysk ekonomiczny oraz masowo pogarszająca się pozycja materialna klasy
robotniczej. Było to stanowisko negujące zarówno postulaty ﬁlozoﬁi komunistycznej zawartej w Manifeście Komunistycznym6 autorstwa Karola Marksa i Fryderyka
Engelsa opublikowanym w 1848 r., jak i liberalną praktykę XIX-wiecznego kapitalizmu. W encyklice Papież Leon XIII podkreśla, iż rolą państwa powinna być
obrona pracownika przed wyzyskiem pracodawcy: „warstwa bogatych dostatkami
obwarowana mniej potrzebuje opieki państwa; klasy natomiast ubogie, pozbawione
ochrony, jaką daje majątek, szczególnie tej opieki potrzebują. Dlatego państwo
powinno bardzo pilnym staraniem i opieką otoczyć pracowników najemnych,
stanowiących masy ludności biednej”7.
Antagonizm społeczny między posiadaczami kapitału a ludźmi utrzymującymi
się z pracy najemnej jest według Papieża spowodowany złym ustrojem społecznogospodarczym panującym w państwie, który najmniej praw przyznał warstwie
znajdującej się na najniższym poziomie drabiny społecznej. Ponadto Leon XIII
uważa, że nadmierna koncentracja własności, a co za tym idzie władzy gospodarczej w niewielkim gronie posiadaczy, doprowadza do takiego stanu rzeczy, w którym wpływ na losy przedsiębiorstwa ma wyłącznie garstka ludzi. Jednocześnie
olbrzymia rzesza robotników pozbawiona jest jakiegokolwiek prawa głosu8.
Według Leona XIII taki stan rzeczy, prócz szargania podmiotowością człowieka,
doprowadza także do deprecjacji samej ludzkiej pracy. Pracodawcy winni „nie
uważać robotnika za niewolnika – kierować się zasadą, że należy w nim uszanować
godność osobistą […] Praca zarobkowa, według świadectwa rozumu i ﬁlozoﬁi
chrześcijańskiej, nie tylko nie poniża człowieka, ale mu zaszczyt przynosi […]

5
Terminu „kolektywny socjalizm” używam jako określenie praktycznego ujęcia radzieckiego
socjalizmu przed nazwaniem go „realnym socjalizmem” przez I sekretarza KPZR Leonida Breżniewa
w latach 70. XX w.
6
Por. K. Marks, F. Engels, Manifest Komunistyczny, Warszawa 1948.
7
Leon XIII, Rerum novarum, nr 29, [w:] Encykliki społeczne Kościoła katolickiego, Świdnica 2005.
8
Por. ibidem, nr 41–42.

Bartosz Rydliński

14

bezwstydem zaś i nieludzkością jest uważać człowieka za narzędzie zysku i szacować go według tego, ile mogą jego mięśnie i jego siły”9.
Papież sprzeciwia się jednak komunistycznemu postulatowi zniesienia własności
prywatnej i zastąpienia jej własnością społeczną. Przeobrażanie to według niego
„pogorszyłoby warunki życia wszystkich pracowników pobierających płacę, ponieważ odebrałaby im swobodę używania płacy na cele dowolne, a tym samym także
nadzieję i możliwość pomnożenia majątku rodzinnego i polepszenia losu”10.
Kluczową kwestią dla Leona XIII jest problematyka godziwej i sprawiedliwej
płacy: „Chociaż więc pracownik i pracodawca wolną z sobą zawarli umowę,
a w szczególności ugodzą się co do wysokości płacy, mimo to jednak ponad ich
wolą zawsze pozostanie do spełnienia prawo sprawiedliwości naturalnej, ważniejsze i dawniejsze od wolnej woli układających się stron, które powiada, że płaca
winna pracownikowi rządnemu i uczciwemu wystarczyć na utrzymanie życia. Jeśli
zatem pracownik zmuszony koniecznością albo skłoniony strachem przed gorszym
nieszczęściem przyjmuje niekorzystne dla siebie warunki, które zresztą przyjmuje
tylko pod przymusem, ponieważ mu je narzuca właściciel zakładu lub w ogóle
pracodawca, wtedy dokonuje się gwałt, przeciw któremu głos podnosi sprawiedliwość”11.
Na koniec analizy Rerum novarum, w kontekście krytyki zarazem praktyki
liberalizmu leseferycznego i postulatów ﬁlozoﬁi marksistowskiej, warto zwrócić
uwagę, iż encyklika ta dała podwaliny pod „doktrynę społeczną” Kościoła, nadając
jej formę usystematyzowanej koncepcji ideologicznej, pozostającej na tym samym
poziomie ﬁlozoﬁcznym co marksizm i liberalizm, będąc jednocześnie przeciwko
nim12.
Dokładnie 40 lat po ogłoszeniu Rerum novarum w 1931 r. Papież Pius XI w encyklice Quadragesimo Anno – „O odnowieniu ustroju społecznego i dostosowania
go do Prawa Ewangelicznego na czterdziestą rocznicę encykliki »Rerum novarum«”,
dokonał aktualizacji problematyki społecznej poruszanej przez Leona XIII. Było
to spowodowane przekształceniem ideologicznych koncepcji liberalizmu i marksizmu w dwa konkretne i przeciwstawne modele państwa narodowego. Po 1917 r.
w momencie zwycięstwa bolszewickiej rewolucji październikowej ﬁlozoﬁczne
postulaty Manifestu Komunistycznego, uaktualnione politycznym programem
9
10
11
12

Ibidem, nr 16.
Ibidem, nr 4.
Ibidem, nr 34.
Por. B. Sorge, Wykłady z Katolickiej Nauki Społecznej, Kraków 2001, s. 34–35.
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Włodzimierza Lenina, znalazły swoje urzeczywistnienie w konkretnym systemie
społeczno-polityczno-gospodarczym, jakim był Związek Radziecki. Sowiecka
praktyka polityczna według Papieża to system, który „dwa postawił sobie cele, do
których dąży nie skrycie, ani drogą okrężną, lecz jawnie, otwarcie nie cofając się
przed żadnym środkiem, nie gardząc nawet gwałtem: te cele to najostrzejsza walka
klas i zupełne zniesienie własności prywatnej. Na tej drodze waży się na wszystko
nie szanuje niczego. Dorwawszy się do władzy, okazuje niewiarygodne, obłędne
wprost okrucieństwo i nieludzkość”13.
Dodatkowo krach na nowojorskiej giełdzie Wall Street w 1929 r. oraz olbrzymia
zapaść ekonomiczna Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Europy poddał w wątpliwość skuteczność oraz zdolność odtwarzania zasobów kapitałowych, co głosiły
ideologie liberalizmu klasycznego. Pius XI potępia także amoralność systemu
kredytowego kapitalizmu u początku trzeciej dekady XX w.: „Przede wszystkim
tedy zwraca uwagę ogólną, że w naszych czasach nie tylko gromadzą się bogactwa,
ale że skupia się także niezmierna potęga i despotyczna władza ekonomiczna
w ręku nielicznych jednostek, które zazwyczaj nie są nawet właścicielami, lecz tylko
stróżami i zarządcami powierzonego im kapitału, którym dowolnie rozporządzają.
Władza ta szczególnie jaskrawo występuje u tych, którzy, jako powiernicy i władcy
kapitału uzależniają od siebie kredyty i przydzielają go z własnej woli. Tym samem
szafują poniekąd krwią, którą organizm gospodarczy żyje i trzymają w swym ręku
niejako życie całego gospodarstwa, tak że przeciw ich woli nikt oddychać nie
może”14.
Krytyka kapitalizmu, jak i kolektywnego socjalizmu, przebiega także na polu
własności prywatnej, a dokładniej ﬁlozoﬁi podejścia do niej. Papież negatywnie
odnosi się zarówno do skrajnie indywidualistycznego projektu prawa własności
prywatnej (właściwego dla ideologii kapitalistycznej), jak i do przeciwstawnej jej
koncepcji własności kolektywnej (typowej dla myśli socjalistycznej): „Trzeba się
usilnie strzec dwóch skrajności. Po pierwsze, tzw. indywidualizmu, w którym
społeczeństwo popada, lub do którego się zbliża ten, kto zaprzecza społecznemu
lub publicznemu charakterowi prawa własności albo go osłabia. Po drugie, kolektywizmowi, do którego siłą rzeczy zmierza, lub którego dążnościom ulega ten, kto
odrzuca lub osłabia indywidualny i prywatny charakter własności”15.

13
14
15

Pius XI, Quadragesimo Anno, nr 112, [w:] Encykliki społeczne Kościoła…, op.cit.
Ibidem, nr 105–106.
Ibidem, nr 76.
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Quadragesimo Anno jest zatem nowym odniesieniem do ideologii liberalizmu
oraz komunizmu, pozostając jednak na tym samym poziomie dyskursywnym co
„ideologia katolicka” nakreślona przez Leona XIII w Rerum novarum. Wraz z krytyką przesłanek praktyczno-ideowych wyżej wymienionych ideologii, Katolicka
Nauka Społeczna proponuje własną propozycję gospodarczo-społeczną. Tą ofertą
jest koncepcja „korporacjonizmu”, będąca niejako trzecim modelem społecznogospodarczym, w którym zasady religijne i etyczne miały znaleźć urzeczywistnienie w konkretnej organizacji społecznej. Podstawą tegoż systemu miało być zrzeszanie się pracowników wykonujących tę samą pracę w wolne „stany zawodowe”,
korporacje danej branży, skupiające zarówno pracodawców, jak i pracobiorców.
U podstaw założeń „korporacjonizmu” leżą wpierw trzy prawa, które powinny
przysługiwać pracownikom: udział w zyskach przedsiębiorstwa, udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem, udział we własności. Pius XI w następujący sposób
mówi o wyżej wymienionych prawach: „Poza tym ze względu na obecne stosunki
społeczne uważamy za bardzo wskazane, by umowa o najem pracy była w granicach
możliwości uzupełniana umową spółkową, co już w różnych formach zaczęto
praktykować z niemałym pożytkiem tak pracowników, jak i właścicieli. Robotnicy
i urzędnicy otrzymują w ten sposób udział we własności i w zarządzie przedsiębiorstwem albo też w jakikolwiek sposób w jego zyskach”16.
Udział we wspólnej własności ma według Papieża także teologiczne, moralne
uzasadnienie, gdyż: „prawo własności prywatnej przez naturę czyli przez samego
Stwórcę ludziom jest dane, na pożytek z jednej strony jednostek i ich rodzin,
z drugiej zaś strony, aby za pomocą tej instytucji owe dobra materialne, które
Stwórca dla całej rodziny ludzkiej przeznaczył, temu ich celowi rzeczywiście służyły.
Wszystkie te cele można osiągnąć jedynie przestrzeganiem pewnego i określonego
porządku”17.
Ostatnim gwarantem poprawnej działalności „stanów zawodowych” są związki
zawodowe, które powinny funkcjonować w sposób następujący: „Państwo nadaje
związkowi zawodowemu osobowość prawną, a z tym zarazem pewnego rodzaju
monopol, ponieważ on sam jeden, w ten sposób uznany, może pracobiorców
i pracodawców (zależnie od rodzaju syndykatu) zastępować, sam jeden umowy
zbiorowe i tak zwane taryfy robotnicze zawierać. Przynależność do związków
zawodowych nie jest przymusowa i o tyle tylko taki związek może być nazwany
wolnym; składek bowiem związkowych i innych jakichś szczegółowych świadczeń
16
17

Ibidem, nr 65.
Ibidem, nr 45.
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wymaga się od wszystkich zupełnie członków poszczególnego zawodu czy zajęcia,
pracodawców i pracobiorców, jako też wszystkich obowiązują umowy taryfowe,
zawarte przez prawnie uznane związki zawodowe. Słusznie jednak podkreślono
urzędowo, że prawnie uznane związki zawodowe nie wyłączają innych zrzeszeń na
podstawie zawodowej, prawem nieuznanych. Związki czyli korporacje składają się
z przedstawicieli obu zjednoczeń zawodowych (pracobiorców i pracodawców) tego
samego zawodu czy zajęcia, którzy jako prawdziwe i właściwe narzędzia i urządzenia państwowe kierują związkami zawodowymi i w sprawach wspólnych doprowadzają do porozumienia. Strajków się zakazuje. Jeśli strony nieporozumienia
zażegnać nie mogą pozostaje władza związkowa”18.
Papież uważał, iż kategorycznym warunkiem nastania ustroju społecznego
opartego na korporacjach, „wolnych stanach zawodowych” jest przywrócenie
„chrześcijańskiej cywilizacji” adekwatnej do tej, która panowała w średniowiecznej
Europie19. Jak pisze Bartolomeo Sorge, „w obliczu ideologii, które w tej sytuacji
przekształciły się w konkretne narodowe schematy organizacji społecznej i ekonomicznej, Quadragesimo Anno stawiła czoła – poszerzając w ten sposób „społeczną
wypowiedź” Kościoła – kwestii trzeciego modelu, który przekładałby zasady religijne i etyczne społecznego Magisterium na pewną formę chrześcijańskiej organizacji społecznej. Pius XI zaproponował mianowicie wynalezienie w <<chrześcijańskim społeczeństwie« trzeciej drogi, modelu alternatywnego zarówno dla
realnego socjalizmu, jak i dla neoliberalizmu […]. A zatem granica przedstawionej
przez Piusa XI propozycji »chrześcijańskiej cywilizacji« tkwi nie tyle w koncepcji
»korporacyjnej« społeczeństwa, co w przekonaniu, że możliwe byłoby (w teorii
i praktyce) zrealizowanie »trzeciej drogi« katolickiej, która w jakimś stopniu
odnowiłaby, między Kościołem i społecznością obywatelską, stosunki podobne do
tych, jakie dały podstawy średniowiecznemu ustrojowi »chrześcijańskiego społeczeństwa«”20.
Dla potwierdzenia tezy, iż próba znalezienia Trzeciej Drogi w Katolickiej Nauce
Społecznej zaczęła się już w encyklice Rerum novarum przytoczę kolejną wypowiedź Ojca Sorge: „W tej właśnie rozumianej optyce »trzeciej drogi« należy
postrzegać uaktualnienia głównych tematów z Rerum novarum, jakich dokonał
Pius XI, aby dostosować je do zmieniających się warunków historycznych »kwestii
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Ibidem, nr 93–95.
Por. B. Sorge, op.cit., s. 49.
Ibidem, s. 48–49, 51.
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społecznej«: »słuszne płace«, »społeczna funkcja« własności prywatnej, granice
ingerencji państwa w gospodarkę”21.
Próby znalezienia Trzeciej Drogi w Kościele rzymsko-katolickim na dobre
zostały zaniechane w następstwie zmian Soboru Watykańskiego II22. Filozoﬁa
„autonomii rzeczywistości doczesnej”, pogląd, iż Kościół nie opowiada się za
rozwiązaniami lewicowymi i prawicowymi, gdyż jest on ponad to oraz przeświadczenie, iż zadaniem Kościoła nie jest ustanowienie raju na Ziemi, lecz prowadzenie
wiernych do zbawienia, jednoznacznie zakończyły obecność ideologii katolickiej
na tym samym poziomie dyskursywnym co neoliberalizm oraz marksizm-leninizm.
Wśród wielu teologów katolickich panuje dość powszechna opinia, że próba szukania Trzeciej Drogi przez Kościół była błędem. Uważają oni również, iż szukanie
alternatywy między kapitalizmem a socjalizmem jest dzisiaj pewną pokusą stojącą
przed Kościołem. To przekonanie dobitnie artykułuje Jan Grosfeld: „Istnieje […]
pokusa polityczna w Kościele: polega ona na szukaniu równego dystansu zarówno
wobec kapitalizmu wolnorynkowego w czystej postaci, jak i wobec pokusy socjalistycznej. Krótko mówiąc – jest to pokusa tzw. trzeciej drogi […] szukanie trzeciej
drogi jest utopią największą, bo nadaje tamtym utopiom, a więc utopii socjalistycznej i utopii całkowicie wolnego rynku, walor autentycznej rzeczywistości, realności, w stosunku do których szuka się innego – również utopijnego – miejsca, co
oznacza, że owe nierzeczywistości, utopie podnosi się do potęgi”23. Jeszcze dobitniej
czyni to papież Jan Paweł II w encyklice Sollicitudo rei socialis mówiąc: „Nauka
społeczna Kościoła nie jest jakąś »trzecią drogą« między liberalnym kapitalizmem
i marksistowskim kolektywizmem, ani jakąś możliwą alternatywą innych, nie tak
radykalnie przeciwstawnych wobec siebie rozwiązań: stanowi ona kategorie niezależną. Nie jest ideologią, lecz dokładnym sformułowaniem wyników pogłębionej
reﬂeksji na złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie i w kontekście międzynarodowym, przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej.
Jej podstawowym celem jest wyjaśnianie tej rzeczywistości poprzez badanie jej
zgodności czy niezgodności z nauką Ewangelii o człowieku i jego powołaniu
doczesnym, a zarazem transcendentnym; zmierza zatem do ukierunkowania
chrześcijańskiego postępowania. Nauka ta należy przeto nie do dziedziny ideologii lecz teologii, zwłaszcza teologii moralnej”24.
21

Ibidem, s. 51.
Por. ibidem, s. 68–71.
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J. Grosfeld, Polityka i jej granice – perspektywa chrześcijańska, [w:] Religia i konserwatyzm:
sprzymierzeńcy czy konkurenci?, red. P. Mazurkiewicz, S. Sowiński, Wrocław 2004, s. 147.
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MYŚL PRAWICOWA

POJĘCIE KORPORACJONIZMU FUNKCJONOWAŁO nie tylko w orbicie Katolickiej
Nauki Społecznej. Było ono również obecne w szeroko rozumianej myśli prawicowej. Idea korporacjonizmu była podstawą systemu społeczno-gospodarczego
zarówno faszystowskich Włoch pod wodzą Benito Mussoliniego25, jaki i innych
prawicowo-autorytarnych ustrojów państwowych, chociażby takich jak Portugalia
za rządów Salazara26 czy Hiszpania gen. Franco. Przypadek frankizmu może
posłużyć nam jako idealny przykład adaptacji idei korporacjonizmu przez myśli
polityczną prawicy.
Filozoﬁa polityczna ery Francisco Franco wyrastała z korzeni tradycjonalistycznych, utożsamianych ze sprzeciwem wobec głębszych zmian społecznych, politycznych oraz obyczajowych. W hiszpańskiej politologii słowo tradycjonalizm
traktuje się jako synonim słowa karlizm27. Ten zbiór poglądów społeczno-gospodarczo-politycznych cechowała chęć odbudowania imperialnej pozycji Hiszpanii
poprzez reformy państwowe w duchu katolickim, antyliberalnym oraz antydemokratycznym28. Z perspektywy niniejszego artykułu istotne jest pytanie, w jakim
stopniu karlizm odrzucał postulaty gospodarki wolnorynkowej oraz jak ustosunkowywał się do idei korporacjonizmu. Otóż, według karlistów korporacjonizm jest
próbą odrzucenia liberalnej wizji świata, a co za tym idzie także wolnej konkurencji29. Było to spowodowane myśleniem o dwujedni liberalizmu politycznego
i ekonomicznego. W karlizmie krytyka kapitalizmu i akceptacja korporacjonizmu
wynika z antropologii teistycznej: „Kapitalizm wyrasta z materializmu, bowiem
wszystko sprowadza do rachunku i zysku, tymczasem teistyczna wizja świata
zakłada, że ciało ludzkie nie jest na sprzedaż i nie podlega prawom rynku, skoro
zostało stworzone przez Boga i doń należy, podczas gdy człowiek jest jedynie jego
administratorem. Robotnicy i pracodawcy winni zostać ujęci w organiczny system
korporacyjny, który wyeliminuje strajki i lokauty, zapewni sprawiedliwą płacę,
powszechne uwłaszczenie robotników i uczyni ich współwłaścicielami przedsiębiorstw”30.
25

Por. A. Wielomski, Mussolini (Benito), http://konserwatyzm.pl/content/view/1392/111, odczyt
z dn. 04.06.2010.
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Por. K. Kawęcki, Płomień nadziei, Biała Podlaska 2007, s. 53–63.
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Por. A. Wielomski, Hiszpania Franco, Biała Podlaska 2006, s. 28.
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Por. ibidem, s. 28–36.
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Karlizm w swej istocie był ruchem niejednorodnym, częstokroć pozostając
sprzecznym ideowo. Interesującym faktem jest to, iż jeden z przywódców prodemokratycznego skrzydła karlizmu Ramiro de Maeztu uważał ustrój demokratyczny za rozwiązanie Trzeciej Drogi, będące z jednej strony przejawem sprzeciwu
wobec praktyk kapitalizmu, z drugiej zaś – ideologii socjalistycznej. W jego wizji
demokracja winna ponadto opierać się na idei wspólnotowości, moralności oraz
na korporacjonizmie: „Nie ma to więc być demokracja liberalna, lecz wspólnotowa, oparta o nie wzruszone wartości, tradycyjne zasady i <<obiektywną
moralność>>. To demokracja antyindywidualistyczna, gdzie prawa naturalne
stoją ponad wolą mechanicznej większości. To demokracja antykapitalistyczna,
nie uznająca prawa popytu i podaży, ale zarazem i wroga wobec socjalistycznego
etatyzmu i kolektywizmu. Demokracja, gdzie nie ma korupcyjnych rządów
plutokratycznych, ani konﬂiktów klasowych; gdzie robotnicy współzarządzają
przedsiębiorstwami i żyją w harmonii z pracodawcami. Demokracja, gdzie wolność jednostki zostaje zastąpiona korporacjonizmem i systemem gildyjno-cechowym, regulującym w swym wnętrzu zarobki oraz strukturę hierarchii majstrów
i czeladników w przedsiębiorstwie”31.
Kolejnym z korzeni frankizmu jest hiszpański faszyzm oraz nacjonalizm. Uosobieniem obu idei politycznych była partia polityczna działająca w Hiszpanii w latach
1933–1977 pod nazwą Falange (Falange Española). Nawiązywała ona do typowych
postulatów faszystowskich, takich jak kult siły, negacja tradycyjnego podziału na
lewicę i prawicę oraz odrzucenie zasad i praktyk gospodarki wolnorynkowej.
W znacznym stopniu popierała tradycyjne postulaty marksizmu, takie jak wyzwolenie klasy robotniczej spod jarzma burżuazji czy przeciwstawianie ludzkiej pracy
kapitałowi32. Niektórzy aktywiści Falange posuwali się nawet do stwierdzenia, iż
„faszyzm jest niczym innym jak tylko unarodowieniem doktryny Marksa”33. Jednak
nie wszyscy działacze partii podzielali pogląd, iż tradycyjny marksizm jest idealną
receptą na zmianę kapitalistycznej rzeczywistości pierwszej połowy XX w. Dla
przykładu José Antonio Prima de Rivera – założyciel partii Falange – uważał, iż
lekiem na liberalne zło świata jest „korporacjonizm wertykalny” cechujący się pełną
symbiozą pracodawców i pracobiorców, który w efekcie ﬁnalnym doprowadzi do
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przywrócenia człowieczeństwa w relacjach społecznych, ładu i dyscypliny wewnątrzpaństwowej oraz do odbudowania własności rodzinnej34.
Kończąc rozważania nad postulatami społeczno-gospodarczymi korzeni frankizmu (karlizm, faszyzm) warto przyjrzeć się postulatom samej doktryny politycznej frankizmu dotyczącym koncepcji korporacjonizmu. Od czasu zwycięstwa
w hiszpańskiej wojnie domowej 1936–1939, czyli od momentu utrwalenia się
frankizmu na Półwyspie Iberyjskim, jego główni teoretycy zawsze poświęcali dużo
czasu problemom gospodarczym. Uważali, iż niepowodzenia ekonomiczne faszystowskiej Hiszpanii wiążą się z tym, iż nie udało się „schrystianizować rodzącego
się kapitalizmu i reprezentującej go klasy społecznej – burżuazji”35. Dodatkowo
uważali oni, że mieszczaństwo jest podatne na idee liberalizmu, co doprowadza
ich do agnostycyzmu i ateizmu, zaś hybryda tych wartości wiedzie stan średni do
poglądów socjalistycznych i komunistycznych36. Ten ogląd ówczesnej rzeczywistości społeczno-politycznej prowadzi teoretyków frankizmu do przekonania, iż
przezwyciężanie zachowań indywidualistyczno-egoistycznych i instynktów klasowych w gospodarce może nastąpić wyłącznie poprzez wprowadzenie tzw. korporacjonizmu faszystowskiego. Jak zauważa Adam Wielomski, korporacjonizm
frankistowski „z korporacjonizmem konserwatywnym czy katolickim łączy tylko
nazwa”37. Ponadto „korporacje nie będą oddolne, nie powstaną samorzutnie, lecz
stworzy je państwo swymi dekretami, a kierować będzie nimi aparat partyjnourzędniczy”38. Widać na tym przykładzie, jak ów korporacjonizm różni się od tego,
który w Quadragesimo Anno postulował Pius XI. Dodatkowo warto zwrócić uwagę,
iż samo słowo korporacjonizm zostało w frankizmie wyparte przez termin syndykalizmu wertykalnego (los sindicatos verticales). Przy adaptacji faszystowskiej
wersji korporacjonizmu posłużono się włoskimi rozwiązaniami, które uważane
były za modelowe. Dla przykładu mogę podać, iż podstawowym podręcznikiem
nauk ekonomicznych była w tym czasie włoska książka przetłumaczona na język
hiszpański „Zasady korporacyjnej ekonomii politycznej” autorstwa Arrigo Serpieri’ego. Była ona w swym wydźwięku jednoznacznie antyliberalna. Stronników
gospodarki rynkowej nazywała „biednymi diabłami”, którzy „w imię abstrakcyjnych
zasad wolnorynkowych zabraniali państwu interwencji w życie ekonomiczne”39.
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Dodatkowo pojawiały się tam tezy, które dziś częściej utożsamiamy z keynesowską
lewicą aniżeli z partiami prawicowymi: „Państwo nie jest dla gospodarki, to gospodarka i istniejące podmioty gospodarcze są dla państwa. Dlatego ma ono prawo
reglamentować ceny, ingerować w rynek, a nawet dodrukowywać inﬂacyjny pieniądz jeśli wymaga tego racja stanu państwa totalitarnego”40. Korzystając z ustaleń
Adama Wielomskiego można doskonale ukazać, jak jeden z czołowych ekonomistów czasów frankizmu José Maria Areila wypowiada się na temat antagonizmu
między systemem korporacyjnym a przedsiębiorczością oraz roli państwa w gospodarce: „Nic nie jest bardziej obce naszej doktrynie niż przypuszczenie, że porządek
narodowo-syndykalistyczny jest nieprzystosowany a nawet wrogi osobom menadżerów, jako kierującym produkcją. […] Musimy zdecydowanie przeciwstawiać
się tezie, że ekonomia stoi ponad państwem. Państwu wolno interweniować, wspomagać, kierować i orientować produkcję wedle własnych potrzeb, to czego zrobić
nie może, ze względu na brak siły, to przekształcić się w producenta”41.
Kończąc swoje rozważania nad adaptacją idei korporacjonizmu przez myśl
polityczną prawicy chciałbym skupić się na poglądach samego generała Franco.
Uważam, iż jego poglądy można uznać jako przekonania Trzeciej Drogi, choć
motywowane są co prawda innymi wartościami aniżeli te, którymi kierowała się
Katolicka Nauka Społeczna czy myśl polityczna lewicy. Sądzę, że jest tak co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, gen. Franco jako konserwatysta nigdy nie
krył swojego sceptycyzmu czy nawet niechęci moralnej zarówno do doktryny
liberalizmu, jak i marksizmu. Uważał, że obie idee jako emanacje materializmu
w świecie deprecjonują sferę duchową człowieka. Nie był przeciwnikiem rozwoju
gospodarczego czy industrializacji jako takich, lecz widział w nich zagrożenie dla
sfery etycznej człowieka. Dostrzegał także rodzący się problem konsumpcjonizmu,
który nazwał w jednym ze swych wystąpień „wielką katastrofą nowoczesnego
świata”42. Po drugie, akceptował wiele postulatów ﬁlozoﬁi socjalistycznej, a szerzej
– marksistowskiej. Jako zdecydowany antykomunista w sferze walki politycznej,
doskonale rozumiał i w części akceptował postulaty marksowskie w sferze gospodarczej. Niejednokrotnie w swojej karierze politycznej powoływał się na lewicową
wartość „sprawiedliwości społecznej”43 oraz dawał wyraz akceptacji marksowskiej
tezy, iż państwo jest narzędziem panowania klasowego twierdząc, iż cały XIX w. to
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okres panowania państwa liberalnego właśnie w takiej postaci44. Po trzecie, Franco
dostrzegał fakt, iż do realizacji zadań prospołecznych państwa potrzebna jest
kooperacja z praktyką wolnego rynku. Częściej skupiał on swoją uwagę nie na
wyrównywaniu szans, co jest fundamentem myślenia sensu stricte lewicowego, lecz
na tworzeniu ram instytucjonalnych dla wolnej przedsiębiorczości. Uważał
ponadto, iż należy wykorzystać wrodzony ludzki egoizm do podniesienia dobrobytu społecznego, a co za tym idzie – także płac i samego poziomu życia45.
Dotykając w ten sposób samej istoty Trzeciej Drogi z perspektywy frankizmu,
warto zacytować Adama Wielomskiego, który w następujący sposób interpretuje
specyﬁczną relacje między myślą polityczną Franco a ideą Trzeciej Drogi: „Na czym
polegać by więc miała oﬁcjalnie głoszona trzecia droga? […] wydaje się, że trzecia
droga – która pierwotnie rzeczywiście była wyrazem idei ani kapitalizm, ani
komunizm – oznacza tu połączenie liberalizmu ekonomicznego z tradycyjną
moralnością, katolicyzmem, nacjonalizmem i autorytaryzmem […] Trzecia droga
to oderwanie liberalizmu gospodarczego od politycznego i kulturalnego i połączenie wolnego rynku, a także monetaryzmu, z tradycyjno-autorytarną wizją państwa.
Trzecia droga to synteza liberalnej idei rynku z antyliberalną ideą państwa; to
oddzielenie liberalizmu gospodarczego od ideologii liberalnej i jego asymilacja
przez ﬁlozoﬁę polityczną konserwatyzmu”46.

MYŚL LEWICOWA

W NASZYCH ROZWAŻANIACH PORUSZAŁEM już problematykę Trzeciej Drogi
w ujęciu historiozoﬁi Katolickiej Nauki Społecznej oraz prawicowej myśli politycznej. Niemniej jednak sam termin „Trzecia Droga” najczęściej używany był przez
szeroko rozumianą myśl lewicową. Idea ta była obecna w myśli socjalistycznej,
zarówno przed – jak i po upadku dwubiegunowości świata w 1989 r. – i to po obu
stronach „muru berlińskiego”.
Po jego wschodniej stronie Trzecią Drogą było szukanie (w możliwościach
realno-socjalistycznych) kompromisu między wolnym rynkiem a gospodarką
nakazowo-rozdzielczą. Tym projektem był tzw. socjalizm rynkowy, którym zajmo-
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wał się między innymi czeski ekonomista Ota Šik47 oraz polski działacz państwowy
i prof. ekonomii Oskar Lange. Socjalizm rynkowy nie rezygnował z pojęcia własności kolektywnej, którą uważał za teoretycznie najlepszy model własności. Wiedząc,
iż wyzbycie się własności prywatnej jest niemożliwe w warunkach socjalistycznych
(socjalizm jest etapem pośrednim w przejściu między kapitalizmem [powszechna
własność prywatna] a komunizmem [powszechna własność zbiorowa], co z deﬁnicji zakłada istnienie własności mieszanej) uważał własność spółdzielczą za alternatywę dla wyżej wymienionych form własności. Ponadto własność spółdzielcza –
według teoretyków socjalizmu rynkowego – była alternatywą dla własności
kolektywnej, gdyż nie była ona naznaczona zagrożeniem typu biurokratycznego48.
Jak pisze Jerzy Józef Wiatr, twórcy socjalizmu rynkowego poddając krytyce autorytarny i nakazowy model gospodarki radzieckiej, opartej niemalże w całości na
własności państwowej, szukali „rozwiązań alternatywnych w połączeniu różnych
sektorów gospodarki […] w promowaniu uczestnictwa robotników w zarządzaniu
przedsiębiorstwem oraz w oddziaływaniu przez państwo na gospodarkę jedynie
pośrednio, przez wykorzystywanie mechanizmów rynkowych”49. Sam Oskar Lange
w sposób następujący określał zasady działania gospodarki socjalistyczno-rynkowej:
„zachowana zostaje swoboda wyboru konsumpcji i swoboda wyboru zatrudnienia
[…] preferencje konsumentów, których wyrazem są ceny popytu, stanowią decydujące kryterium zarówno dla produkcji, jak i dla alokacji zasobów […] nie istnieje
natomiast rynek na dobra kapitałowe ani na wszelkie inne zasoby produkcyjne poza
pracą”50. Socjalizm rynkowy pozostał wyłącznie teorią ekonomiczną znaną szerzej
tylko kadrze naukowej wydziałów ekonomicznych. Gdy koncepcja ta wyszła poza
ich środowisko, spotykała się wpierw z krytyką gremiów kierowniczych partii
komunistycznych, potem zaś z brakiem akceptacji czołowych teoretyków światowej
socjaldemokracji. Dla przykładu Anthony Giddens uważał socjalizm rynkowy za
koncepcję prowadzącą donikąd51, zaś noblista Joseph E. Stiglitz uważał, że koncepcja ta nie ma szans na powodzenie, gdyż łączy ona w sobie wady gospodarki rynkowej i socjalistycznej52.
Po zachodniej stronie „muru berlińskiego” Międzynarodówka Socjalistyczna
w latach 50. XX w. skupiała się na budowie Trzeciej Drogi rozumianej jako alter47
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natywa z jednej strony dla amerykańskiego kapitalizmu rynkowego, z drugiej zaś
dla radzieckiego realnego socjalizmu53. Dodatkowo obecność partii socjaldemokratycznych w szerokim froncie przeciwników politycznych ZSRR była nieoceniona
w walce politycznej i propagandowej „świata zachodu”. Jak pisze Jerzy J. Wiatr,
partie te „stały się […] ważnym składnikiem frontu antykomunistycznego w państwach Europy Zachodniej, gdyż ich zaangażowanie po tej stronie w światowym
konﬂikcie odbierało wiarygodność używanemu przez partie komunistyczne
argumentowi, iż w zimnej wojnie stają przeciw sobie »siły pokoju i socjalizmu«
i »siły imperializmu«”54. Zachodnioeuropejskie partie socjaldemokratyczne, takie
jak niemiecka SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) czy brytyjska Partia
Pracy (Labour Party) wywodzą się w prostej linii z reformistycznej i rewizjonistycznej myśli socjalistycznej55, przeciwstawnej nurtowi rewolucyjnemu, który dał
początek doktrynie marksizmu-leninizmu56, równoznacznej z naczelną ideologią
państw bloku wschodniego. Pokazuje to, iż nie tylko przynależność partii socjaldemokratycznych do politycznego „zachodniego świata”, lecz także inna tradycja
myślenia o socjalizmie jako takim była źródłem opozycji wobec ZSRR oraz jego
państw satelickich.
Główną ideą polityczną powojennej socjaldemokracji była koncepcja demokratycznego socjalizmu. Postulaty tego projektu dobrze oddaje współczesna deﬁnicja
socjalizmu, autorstwa Jerzego J. Wiatra: „Odrzucając pokusę utożsamiania socjalizmu z jakąś postacią kolektywizmu, co było zakorzenione w tradycji socjalistycznej przez wiele pokoleń, określiłem socjalizm jako taki system społeczny, w którym
demokratyczne państwo, wyposażone w skuteczne środki oddziaływania na
gospodarkę i inne sfery życia społecznego, realizuje wartości sprawiedliwości
społecznej, ogranicza eliminuje wyzysk i ucisk słabszych grup społecznych, zapewnia – na miarę posiadanych w danym okresie historycznych środków – ochronę
ogólnospołecznych interesów rozwoju materialnego, duchowego i zdrowotnego
ludności”57. Widać na tym przykładzie, jak zachodnia socjaldemokracja pozostawała w opozycji do liberalnej wizji gospodarki kapitalistycznej. SPD czy Partia
Pracy przez szereg lat, aż do objęcia przewodnictwa tych partii przez Gerharda
Schrödera oraz Tony’ego Blaira, głosiła wiele postulatów sprzecznych z liberalną
wizją kapitalizmu, głoszoną przez takich teoretyków neoliberalizmu jak: Ludwik
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von Mises, Friedrich von Hayek czy Milton Friedman. W programach wyborczych
tych partii można było wyczytać między innymi: „nacjonalizację niektórych gałęzi
gospodarki, koordynację działalności prywatnego przemysłu w sposób zgodny
z interesami kraju, zwiększenie oddziaływania państwa na gospodarkę w drodze
między innymi subsydiowania niektórych dziedzin, zmniejszenie ograniczeń
importowych i wspieranie rodzimego eksportu, prowadzenie przez państwo
polityki pełnego zatrudnienia, a tym samym pozytywne oddziaływanie na wzrost
stopy życiowej ludności, przejęcie przez państwo troski o realizację podstawowych
zadań społecznych w zakresie służby zdrowia, opieki społecznej, szkolnictwa,
ubezpieczeń i emerytur”58. Widać jak daleko znajdowała się zachodnia socjaldemokracja od idei ekonomii klasycznej czy zawężając – neoliberalizmu. Wiara
w państwo opiekuńcze oraz dobroczynną moc gospodarczą interwencjonizmu oraz
protekcjonizmu to wyłącznie kilka cech wspólnych dla „starej socjaldemokracji”59.
Był to system poglądów typowy dla zachodnioeuropejskich partii socjaldemokratycznych aż do upadku bloku wschodniego w 1989 roku. Po tym okresie niemalże
wszystkie europejskie partie lewicy mniej lub bardziej zaakceptowały postulaty
sensu stricte wolnorynkowe, wyzbywając się przy tym wiary w skuteczną regulację
gospodarki ze strony państwa. Dodatkowym motywem poważnych rewizji programowych był szereg porażek w wyborach. Przykładowo Partia Pracy nie potraﬁła
przez 17 lat odsunąć od władzy Partii Konserwatywnej pod przewodnictwem
Margaret Thatcher oraz Johna Majora, którzy jednoznacznie zaszczepili w debacie
publicznej język silnie wolnorynkowy, spychając przy tym laburzystów do defensywy na polu gospodarczym.
Upadek projektu realnego socjalizmu zakończył tradycyjne poszukiwanie
alternatywy między kapitalizmem a kolektywną wersją socjalizmu. Tym samym
zakończyła się tradycyjna Trzecia Droga w myśli politycznej lewicy. Spektakularne
oraz symboliczne zwycięstwa światowej prawicy utożsamiane z takimi nazwiskami
jak Reagan, Bush, Thatcher, Major oraz Kohl zepchnęły lewicę niemalże na margines istnienia politycznego. Ówcześni liderzy socjaldemokracji w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech – Tony Blair oraz Gerhard Schröder zdawali sobie sprawę,
iż klucz do wygrania wyborów leży u wyborców tzw. centrum. Z tego samego
względu Bill Clinton kandydat w wyborach prezydenckich Partii Demokratycznej
nie podważał głównego dyskursu ekonomicznego ery Regana i Busha seniora.
Zmiany w łonie tych partii szły w parze z absolutnym przewartościowaniem idei
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socjaldemokratycznych. Publikacje Anthonego Giddensa Poza lewicą i prawicą60
oraz Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji61 okazały się rewolucyjne dla tej myśli.
Po raz pierwszy w łonie europejskiej lewicy w tak wyraźny sposób zaakceptowano
prymat wolnorynkowego kapitalizmu. Jak słusznie zauważa Tadeusz Kowalik, od
tego momentu mamy do czynienia z „nową” a nie „starą” Trzecią Drogą w myśli
politycznej lewicy. Oto w jaki sposób Tadeusz Kowalik tłumaczy użycie przedimka
„nowa” przed terminem „trzecia droga”: „Dlaczego obecnie dodaje się przymiotnik
»nowa«? Ponieważ nie chodzi już o socjalizm jako antypodę kapitalizmu, lecz
o dwie ideologie walczące o charakter samego kapitalizmu”62. Powyższą opinię
Tadeusz Kowalik rozszerzył podczas dyskusji zatytułowanej Giddens – Lewica –
Liberalizm: „Nowa Trzecia Droga to znaczy nie między kapitalizmem a socjalizmem
a między starą socjaldemokracją a liberalizmem brytyjskim, nie friedmanizmem
nie hayekizmem”63. Debata nad istotą oraz konsekwencjami Nowej Trzeciej Drogi
była bardzo obszerna. Począwszy od jej globalnego aspektu64 skończywszy na
polskiej dyskusji65. Uważam, iż pogłębiona analiza oraz opis zmian ideowo-programowych Nowej Trzeciej Drogi wymaga oddzielnej publikacji, gdyż ogrom
bibliograﬁi nie pozwala tego uczynić w niniejszym artykule.
*
* *
Niniejszy artykuł miał za zadanie ukazać jak powszechnie używany w polskiej
politologii termin „Trzeciej Drogi” jest złożony i wieloaspektowy. Większość z osób
zajmujących się myślą, ﬁlozoﬁą polityczną przeocza historiozoﬁę Trzeciej Drogi.
Mało kto pamięta, iż zarówno Społeczne Nauczanie Kościoła jak i hiszpański czy
włoski faszyzm posługiwały się mianem Trzeciej Drogi. Podobnie rzecz się ma do
myśli lewicowej. Trzecia Droga w rozumieniu tradycyjnym zakończyła się razem
z ogłoszeniem „końca historii” Francisa Fukuyamy. W powszechnej debacie lat 90.
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XX w. o kształcie socjaldemokracji mieliśmy do czynienia z Nową Trzecią Drogą,
która nie mieni się uśrednieniem, połączeniem kapitalizmu i socjalizmu. Mam
nadzieję, iż czytelnik mojego artykułu wyciągnie poprawne wnioski co do postrzegania „tradycyjnej” Trzeciej Drogi.

SUMMARY

THIS ARTICLE PRESENTS Third Way doctrine in a traditional meaning, before political
changes in year 1989. Third Way was used very often, by all political powers for many years.
Ordoliberalism, agrarism and social democracy are only few projects, which thought of
themselves, as a Third Way. Article recounts, how Catholic social teaching, Right wing and
Left wing refer to a Third Way idea, as their political, social and economic programme. The
most interesting thing is to observe, how this Third Ways were diﬀerence and where they
were in common. Good understanding of a change of this political idea is very important
for a correct appreciation of a New Third Way doctrine identiﬁcation with Anthony Giddens, Tony Blair and Gerhard Schröder.
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UWAGI O DYSKURSIE
WOKÓŁ „SHADOW GLOBALIZATION”

OBECNE PROCESY GLOBALIZACJI przyczyniają się do coraz szybszych przemian
natury gospodarczej, politycznej oraz społecznej na świecie. Prym wiedzie tu
niewątpliwie ekonomiczna odsłona globalizacji, która przyczynia się do zwiększania interkonektywności świata poprzez obniżenie kosztów transportu i komunikacji. Ponadto procesy te idą w parze z liberalizacją gospodarczą oraz globalizacją
rynków ﬁnansowych, określanych przez wielu mianem doktryny neoliberalnej,
która przyczynia się zarazem do coraz szybszej cyrkulacji kapitału po globie ponad
granicami i jurysdykcją pojedynczych krajów1. Taka, generowana przez globalizację akceleracja procesów wszystkich sfer działalności ludzkiej wydaje się sprawiać,
iż jej fenomeny coraz bardziej wymykają się kontroli państw narodowych oraz
przyczyniają się do ich atroﬁi funkcjonalnej2.
Jednakże, w głównym nurcie medialnym oraz po części naukowym, omawiane
czy też mityzowane, są w dużej mierze aspekty integracji gospodarki legalnej, które
wynikają z procesów neoliberalnej globalizacji. Natomiast jej negatywne oddziaływania (ze względu na brak kwantyﬁkatorów czy badań empirycznych) są słabo
poruszane, bądź też „szuﬂadkowane” w dziedzinę przestępczości międzynarodowej.
Dlatego też w niniejszej pracy postanowiliśmy poddać rozważaniom naturę
nowych, generowanych przez procesy globalizacji sfer działalności ludzkiej, które
wymykają się kontroli państw oraz instytucji międzynarodowych. Niestety jak
dotychczas, pytań o ich naturę nie spotykamy w większości literatury. A są one
1

Por. Ch. Grefe, M. Greﬀrath, H. Schumann, Czego chcą krytycy globalizacji? – ATTAC, Kraków
2004, s. 37; Por. E. Luttwak, Turbokapitalizm, Wrocław 2000, s. 42.
2
Por. A. Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1999, s. 33; A.M. Slaughter,
A New World Order, Princeton 2005, s. 31.
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istotne, gdyż te unikalne problemy wydają się korygować znaczenie problemu
teorii globalizacji. Być może ich uwzględnienie mogłoby je wzbogacić, gdyby
odnalazły bardziej poczesne miejsce w analizach traktujących o globalizacji.
Próby holistycznego ujęcia negatywnych implikacji procesów globalizacji wydają
się być podejmowane dopiero w ostatnich latach. Terminem najadekwatniej
odzwierciedlającym je jest pojęcie tzw. „shadow globalization” nie mające w języku
polskim swojego odpowiednika, a które można by określić jako „szarość globalizacji”. Powyższe określenie funkcjonuje jako próba ujęcia dynamiki powiązań
gospodarczych, politycznych oraz społecznych pomiędzy bogatymi oraz silnie
zinstytucjonalizowanymi państwami rozwiniętymi a marginalizowanymi obszarami trzeciego świata, charakteryzującymi się: szczątkowymi bądź nieistniejącymi
strukturami państwowymi, w dużej mierze brakiem egzekwowalności prawa oraz
trwaniem konﬂiktów zbrojnych. Ponadto terytoria te zamieszkałe są przez rzesze
biednych, pozbawionych środków do życia ludzi, którzy mogą być określeni jako
„przegrani” globalizacji, gdyż nie odnoszą z jej pozytywnych emanacji żadnych
korzyści. Co więcej wydaje się, że niektóre jej procesy mogą pogłębiać nędzę tychże
społeczeństw, a przynajmniej takie są twierdzenia niektórych autorów.
Należy zaznaczyć, że „shadow globalization” jest pojęciem szerszym od terminów
takich jak: szara strefa, czarny rynek czy też „nieformalny sektor gospodarki”, gdyż
pojęcia te nie odzwierciedlają w pełni specyﬁki cechującej strategie przetrwania
oraz transakcje ekonomiczne tzw. „przegranych globalizacji”3. Ponadto shadow
globalization określa się jako nowe rodzaje działalności umożliwione poprzez
globalne przepływy informacji, ﬁnansów, technologii oraz ludzi, które odbywają
się nieformalnymi, nielegalnymi metodami4. Tutaj tacy badacze, jak D. Jung dodają,
że oprócz widocznych form globalizacji (w jej cieniu) ma miejsce inna forma
globalizacji (shadow globalization), rozumiana jako jej ciemna strona (ang. dark
side of globalization), która przeczy „zbytnio naiwnym” nadziejom na „automatyczny” globalny wzrost demokracji oraz dobrobytu5.
O skali „ciemnej strony” globalizacji, mogą świadczyć kwantyﬁkatory, gdzie
według danych Banku Światowego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego,
szara strefa gospodarki (ang. shadow economy), generuje 15–20% globalnych
3
P. Lock, War Economies and the Shadow of Globalization, s. 3, http://www.berghof-handbook.
net/uploads/download/dialogue3_lock.pdf, odczyt z dn. 17.05.2010.
4
E. Penttinen, Globalization, Prostitution and Sex-traﬃcking: Corporeal Politics, New York, Oxon,
2008, s. 7.
5
D. Jung, Towards global civil war?, [w:] Shadow Globalization, Ethnic Conﬂicts and New Wars,
D. Jung (red.), London New York 2003, s. 3.
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obrotów!6. Natomiast wedle innych zestawień powyższych instytucji, korzyści
z procederu prania brudnych pieniędzy szacowane są na równowartość 2–5%
światowego PKB7. Z kolei dostępne dane z 1996 r. określają łączne przychody
globalnej przestępczości zorganizowanej na 1 bilion $8. Inne suponują zaś, że kwota
zarabiana przez globalne podziemie wynosić może nawet, 1,5 biliona $9, podczas
gdy zestawienia z 1998 r. sugerują, że roczne, wyprane środki, pochodzące z wszystkich rodzajów przestępstw, szacowane są na 300–500 miliardów $10.
Wysokość powyższych kwantyﬁkatorów unaocznia, że badania nad sferą shadow
globalization wymagają szczególnej atencji, gdyż obok świata dynamicznie rozwijającej się, mityzowanej w mediach – oﬁcjalnej i regulowanej globalnej gospodarki,
której miarą sukcesu jest PKB oraz inne wskaźniki gospodarcze, gdzie państwa
rozwinięte zapewniają bezpieczeństwo oraz rozwiązywanie konﬂiktów na bazie
prawa, najprawdopodobniej pół światowej populacji żyje w nieformalnych sferach,
bez dostępu do ochrony prawnej oraz ﬁzycznego bezpieczeństwa11. Tacy jak U. Beck
suponują, że obecnie ok. 3 miliardy ludzi na świecie, z powodu braku ochrony
podstawowych praw, coraz bardziej narażonych jest na doświadczenie różnego
rodzaju nadużyć do których zalicza się tortury, ludobójstwa, czystki etniczne,
morderstwa niepełnosprawnych, handel organami, prostytucję oraz masową
śmiertelność ze względu na błędne koło biedy, głodu oraz choroby12. Dlatego też
w świetle takich konstatacji, zasadne wydaje się spostrzeżenie takich badaczy, jak
P. Lock, że globalizacja jawi się jako symbioza gospodarki regularnej, nieformalnej
oraz przestępczej, gdzie dodatkowo można by nawet zasuponować, że regularna
gospodarka traci na znaczeniu wobec nieformalnego sektora gospodarki opanowanego przez sieci kryminalno-komercyjnych ugrupowań13. Taki stan rzeczy
można by powiązać z erozją funkcjonalną państw narodowych, które poprzez
6

M. Glenny, McMaﬁa, New York 2008, s. XV.
P. Arlachi, The Dynamics of Illegal Markets [w:] Combating Transnational Crime – Concepts,
Activities and Responses, red. P. Williams D. Vlassis, New York Oxon 2001, s. 11.
8
E. Wnuk-Lipiński, Świat międzyepoki, Kraków 2006, s. 59.
9
A. Etzioni, From Empire to Community, New York 2004, s. 146.
10
W.C. Gilmore, Dirty Money, Strasbourg 2004, s. 11.
11
P. Lock, War Economies…, s. 3.
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U. Beck, Cosmopolitan Vision, Cambridge Malden 2006, s. 140; por. także P. Collier, The bottom
billion: why the poorest countries are failing and what can be done about it, Oxford University Press
2007, s. XI.
13
P. Lock, Sicherheit ã la carte? Entstaatlichung, Gewaltmärkte und die Privatisierung des staatlichen
Gewaltmonopols, [w:] Die Privatisierung der Weltpolitik, red. T. Brühl, T. Debiel, B. Hamm, H. Hummel,
J. Martens, Bonn 2001, s. 202, 206.
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napór procesów globalizacji wydają się tracić na znaczeniu, w szczególności
w sferze gospodarki.
Uważa się, że za ciężką sytuację sporej części populacji planety odpowiedzialna
jest m.in. globalna gospodarka neoliberalna, która w dużej mierze nie oferuje
możliwości uczestnictwa w regularnej gospodarce młodym ludziom (15–25 lat),
dlatego też segment ten wykazuje w wielu regionach najwyższy wskaźnik bezrobocia (często ponad 50%), co przyczynia się do tego, że ta nadwyżka siły roboczej
wchłaniana jest przez kryminalny sektor gospodarki, który umożliwia jej uczestniczenie w życiu społecznym14. Taki stan rzeczy jest efektem prób wcielania w życie
idei, że tylko wolny rynek prowadzić będzie do optymalnej alokacji zasobów, gdzie
tymczasowi przegrani tego procesu są ceną, którą należy zapłacić za długoterminowe zyski. Jednakże trwanie w takiej ideologii, będącej fundamentem globalizacji ekonomicznej, oznacza że dla większości młodej rzeszy ludzi, ocenianej wedle
niektórych badań na ok. 1,2 miliarda, obecny rynek, mimo optymistycznych
prognoz wzrostu, będzie powodował, że będą oni wykluczeni z regularnej działalności zawodowej. Tym samym w przypadku dalszego braku politycznej regulacji
tej kwestii, która generowałby nowe miejsca pracy, taki stan rzeczy oznaczać będzie
„międzypokoleniowy Apartheid na rynku pracy”15.
Reasumując dotychczasowe spostrzeżenia, można by powiedzieć, że do wzrostu
znaczenia shadow globalization przyczyniają się negatywne procesy kojarzone
z obecnym modelem światowej gospodarki, w tym, w szczególności z atroﬁą
państwowości, która na „globalnej północy” jawi się jako odejście od modelu
państwa dobrobytu, jak również rosnącej polaryzacji materialnej społeczeństw na
„globalnym południu”, gdzie dochodzi do rozpadu struktur państwowych oraz
fragmentaryzacji społeczeństw. Dodatkowo, co niektórzy zauważają państwa
należące do trzeciego świata, które znajdują się obecnie w „pułapce” pomiędzy
naporem procesów globalizacji a trybalizmem, co jest wykorzystywane przez
(często wspieranych z zewnątrz) watażków wojennych, gdzie trybalistyczne formy
społeczne zapewniają zwolenników, a kanały przepływu w ramach „shadow globalization” zapewniają nielegalny handel narkotykami czy diamentami, co też podważa próby zainstalowania trwałego porządku państwowego16.
14

Ibidem, s. 205.
S. Kurtenbach, P. Lock, Kriege als (Über)Lebenswelten: Schattenglobalisierung, Kriegsökonomien
und Inseln der Zivilität, http://www.sef-bonn.org/download/publikationen/eine_welt/ewb_16_einleitung-kurtenbach-lock_de.pdf, odczyt z dn. 17.05.2010 r.
16
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Natomiast za infrastrukturę shadow globalization można by uznać wykreowane
poprzez współczesną deregulację, liberalizację, akcelerację oraz globalizację rynków, „pozapaństwowe sieci”. To właśnie globalizacja aktywności gospodarczej –
szarej bądź nielegalnej strefy – wykrystalizowała się w postaci elastycznych oraz
wydajnych międzynarodowych sieci, które służą dla gospodarek wojennych, jako
punkty dostępu do światowych rynków. Sprawia to, że pomiędzy obszarami opanowanymi przez legalną globalizację a obszarami wojny i ubóstwa, krążą nielegalnie ponad granicami państw usługi oraz dobra17. Jest to ujmowane właśnie jako
jeden z segmentów shadow globalization. W takich obszarach bezprawia „globalnego południa”, dla wielu podmiotów wojna jest sferą materialnego oraz społecznego bytu, gdyż alternatywne możliwości egzystencji w regularnej gospodarce
wydają się być nieosiągalne.
Odnośnie do takich nowych, zglobalizowanych, niepaństwowych form władztwa
polityczno-gospodarczego, które takie nieformalne kryminalne sieci tworzą, tacy
jak C. Nordstrom uważają, że „‘pozapaństwowe sieci’ konstytuują serię siatek
władzy, które kształtują fundamentalne ekonomiczno-polityczne dynamiki dzisiejszego świata”. Zdaniem badaczki władza przywódców w przestępczych oraz nieformalnych „pozapaństwowych imperiach” jest w stanie konkurować z władzą
liderów państwowych, a z kolei dochody generowane przez te nieformalne struktury mogą wysoce przewyższać produkt krajowy brutto mniejszych krajów18.
Można by uznać, iż dotychczas, mimo szeroko zakrojonych badań na temat
globalizacji, omawiane tutaj nieformalne oraz „nieoﬁcjalne” struktury władztwa
są w dużej mierze marginalnie uwzględniane przy kreowaniu modeli eksplanacyjnych wielu „widocznych” fenomenów obecnego świata, do których zaliczyć można
różnego rodzaju trendy polityczne i gospodarcze, wojny, nastroje społeczne, czy
też transformację sfery kulturowej. Do takiego stanu rzeczy nawiązywać może
chociażby obecny, istniejący od początku pierwszej dekady XXI w., sympliﬁkowany
(oraz mityzowany) – publiczny dyskurs wokół nasilającej się problematyki piratów
somalijskich. Mnogość teorii spiskowych pojawiających się w Internecie wydaje
się tylko wzmagać pytania badawcze na temat organizatorów, sponsorów, informatorów oraz protektorów tego pirackiego procederu. Tym samym fenomen piratów
somalijskich jawić się może właśnie jako element takich opisywanych powyżej
17

S. Kurtenbach, P. Lock, Kriege als (Über)Lebenswelten: Schattenglobalisierung, Kriegsökonomien
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pozapaństwowych sieci, gdyż ponadnarodowa skala zagrożenia z ich strony oraz
spektrum organizacyjne tego kryminalnego procederu wydają się wykraczać poza
możliwości pojedynczej lokalnej grupy przestępczej. Tym samym piraci somalijscy
mogą być właśnie przykładem procesów shadow globalization.
Oddziaływanie procesów deregulacji, prywatyzacji oraz liberalizacji, a tym
samym globalizacji ekonomicznej na państwa trzeciego świata, w połączeniu
z lokalną specyﬁką społeczno-polityczną, można by uznać za istotny element
ciemnej strony globalizacji. Taki stan rzeczy przyczynia się na niektórych obszarach
do szerzenia się szarych stref określanych jako shadow economies – „gospodarki
cienie”19, których globalna sieć konstytuuje podstawę shadow globalization. W tym
ujęciu shadow economy jest rozpatrywana jako transnarodowy nieuchwytny
i potajemny sektor transakcji, które mają miejsce poza formalnymi instytucjami
państw20, bądź jako transnarodowy mechanizm który w czasie konﬂiktu zapewnia
ludziom pożywienie oraz uzbrojenie, a który istnieje poza światową formalną
polityką oraz gospodarką, ale w znacznym stopniu kreuje postać światowego
postępu21.
Uważa się, że właśnie „gospodarki cienie” są spoiwami, które zintegrowały
południe z liberalnym systemem światowym22. Gospodarki wojenne (ang. war
economies), które można by uznać za formę zaliczającą się do shadow economy, są
z jednej strony destrukcyjne, pozbawiające ludzi środków oraz generujące uchodźców. Jednakże zaznacza się, że posiadają także aspekt modernizujący (jednakże nie
w liberalnym wydaniu), gdyż integrują wybrane gałęzie działalności gospodarczej
do globalnych przepływów dóbr oraz ﬁnansów, jak również stwarzają możliwość
osobistego zysku dla określonej frakcji społecznych23. Do takich frakcji, zaliczają
się m.in. „przedsiębiorcy wojenni”, którzy funkcjonują jako lokalni oraz globalni
„gracze gospodarczy”, inwestując swoje aktywa w strefy pokoju, co odbywać się
może przez raje podatkowe, które mogą funkcjonować jako łącznik gospodarek
wojennych z liberalnymi rynkami24. Celem decydentów w gospodarkach wojennych oraz gospodarkach cieniach jest właśnie zapewnienie połączenia swojej
gospodarki wojennej do globalnych torów shadow economy, a jego relacje wobec
19

Tłumaczenie własne autora.
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lokalnej populacji polegają na ograniczaniu bądź manipulowaniu katastrofami
humanitarnymi, w tym zakresie, w jakim są one niezbędne do wyzyskiwania
przemysłu humanitarnego25.
Przy takim stanie rzeczy istotną rolę odgrywa charakterystyka, omówionych
powyżej, nieformalnych niepaństwowych sieci władczych w relacji do takich
gospodarek wojennych. D. Kostovicova oraz V. Bojicic-Dzelilovic są tu zadania, że
gospodarki wojenne są zakorzenione w sieć powiązań natury politycznej, gospodarczej, wojskowej oraz społecznej z sąsiadującymi państwami. Składają się na to
nieformalne sieci handlowe, regionalne pokrewieństwa, grupy etniczne, najemnicy,
handlarze bronią oraz podmioty gospodarcze, gdzie każdy z nich ma swój gospodarczy interes w przedłużaniu niestabilności oraz konﬂiktu26. Ponadto, wedle tych
autorek, sieci te ulegają ponadregionalnej ekspansji, w tzw. „sieci-sieci” gdzie
zwiększa się spektrum i różnorodność podmiotów w nich uczestniczących, jak
również ich motywy. Takie niepaństwowe transnarodowe sieci mają jednocześnie
lokalny oraz globalny charakter. Określone są także mianem „infrastruktury”
globalizacji, gdyż odzwierciedlają szereg dynamik, generowanych przez procesy
globalizacji, które objawiają się w zacieraniu granic pomiędzy tym co narodowe/
międzynarodowe; publiczne/prywatne, legalne/nielegalne, czy też rynkowe
a publiczne27.
W celu głębszego zrozumienia natury shadow globalization, rozpatrywanej jako
„nieformalne i nielegalne” oblicze globalizacji, należałoby poruszyć kwestie przestępczości zorganizowanej, która ulega symbiotycznej ekspansji wraz z areną
ekonomiczną globalizacji, co prowadzi do istotnej kryminalizacji wielu gałęzi
gospodarek państwowych w niektórych częściach świata28. W tej sytuacji brak
politycznego władztwa na poziomie globalnym, który przyczynia się do atroﬁi
demokracji na poziomie państwowym oraz erozji egzekwowania prawa na arenie
międzynarodowej, kreuje „próżnię” umożliwiającą ekspansję różnych form globalnej przestępczości zorganizowanej29.
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Analizując dostępną literaturę, można by odnieść wrażenie, iż większość dotychczasowych dyskursów naukowych wykazuje, przy próbach wyjaśniania „globalnych
odmian” przestępczości zorganizowanej, czarnego rynku bądź szarej strefy, tendencje do opisywania natury powyższych zjawisk jako zglobalizowanej odmiany
państwowych przejawów przestępczości czy też sfery nielegalnej. Można by
powiedzieć, iż sfera kryminalna, w aspekcie globalizacji, rozpatrywana jest w dużej
mierze jako niemoralny przejaw chęci wzbogacenia się przez grupy dostrzegające
luki w przestrzeni supraterytorialnej30 oraz jako zagrożenie dla porządku prawnego, które trzeba sklasyﬁkować oraz wobec którego trzeba wykreować skuteczne
środki prewencyjne. Innymi słowy, nielegalne struktury pozapaństwowe często
lokowane są w ramy izolowanych opowieści o przestępczości, pozbawionych
holistycznego oglądu, które przesiąknięte są zwykle przypuszczeniami, mitami
oraz emocjonalnością31.
Taka mityzacja sfery przestępczości, idąca w parze z zawężeniem spektrum
badawczego, w świetle złożoności procesów globalizacji, przemian technologicznych oraz ich implikacji społecznych, powoduje iż fundamenty konstytuujące
wyżej wymienione zjawiska pozostają w dużej mierze nierozpoznane. Jednakże
dogłębne zrozumienie przyczyn „kryminalizacji” coraz większej części niektórych
gałęzi gospodarki globalnej mogłoby pozwolić na lepsze zrozumienie transformacji, którym podlegają państwa narodowe, ich społeczeństwa a, co za tym idzie,
pojęcie przemian, jakim podlega globalny ład.
Omawiając tematykę globalizacji przestępczości, na szczególną uwagę zasługuje
kwestia permanentnej symbiotycznej koegzystencji legalnych struktur światowej
gospodarki oraz struktur światowej szarej strefy gospodarczej, które jak się
wydaję, oddziaływują na siebie na zasadzie sprzężenia zwrotnego, a idąc w supozycjach o krok dalej, możemy sugerować, że nie są w stanie bez siebie wydajnie
funkcjonować.
Podążając za powyższym wątkiem, w świetle braku globalnych struktur regulacyjnych, odmiennego ustawodawstwa poszczególnych państw, neoliberalnych
procesów prywatyzacji czy też deregulacji, oraz funkcjonalnych luk legislacyjnych
na poziomie globalnym, dychotomia sfery działań legalnych a kryminalnych
wydaję się coraz bardziej niejasna. Tym samym określenie tego, co jest zakazane,
a co dopuszczalne (w świetle rozrośniętej struktury ustawodawstw narodowych,
ponadnarodowych czy też ich nieścisłości w niektórych sferach) staje się dla
30
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narodowych oraz globalnych ciał ustawodawczo-wykonawczych coraz większym
problemem. Brak takich ram regulacyjnych jest wykorzystywany właśnie przez
potężniejsze podmioty niepaństwowe, jak syndykaty przestępcze, korporacje
transnarodowe dla osiągania celów politycznych oraz komercyjnych, co implikuje
relokacje ośrodków władzy na arenie globalnej, a tym samym przeniesienie ich
w sferę shadow globalization.
W odniesieniu do powyższego, zdaniem N. Passasa, u podłoża rosnących w siłę
fenomenów, tego co jest uznawane za przejawy transnarodowej przestępczości
zorganizowanej, rosnącego znaczenia szarej strefy gospodarczej na poziomie
globalnym, czy też kryminalizacji wielu sfer życia społecznego, są tzw. „kryminogeniczne asymetrie” (ang. criminogenic assymetries), zdeﬁniowane jako „strukturalne dysjunkcje, niedopasowania i nierówności w sferze polityki, kultury,
gospodarki i prawa, które: 1) generują bądź wzmacniają popyt na nielegalne dobra
bądź usługi, 2) generują inicjatywy dla poszczególnych aktorów do partycypacji
w nielegalnych transakcjach oraz 3) redukują zdolność władz do kontroli nielegalnych aktywności”32. W miarę postępu procesów globalizacji powyższe zjawiska
ulegają wzmocnieniu, natomiast potencjał dla ich kontroli ulega zmniejszeniu.
Spowodowane jest to z kolei m.in. tym, że więzy pomiędzy społeczeństwami, a ich
państwami narodowymi ulegają osłabieniu, a działanie legalnych instytucji kontroli
i przymusu ma wciąż charakter lokalny33.
Dodatkowo, zdaniem P. Andreasa oraz E. Nadelmanna, rzeczywistość stosunków
międzynarodowych nacechowana jest nieustanną dialektyką kryminalizacji oraz
kontroli przestępczości, w której, gdy zbliża się osiąganie konsensusu co do
podziału działań na legalne oraz nielegalne, pojawiają się nowe inicjatywy dla
kryminalizacji określonych działalności, które z kolei generują nowe napięcia oraz
konﬂikty. W tym ujęciu, kiedyś legalne transgraniczne aktywności są kryminalizowane, co skutkuje nagłym i dramatycznym wzrostem transnarodowej przestępczości i w swojej istocie powoduje, że nowa kryminalizacja usprawiedliwia tworzenie nowych międzynarodowych reżimów egzekwowania, które z kolei pociągają
za sobą wprowadzanie nowych praw oraz inicjatyw34. Tutaj obecną przyczyną takiej
wzmożonej dialektyki wydaje się być funkcjonalne osłabianie państwa narodowego
poprzez procesy globalizacji, gdzie decydenci podejmują się kryminalizacji nowych
32
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form działalności ludzkiej stwarzanych przez rozwój technologii, komunikacji,
transportu oraz gospodarczej liberalizacji, które wymykają się ich kontroli, a co za
tym idzie, zagrażają pozycji określonych gospodarczych oraz politycznych grup
interesu.
Jednakże problem kryminalizacji nowych sfer w obecnych czasach napotyka na
coraz większe przeszkody. Przykładem ilustrującym proceder zamazania podziału
na legalność oraz nielegalność w czasach globalizacji, są tzw. „przestępstwa bez
łamania prawa”, które polegają na tym, że procedery będące uznawane za przestępcze w jednych państwach mogą być całkowicie legalne w innych, co też wykorzystywane jest przez różne legalne komercyjne transnarodowe podmioty niepaństwowe, które „strukuturyzują” swoje transakcje oraz procedery tak, by nie łamały
żadnej legislacji krajowej35. Takimi podmiotami, które wydają się najszerzej korzystać z powyższych procederów, są korporacje transnarodowe, które ze względu na
globalny charakter działania, relokują swoją produkcję do tych krajów o korzystniejszej, z ekonomicznego punktu widzenia legislacji, co odbywa się często kosztem
miejscowej ludności oraz środowiska naturalnego. W ujęciu historycznym, uważa
się, że taki proceder rozpoczął się, kiedy transnarodowe koncerny rozszerzały swoją
działalność na kraje trzeciego świata, a zagrożenia środowiskowe związane z produkcją przemysłową zostały przeniesione z krajów rozwiniętych, które zaczęły
zaostrzać legislacyjne standardy środowiska, do krajów rozwijających się, których
elity polityczne nie wykazywały chęci bądź nie były w stanie przeciwstawić się tym
nowym zagrożeniom środowiskowym36. Na uwagę zasługują również inne procedery, za które opinia publiczna krytykuje działalność korporacji transnarodowych
w krajach trzeciego świata, w których globalne koncerny, za pośrednictwem
podwykonawców „tolerują”: łamanie praw człowieka, społeczny wyzysk oraz brak
standardów pracy w manufakturach, gdzie wytwarza się ich produkty przeznaczone
na eksport. Ponadto, korporacje te, do procederów które również noszą znamiona
„nieczystych”, używają rajów ﬁnansowych do przeprowadzania zakazanych transakcji w celu osiągania zysku i omijania państwowych legislacji podatkowych, czy
też wywierają silny lobbing w międzynarodowych organizacjach gospodarczych.
Tym samym uwidacznia się, że nawet potężne legalne podmioty, jak korporacje
transnarodowe korzystają z niektórych aspektów shadow globalization.
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Warto zaznaczyć, w świetle omawianej tematyki, że obecnie jesteśmy świadkami
wyłaniania się także „globalnych reżimów prohibicyjnych”, co oznacza kryminalizację określonych transnarodowych aktywności, która obowiązuje na całym
globie37. Do takich sfer zalicza się np. legislacje ochrony środowiska czy też multilateralne porozumienia jak TRIPS – dotyczące ochrony własności intelektualnej,
którego sygnatariusze zobligowani są do penalizacji naruszeń własności intelektualnej38. Jednakże, mimo tego, że są one próbą zainstalowania globalnych regulatorów prawnych, które pozornie mogłyby ograniczyć shadow globalization, to
powyższe globalne reżimy są raczej wynikiem partykularnych interesów potęg
ekonomicznych i politycznych oraz wypadkową poszczególnych grup interesu,
zapatrywań moralnych i etycznych „społeczeństwa spektaklu”. Innymi słowy,
ucieleśniają one kryminalizację tego, co aktualnie jest niekorzystne dla panującego
układu władczego, czyli władz państwowych, jak również uważane przez opinię
publiczną za niekorzystne.
Zatem, analizując powyższe sugestie związane z „kriminogenicznymi asymetriami”, dialektyką kryminalizacji i kontroli przestępczości oraz „globalnymi
reżimami prohibicyjnymi”, można by uznać, iż globalizacja poprzez polaryzację
materialną społeczeństw oraz nieadekwatność zachodnich liberalnych modeli
polityczno-gospodarczych do wielu lokalnych uwarunkowań, społecznych, gospodarczych oraz kulturowych sprawia, iż spora część społeczeństw, w celu zapewnienia środków do przetrwania będzie coraz częściej zwracała się ku gospodarce
nieformalnej, bądź aktywność kryminalnej, gdyż coraz bardziej zglobalizowana
legalna gospodarka nie będzie miała im nic do zaoferowania39.
Odnosząc się do historycznego pochodzenia shadow globalization, badacze tacy
jak M. Duﬃeld suponują, że jedną z przyczyn obecnej sytuacji państw trzeciego
świata jest zmiana charakteru globalnego systemu kapitalistycznego, który w latach
70. XX w. stał się mniej ekspandujący oraz inkluzyjny, co skutkowało tym, że
uprzemysłowione państwa zaczęły się ze sobą coraz bardziej integrować kosztem
leżących na peryferiach krajów rozwijających się40. Wydaję się, że w tym procesie
szczególną rolę odgrywały, często niedopasowane do lokalnych uwarunkowań
gospodarczo-społecznych, programy strukturalne instytucji międzynarodowych.
Były one wdrażane w życie od lat 80. XX w. w krajach rozwijających, które miały
37
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na celu poprawę sytuacji gospodarczej w tychże państwach. Jednakże w rzeczywistości przyczyniały się w wielu z nich do pogorszenia warunków gospodarczo-społecznych.
W takim ujęciu programy strukturalne Banku Światowego oraz środki stabilizujące Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w dużej mierze, w wielu
miejscach, reprodukowały materialne nierówności, a restrukturyzacja państw
rozwijających się zgodnie z mechanizmami rynkowymi implikowała pogłębianie
się społecznych nierówności, wzrost eksploatacji siły roboczej, jak również poczucie rozczarowania wobec praktyki politycznej41. Przeprowadzone w połowie lat 80.
XX wieku i wspierane przez UNICEF badania porównujące dane z Ameryki
Łacińskiej, Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Azji Południowo-Wschodniej ukazały,
iż programy gospodarcze wprowadzone przez MFW przyczyniły się do wzmocnienia stagnacji oraz spadku wskaźników dobrobytu społecznego, a ograniczenia
budżetowe zwiększyły bezrobocie, ubóstwo czy też obniżyły poziom edukacji oraz
opieki zdrowotnej42.
Tym samym suponuje się, iż właśnie nieadekwatne schematy polityczne stosowane przez światowe potęgi w celu wykreowania na peryferiach struktur rynkowych oraz systemów demokratycznych mogły prowadzić do odwrotnych skutków
i wyłaniania się maﬁjnych struktur gospodarczych oraz przedłużającej się
wewnętrznej przemocy43, będących emanacjami dzisiejszej shadow globalization.
Generowane przez powyższe postępowania, rosnące dysproporcje rozwojowe
pomiędzy krajami uprzemysłowionymi a trzecim światem sugerowały coraz silniejszą petryﬁkacje dychotomii porządku światowego. Jest to podział na pierwszy
świat jako przestrzeń pokoju, gdzie wojna została wykluczona jako środek konﬂiktu
oraz pozostałe strefy, gdzie władza polityczna jest kontestowana przemocą
w warunkach braku rozwoju gospodarczego.
Odpowiedzią na takie zagrożenia była radykalizacja polityki rozwojowej, objawiająca się w nierozłącznym jej zespoleniu z polityką bezpieczeństwa44, której
fundamentem ideologicznym polityki jest liberalny instytucjonalizm, który przeistoczył się w „ogromny eksperyment społecznej inżynierii”, inkorporujący
„transplantację” zachodnich modeli politycznej, społecznej oraz gospodarczej
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organizacji do pogrążonych w konﬂikcie państw45. Taka forma oddziaływania
państw rozwiniętych na peryferia odbywa się nie poprzez bezpośrednią interwencję, lecz przez projekcje władzy za pośrednictwem ustanawiania protektoratu sieci
różnych niepaństwowych aktorów, do których zalicza się międzynarodowe instytucje ﬁnansowe, organizacje pozarządowe (NGO) oraz prywatne korporacje, w celu
implementacji neoliberalnego modelu rynkowego46.
Sieci powyższych organizacji są określane przez M. Duﬃelda mianem liberalnych
„państwowo-niepaństwowych strategicznych kompleksów”, będących emanacją
globalnego liberalnego władztwa (ang. global liberal governance). Celem wyżej
wymienionych struktur, które raczej można by nazwać zmiennymi, nietrwałymi
oraz okresowymi konsensusami potęg politycznych, nie jest bezpośrednia kontrola
terytorium oraz związane z nią koszta i odpowiedzialność, ale zarządzanie i regulacja politycznych, gospodarczych oraz społecznych procesów. Zatem, nadrzędną
teleologią opisanego global governance jest wykreowanie liberalnego pokoju na
granicach peryferii, rozwiązywanie konﬂiktów, rekonstrukcja społeczeństw oraz
stworzenie działających gospodarek rynkowych, co w założeniu ma za zadanie
uniknięcia potencjalnych przyszłych konﬂiktów47. Takie postępowanie państw
rozwiniętych wobec krajów rozwijających się, można by ująć jako przejaw globalizacji polityki będącej odpowiedzią na globalne zagrożenia, jakie konstytuować
może brak stabilności obszarów „globalnego południa”48. Jednakże jak pokazuje
specyﬁka, rosnącej w siłę shadow globalization, że takie „oﬁcjalne” działania mają
raczej odwrotne skutki do oczekiwanych. Można by nawet powiedzieć, że polityka
rozwojowa może być instrumentalnie wykorzystywana przez państwowe i niepaństwowe potęgi dla prowadzenia swoich geopolitycznych oraz geoekonomicznych gier.
Ocenia się, że na „globalnym południu”, według badań, średnio, tylko 50%
aktywności komercyjnej zalicza się do formalnej oraz konwencjonalnej działalności gospodarczej, a mimo to, tylko na podstawie tak małego wycinka rzeczywistości ekonomicznej, konstruowane są programy strukturalne oraz modele liberalizacji rynków proponowane krajom trzeciego świata przez instytucje światowe49.
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W niektórych krajach powyższa sytuacja jest o wiele poważniejsza. Dla przykładu,
wedle danych, w Angoli tylko 10% całościowej aktywności gospodarczej odbywa
się oﬁcjalnymi kanałami, a co za tym idzie, wręcz niemożliwe jest zrozumienie
gospodarczych mechanizmów kraju oraz skonstruowanie skutecznych programów
rozwojowych, bazując tylko na 1/10 danych gospodarczych!50. Tym samym wiele
programów pomocy humanitarnej krytykowanych jest także za to, iż spora ilość
środków materialnych przeznaczonych dla miejscowej ludności w rzeczywistości
traﬁa w ręce lokalnych watażków51 i jest użytkowana przez nich w celu wywierania
kontroli nad społeczeństwem. Dlatego też duża część obecnych modeli pomocy
rozwojowej sprawia, iż lokalni watażkowie zaczynają działać jak „ przedsiębiorcy
wojny”, którzy wykorzystują aspekty polityki rozwojowej dla swoich prywatnych
celów52.
Taka szerząca się niestabilność „globalnego południa” bądź też wzrost siły
oddziaływania mechanizmów shadow globalization doprowadzają do dotąd niespotykanych form konﬂiktów, które mogą stanowić asymetryczne zagrożenia dla
struktur legalnej globalizacji. W szczególności mamy tu na myśli zjawisko tzw.
„nowych wojen”, które można by określić jako ponowoczesną, zglobalizowaną
formę konﬂiktu generowaną oraz podtrzymywaną przez procesy globalizacji
ekonomicznej. Są one uznawane jako nowy typ przemocy, inkorporujący elementy
działań wojennych, zorganizowaną przestępczość, łamanie praw człowieka na dużą
skalę, ludobójstwo oraz czystki etniczne, przy czym posiadają zarazem transnarodowy charakter, ze względu na to iż przemoc leżąca u podłoża powyższych konﬂiktów jest zaostrzana oraz przyśpieszana przez oddziaływanie neoliberalnej
globalizacji53. Ponadto „nowe wojny” odbywają się na peryferiach rozwiniętego
świata, a wynikają z dezintegracji egzystujących państw bądź ze zniszczenia oraz
marginalizacji (przez imperatywy globalnego kapitalizmu), lokalnych gospodarek.
Zawierają w sobie także uczestnictwo globalnych aktorów, do których zalicza się
m.in. zagranicznych najemników, społeczeństwa diaspory, organizacje pozarządowe, czy też korporacje transnarodowe54.
Wedle obserwatorów takich jak H. Münkler „nowe wojny” są konﬂiktami odpaństwiowionymi cechującymi się prywatyzacją oraz komercjalizacją przemocy
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wojennej, w których to nastąpiło zespolenie przemocy z życiem zarobkowym55.
Z kolei M. Kaldor suponuje, iż informalizacji konﬂiktu wojennego (której emanacją są właśnie nowe wojny) towarzyszy informalizacja gospodarki, gdzie na miejsce
formalnych narodowych gospodarek bazujących na produkcji przemysłowej oraz
państwowej regulacji, instalowany jest nowy typ zglobalizowanej – nieformalnej
– gospodarki, w którym zewnętrzne przepływy są integrowane z regionalną oraz
lokalną gospodarką bazującą na transferze aktywów oraz pozaleganym handlem56.
Natomiast według M. Duﬃelda „nowe wojny” mogą być postrzegane nie tylko jako
forma przemocy oraz pogłębiającego się chaosu, ale kategorii społecznej transformacji, która sugeruje wyłonienie się „nowych form prawa do bogactwa, politycznej
legitymizacji i form akumulacji oraz redystrybucji”, gdzie „konﬂikt oparty na
przemocy jest częścią o wiele szerszej sfery rozwoju wydarzeń, która leży ponad
wąskimi fundamentami konwencjonalnych gospodarczych oraz politycznych
modeli”57. Co ciekawe, M. Duﬃeld sugeruje, że powyższe wyłaniające się struktury
polityczne południa, które można by określić także mianem nowych modeli projekcji niepaństwowych oraz zdeterytorializowanych form władczych, rzucają
wyzwania dla obecnych „oﬁcjalnych” form władzy politycznej, gdyż stanowią
konkurencję dla autorytetu państw, a ponadto mogą być rozpatrywane jako „alternatywna instytucjonalizacja suwerennej władzy, która zdolna jest do samoobrony
oraz działania bez znacznej biurokracji”58.
Wątki poruszone w niniejszej pracy uwidaczniają skalę problematyki oraz siłę
oddziaływania fenomenów składających się na shadow globalization. Tym samym
powinno sygnalizować się coraz silniejszą potrzebę inkorporacji w oﬁcjalne modele
eksplanacyjne, tych zjawisk i procesów, które dzieją się poza głównym i widocznym
dyskursem politycznym, naukowym czy też medialnym globalizacji. Jest to tym
bardziej istotne, że zjawiska kryjące się w „cieniu” sloganowej, ekonomicznej,
kulturowej czy też politycznej globalizacji, w dużej mierze wyznaczają bieg
„widocznym” światowym wydarzeniom.
Jednakże w dalszych badaniach, przeszkodą może być efemeryczność zjawiska
shadow globalization, oraz brak pewnych danych, jakie mogłyby posłużyć za mocne
przesłanki do wniosków o jego naturę. Ponadto, w świetle symbiotycznej relacji
legalnej globalizacji oraz jej „nielegalnej” odsłony, kwestią nieuchwytną wydaje się
55
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być sama natura legalności działań na arenie globalnej, które odbywają się w świetle luk legislacyjnych, nieprecyzyjności prawa międzynarodowego, zmiennych
interesów, czy ideologizacji postępowania politycznego potęg politycznych czy
komercyjnych mających na celu utrzymanie swoich wpływów. Tym samym można
by konstatować, w świetle procesów shadow globalization, że państwa narodowe
oraz podmioty komercyjne cechuje hipokryzja, gdyż same wykorzystują jej specyﬁkę dla celów gospodarczych oraz politycznych, co odbywa się posługiwaniem się
przez oﬁcjalne władze polityczne dialektyką legalizacji oraz delegalizacji określonych form działalności ludzkiej oraz manipulacją zbiorowymi strachami przed
rzekomo rosnącą przestępczością.
W świetle powyższych przesłanek należałoby także zbadać, w jaki sposób różne
upadłe bądź słabe państwa trzeciego świata są „podłączone” pod globalne przepływy kapitału oraz są użytkowane dla projekcji władzy politycznej przez państwowe i niepaństwowe podmioty zewnętrzne. Ponadto, badając niepaństwowe
sieci władcze, należałoby rozważyć także jaka jest rzeczywista skala powiązań
pomiędzy nieformalnymi rynkami nielegalnego pozyskiwania surowców naturalnych, a oﬁcjalnymi legalnymi, transnarodowymi gałęziami przemysłu. Odpowiedzi
na takie pytania mogłyby bardziej przybliżyć naturę oraz zagrożenia wynikające
z shadow globalization, które niewątpliwie są istotną determinantą obecnego, jak
również przyszłego ładu światowego.

SUMMARY

THE AIM OF this article is to discuss from the political science perspective the nature of
new phenomena generated by the processes of globalization, which escape the control of
nationstates and international organization, and are neglected in the main public discourse
and mainstream media. The set of these phenomena is called “shadow globalization” and
is an attempt to grasp the dynamics of political, economical and social links between the
rich and strongly institutionalized developed states and the marginalized areas of the third
world. Bringing up these unique problems is important because they codetermine the
course of many important political, economic and social events of the contemporary
world.
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GLOBALIZACJA A DEMOKRACJA
Projekt demokracji globalnej jako remedium na
kryzys globalnego rynku w myśli politycznej
Benjamina R. Barbera

WPROWADZENIE

ARTYKUŁ WPISUJE SIĘ w trwającą od kilkunastu lat debatę związaną z globalizacją. W dotychczasowych rozważaniach można dostrzec zarówno fascynację tym
zjawiskiem, graniczącą niemal z konstruowaniem mitu, ale także pragmatykę
opinii dotyczących procesu, który wpłynął na transformację w skali światowej.
Samo pojęcie globalizacji jest pojęciem zarówno teoretycznym, stosowanym
w bardzo wielu dyscyplinach nauki, hasłem ideologicznym, jak i dynamicznym
zjawiskiem społecznym, co utrudnia jednoznaczne jego deﬁniowanie. Ponadto
procesy globalizacyjne, będące jednym z efektów zmian zapoczątkowanych rewolucją technologiczną, przyczyniły się do przejścia w myśleniu o rozwoju z poziomu
narodowego na poziom ogólnoświatowy, a jednocześnie wzmocniły znaczenie
działań podejmowanych na poziomie regionalnym i lokalnym. Zdeterminowało
to nowe wizje świata. Nabrały one przyczynowego charakteru zwrotnego i stały się
zmiennymi niezależnymi, współtworzącymi procesy globalizacyjne. Pojawiające
się reakcje na globalność, jako czynniki je warunkujące, dotyczą już nie tylko
globalizacji postrzeganej w kategoriach ekonomicznych, ale również społecznych
i politycznych. Rozwojowi procesu globalizacji towarzyszą próby jego opisu i tworzenia teorii. Coraz bardziej oczywista staje się także świadomość konieczności
wypracowania zasad, które wyznaczałyby kierunki tego procesu. Wysiłki takie
stanowią centralny element różnych koncepcji światowego kierowania (global
governance), w których głównymi podmiotami działań są państwa narodowe,
międzynarodowe instytucje, transnarodowe korporacje oraz społeczeństwo obywatelskie. Celem poniższego artykułu jest przybliżenie jednej z takich koncepcji.
Krytyczna reﬂeksja założeń myśli politycznej Benjamina R. Barbera, który akcen-
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tuje konieczność poszukiwania strategii odpowiednich do zdiagnozowania i rozwiązania globalnych wyzwań, i w globalnej demokracji dostrzega remedium na
globalny kryzys rynku, stanowi jego istotę. W sposób szczególny artykuł koncentruje się analizie stanowisk związanych z następującymi zagadnieniami:
– czy globalizacja gospodarki jest szansą, czy raczej zagrożeniem dla globalnego
społeczeństwa obywatelskiego?
– w jaki sposób globalizacja gospodarki może być bardziej „cywilizowana”
i demokratyzowana?
– czy współczesna globalizacja narzuca nowe standardy polityce?
– jakie są cechy globalnej demokracji, która może stanowić remedium na
kryzys globalnego rynku?
Podejmując rozważania związane z demokratyzacją życia w globalizacji, warto
podkreślić, że wszechobecność tego pojęcia powoduje, iż każdy posługujący się
nim może nadać mu inną treść. Globalizację cechują dwa wymiary: zakres (zasięg)
oraz intensywność (głębokość)1. Z jednej strony omawiany proces tworzą zjawiska
obejmujące większą część kuli ziemskiej lub działania w skali ogólnoświatowej,
z drugiej – globalizacja polega na intensyﬁkacji współdziałania, wzajemnych
powiązań oraz współzależności między państwami i społeczeństwami, stanowiącymi ogólnoświatową społeczność. Stopniowo dokonuje się równoczesne rozszerzanie i pogłębianie różnego rodzaju relacji i powiązań w światowym systemie.
Jednak obecne koncepcje globalizacji nie akcentują tendencji do ujednolicania,
a jej ogólne pojęcie, jako procesu cechującego się wielkością powiązań i wzajemnych oddziaływań między podmiotami na świecie, można przybliżyć przez prezentację cech omawianego procesu, które są odmiennie postrzegane przez różnych
autorów. Takie podejście powoduje, że nie wypracowano dotychczas jednej spójnej
deﬁnicji globalizacji. Większość z nich łączy globalizację ze współczesnymi diagnozami, np. czy oznacza ona schyłek, upadek państwa narodowego, czy globalizacja determinuje kulturową uniformizację, czy też nadaje przestrzeni i czasowi
zupełnie nowe znaczenie. W tle tych dyskusji kryją się nierzadko jasno określone
wartościowania formułowane przez ich zwolenników i przeciwników: pierwsi
chwalą początek nowej ery, wzrostu i dobrobytu, drudzy krytykują nadciągające
panowanie globalnego kapitału państw zachodnich, który zagraża demokracji. Jeśli
panuje ogólna zgoda co do pojmowania globalizacji, to dotyczy przeświadczenia
na temat zmieniającej się roli państw narodowych i przesunięcia wskutek global1

A. McGrew, Conceptualizing Global Politics, [w:] Global Politics, red. A. McGrew, Cambridge
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nych przemian relacji władzy pomiędzy państwami a rynkami na korzyść tych
ostatnich. Druga cecha globalizacji, co do której panuje zasadnicza zgoda, to jej
wpływ na kulturę. Globalna kultura zapoczątkowana rewolucją technologiczną
oraz wszechobecnym przemysłem kultur Zachodu, postrzegana była początkowo
jako homogenizacja, jako globalna dominacja amerykańskiej kultury masowej.
W następstwie takiego podejścia pojawiły się ruchy, które w opozycji wobec globalizacji nadały nowy impuls w obronie lokalnej tożsamości. Istnieje wiele teoretycznych wyjaśnień dążących do zrozumienia różnych aspektów tendencji globalizacyjnych. Wśród nich przywołać należy klasyczne teorie, które zajmują się sferą
ekonomiczną i nastawione są na wyjaśnienie mechanizmów eksploatacji i niesprawiedliwości:
– teoria imperializmu (Hobson, Lenin, Bucharin);
– teoria zależności (Prebisch, Frank, Cardoso i Faletto);
– teoria systemu światowego (Wallerstein)2.
Jak pokazują późniejsze doświadczenia, teorie idei globalizacji ekonomicznej
okazały się niewystarczające dla zrozumienia złożoności współczesnego społeczeństwa globalnego. Konieczne okazało się wprowadzenie nowych wymiarów, jak
polityka, czy kultura globalna. Współcześnie teorie globalizacji dzielą autorów
podejmujących to zagadnienie na przedstawicieli poniższych nurtów:
– hyperglobaliści, którzy deﬁniują współczesną globalizację jako nową erę,
w której ludzie stają się podmiotami globalnego rynku; globalizacja to wynik
zachodzących już wcześniej procesów, które przebiegają niekoniecznie
w sposób ciągły; powiązania w sferze gospodarki, polityki, kultury mają swoją
własną dynamikę, ich zasięg również jest zróżnicowany (Ohmae);
– sceptycy, dla których globalizacja jest mitem, który ogranicza rolę państw
narodowych, determinuje większą regionalizację i wspiera nierówności (Hirst,
Thompson);
– transformaliści, dla których współczesna globalizacja jest konsekwencją
procesów historycznych i społecznych; można je wykorzystać w konstruowaniu nowych, funkcjonujących na globalną skalę, modeli w szybko zmieniającej się, niepewnej rzeczywistości (Giddens, Rosenau)3.
Przedstawiciele trzech wymienionych szkół, nawiązujący do wcześniejszych
nurtów intelektualnych rozważań związanych z rynkiem (jak marksizm, libera2
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lizm), charakteryzują się wielością i różnorodnością podejść. To, co ich łączy, to
reﬂeksje dotyczące:
– konceptualizacji globalizacji;
– dynamiki przyczyn;
– skutków społeczno-ekonomicznych;
– implikacji dla państwa i sposobu sprawowania władzy/rządzenia
– trajektorii procesu historycznego4.
Tabela 1. Współczesne rozumienie globalizacji
hyperglobaliści

sceptycy

transformaliści

cecha wyróżniająca era globalna

bloki handlowe, słabszy w ujęciu historycznym
układ sprawowania wła- bezprecedensowe poziomy
dzy w ujęciu geo-poliglobalnego usieciowienia
tycznym niż w okresach
wcześniejszych

cechy dominujące

globalny kapitalizm,
global governance,
globalne społeczeństwo
obywatelskie

świat mniej „międzyza- „gruba” (intensywna i eksleżny” niż ma to miejsce tensywna) globalizacja
od 1980 roku

siła rządów państw
narodowych

malejąca

wzmocniona lub
zwiększona

zrekonstruowana,
odrestaurowana

siły napędowe
globalizacji

kapitalizm i technologie

państwa i rynki

złożone siły
modernizacyjne

modele
stratyﬁkacji

erozja starych hierarchii rosnąca marginalizacja
Południa

nowa architektura
światowego porządku

motyw dominujący McDonalds, Madonna

interesy narodowe

transformacja wspólnoty
politycznej

konceptualizacja
globalizacji

jako reorganizacja
porządku ludzkiej
aktywności

internacjonalizacja
i regionalizacja

jako reorganizacja stosunków między regionami
i działania na odległość

przebieg procesu
historycznego

globalna cywilizacja

bloki regionalne/
zmierzch cywilizacji

niedeterminujący:
globalna integracja
i fragmentaryzacja

argumenty
kluczowe

koniec państw
narodowych

internacjonalizacja zale- globalizacja transforży od zgody i wsparcia
mująca pozycję państw
państw
i światowej polityki

Źródło: D. Held, A. McGrew, D. Goldblatt, J. Perraton, op.cit.
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JAKA JEST WSPÓŁCZESNA GLOBALIZACJA?

BENJAMIN R. BARBER nadał globalizacji wymierny kształt uważając, że charakteryzują ją nieistniejące dotychczas sieć światowej komunikacji i informacji,
delokalizacja produkcji oraz niekontrolowane przepływy kapitałów. Wpisując się
w nurt transformalistów podziela ich pogląd, że globalizacja jest przede wszystkim
fenomenem ekonomicznym, że współcześnie funkcjonuje zintegrowana gospodarka w skali globalnej i że generuje ona nowe modele zwycięzców i przegranych.
Jednak w odróżnieniu od innych badaczy (np. Fukuyamy) podkreśla, że globalny
charakter produkcji, obrotu handlowego i ﬁnansowego, reklamy i konsumpcji
wywołuje coraz powszechniej poczucie zagrożenia tożsamości; coraz wyraźniejsza
staje się potrzeba ponownego kulturowego samookreślenia się, w kręgu własnej,
wyraźnie od innych oddzielonej, wspólnoty. W tym kontekście dodatkowego
znaczenia nabierają wspólnoty językowe, etniczne i religijne, co Barber obrazowo
ujmuje jako świat w pół drogi pomiędzy dżihadem a McŚwiatem5. Powyższe tendencje, czyli akcentowanie wartości etnicznych, obrona narodowego państwa
zagrożonego procesami globalizacji czy regionalnej integracji, wykorzystywanie
tradycji i treści religijnych jako spoiwa scalającego różne grupy zagrożone w ich
odczuciu przez gospodarczy i kulturowy McŚwiat, tworzą nowe zjawisko, które
Barber proponuje nazwać etnonacjonalizmem6 i uznaje za jedną z niepokojących
swoistości czasów współczesnych.
Według Barbera globalizacja jest metaprocesem, który uzasadnia przejście do
następnych kręgów społecznej zmiany, a istotne miejsce w tym procesie zajmuje
zjawisko wielokulturowości. Procesy o charakterze globalnym, prowadzą do zmian
o charakterze ilościowym, ale też jakościowym i tym samym deﬁniują życie człowieka jako jednostki, jej sposób funkcjonowania w społeczeństwie, zachowania
i możliwości. Społeczeństwa stają się współzależne od siebie we wszystkich aspektach swojego istnienia: polityce, ekonomii, kulturze, a zakres tej współzależności
nabiera prawdziwie globalnego charakteru. Globalne procesy w obszarze społecznym, równie silnie jak w ekonomii, konstruują nowy szkielet funkcjonowania
i organizacji życia społecznego świata, szczególnie w obszarach zmiany w polityce
gospodarczej państw, postrzegania i świadomości (samookreślenie, akceptacja
poprzez działanie, aktywne zaangażowanie) oraz nowych wyzwań w obszarze
kultury, modeli życia i konsumpcji. Współcześnie wydaje się, że rzeczywiste poczu5
6
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cie wolności znajduje się właśnie w sferze konsumpcji. Z jednej strony, jednostka
nie ma istotnego wpływu na politykę państwa czy produkcję przedsiębiorstwa,
a z drugiej – odnosi się wrażenie, iż wyłącznie na konsumenta i jego potrzeby
skierowana jest cała produkcja. Współczesny kapitalizm stał się dziki i zanarchizowany, a „uzurpatorskie panowanie McŚwiata doprowadziło do tego, że suwerenność znalazła się w sferze globalnych korporacji i kontrolowanych przez nie rynków.
Zagrożona została autonomia społeczeństwa obywatelskiego, jego kultury i życia
duchowego, a także polityki”7. Określenie to zwraca uwagę na głównie konsumencki
i odtwórczy charakter globalnej uniwersalnej kultury masowej. Wybór pozornie
zależy wyłącznie od jednostki, a poczucie możliwości wyboru stwarza przekonanie
o władzy, jaką posiada. Według Barbera globalny rynek narzucający konsumpcyjny
styl życia jest bardzo niebezpieczny, gdyż jest wygodny, pobudza swobodę zachowań konsumpcyjnych, daje upust ludycznej naturze, jednocześnie przemycając
„aksamitną tyranię”, gdyż niejako znieczuleni, bez oporu, ludzie nie uświadamiają
sobie zniewalającego oddziaływania rynku, nie poznają do końca skutków nadmiernie rozbuchanej konsumpcji8. Jak zauważa, to „[…] całkowicie nowe otoczenie,
w którym znalazły się społeczeństwa, gospodarki, państwa narodowe, instytucje
i zwykli obywatele, wymaga porzucenia dotychczasowych nawyków, zmiany
wyuczonych reguł działania, wymaga też innego myślenia. Globalizacja jednoczy
całą społeczność ludzką, a po części także za sprawą ryzyka na wielką skalę, od
którego nie może uciec nikt na Ziemi”9. Skoro tak się dzieje, ludzie powinni podchodzić do niej świadomie. Globalny kryzys gospodarczy jest dowodem na to, że
globalna konsumpcja zdominowała świadomość obywatelską i właśnie to zjawisko
Barber odbiera jako kluczowe zagrożenie dla przyszłego rozwoju świata: „[…]
prawdę mówiąc, nie należy winić ani polityków, ani bankierów, ani ekspertów: my
sami pozwoliliśmy na to, by ta pełna uroku ideologia dosłownie wyperswadowała
nam nasze obywatelstwo i wmówiła przekonanie, że wszystko, czego można wymagać od nas jako obywateli, można uzyskać dzięki nam jako konsumentom. Głosowanie przybrało formę zakupów, wybory zmieniły się w transmitowany w telewizji sport dla kibiców, a wybór prezydenta – niepomną na konsekwencje nową
7

Ibidem, s. 378.
Ibidem.
9
R.B. Barber, „Demokratyzacja jako panaceum? Zależy od tego, jak rozumiemy samą demokrację”.
Ze względu na fakt, że jest to materiał dotychczas niepublikowany, wygłoszony w formie referatu
podczas wizyty we Wrocławiu w dniach 6–8.10.2008, długość przytoczonego tekstu źródłowego jest
stosunkowo większa w odniesieniu do standardu. Celem tego zabiegu jest upowszechnienie poglądów
badacza, które dotychczas nie zostały opublikowane. Cytowane za zgodą autora.
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wersję amerykańskiego idola. […] Dźwignia ﬁnansowa pozwala bankom puścić
w ruch lokaty przez ich reinwestycje i pozostawienie do dyspozycji jedynie niewielkiego procentu dla deponentów chcących odzyskać swoje pieniądze. Warunkiem istnienia systemu dźwigni ﬁnansowej jest przejrzystość, pełna jawność
informacji i rozsądne ograniczenia. Inaczej mówiąc, warunkiem tym jest demokracja”10. Zauważa również, że „polityczny paradygmat, wewnątrz którego rozwija
się kryzys, pozostaje faktem. Kilkakrotnie wyrażano zaniepokojenie rynkowym
fundamentalizmem i niekontrolowanym reganizmem, który prowadzi na skraj
przepaści, ale nikt, jak się zdaje, nie zauważył, że problemem jest sam paradygmat.
Stoimy nie tylko przed kryzysem zaufania w dziedzinie rynku, ale również przed
kryzysem zaufania w polityce. Deﬁcyt wiarygodności jest deﬁcytem demokracji.
[…] Rząd to my: porozumienia polityczne, które wypracowujemy po to, by móc
wspólnie podejmować działania polityczne niedostępne z osobna, strategie deliberacji, które ustanawiamy, żeby polityka publiczna zajmowała się raczej dobrami
publicznymi niż prywatnymi preferencjami”11.
Barber reprezentuje pogląd, że globalizacja ekonomiczna konstruuje nowe formy
organizacji społecznych, które już wypierają, albo wkrótce zaczną wypierać tradycyjne państwa narodowe jako główne podmioty polityczne i ekonomiczne w globalnym społeczeństwie. Podkreślając zagrożenia, jakie dla rozwoju demokracji
niesie globalny kapitalizm, znacząco różni się jednak w ramach tej szkoły od
neoliberałów, którzy doceniają indywidualizację jednostki oraz zasadę dominacji
rynku nad państwem. Przeciwstawia się terrorowi neoliberalizmu12, widząc w nim
podstawowe zagrożenie dla współczesnej gospodarki światowej, a także przyczynę
pogłębiania się apatii społecznej i politycznej szerokich mas ludności w nowoczesnych społeczeństwach, m.in. proponując świadome kształtowanie polityczne
„warunków brzegowych” procesów globalizacji. Z pewnością należy do krytyków
dotychczas dominującej w skali światowej orientacji liberalnej w gospodarce
i polityce i zwraca uwagę, że liberalny model współczesnej gospodarki światowej,
traktowany zazwyczaj jako ukoronowanie rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego
nowoczesnego społeczeństwa, może jednak posiadać pewną alternatywę.

10
11
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Ibidem.
Ibidem.
R.B. Barber, Dżihad kontra McŚwiat…

52

Aldona Wiktorska-Święcka

PAŃSTWO NARODOWE W ZGLOBALIZOWANYM ŚWIECIE

OD CZASU, GDY gospodarki narodowe stały się częścią transnarodowych i światowych przepływów, jako opozycja do pierwotnej społecznej i gospodarczej
aktywności na poziomie narodowym, rola i legitymizacja państwa stały się dla
niego wyzwaniem. Na globalnym rynku państwo nie jest w stanie kontrolować
i regulować procesów gospodarczych w takim stopniu, jak dawniej. Globalizacja
wywołując zmiany na płaszczyznach ekonomicznej, społecznej i politycznej determinuje załamanie się porządku państwa narodowego i konieczność ograniczenia
i przedeﬁniowania jego funkcji w nowej rzeczywistości. W takim ujęciu transformaliści określają powstanie globalnej ekonomii, powstawanie instytucji global
governance, globalne zróżnicowanie i hybrydyzację kultur jako dowód na radykalnie nowy porządek świata. Dostrzegają w niej porządek, który zakłada zmianę roli
państwa narodowego: rządy narodowe nie są już w stanie kontrolować, co dzieje
się w obrębie ich granic, jak również nie mogą zaspakajać potrzeb własnych obywateli. Ma to związek chociażby z rosnącą transnarodową współpracą między
ludźmi, wspomaganą globalną infrastrukturą technologiczno-informacyjną oraz
większą świadomością wspólnoty interesów w globalnym społeczeństwie obywatelskim. Jest coraz bardziej widoczne, że w wyniku liberalizacji, prywatyzacji
i deregulacji gospodarki we współczesnym społeczeństwie kształtuje się nowy
system władzy i panowania. Państwo zostaje zastępowane w tej sferze przez organizacje i instytucje ponadnarodowe, w tym korporacje transnarodowe. Prowadzi
to do zacieśniania się więzi i wzajemnych współzależności między państwami oraz
do przekazywania coraz większej liczby uprawnień instytucjom charakterze
ponadnarodowym. Realna władza gospodarcza i polityczna przesuwa się przy tym
w kierunku multinarodowych koncernów i elity ﬁnansowej, które dla swoich
przedsięwzięć wybierają najdogodniejsze lokalizacje bez okazywania lojalności
wobec państw, w których czerpią zyski.
Tym samym realne możliwości wpływu rządów państw narodowych w zakresie
gospodarowania zasobami skurczyły się, podobnie jak jego funkcja państwa
opiekuńczego. W opinii transformalistów oznacza to zwiększenie osobistej wolności, dla ich oponentów – początek anarchii, w którym zyskują jedynie najsilniejsi.
I jedni, i drudzy zgadzają się jednak co do tego, że praktycznie niemożliwe jest
utrzymanie dotychczasowej pozycji państwa narodowego w globalnym świecie.
Do powyższego poglądu przychyla się również Barber uważając, że współcześnie
rola państwa jako decydenta wyznaczającego kierunki rozwoju działalności gospodarczej ograniczyła się raczej do pośrednika (negocjatora, adwokata, strażnika
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praw) organizującego warunki dla rozwoju działalności gospodarczej, w czym
upatruje szansę globalizacji i rekomenduje wzmocnienie demokracji ponadnarodowej jako rozwiązanie na globalny kryzys gospodarczy. Zjawisko to jest groźne
zarówno dla demokracji, jak i dla samego kapitalizmu. Globalizacja rynku – jak
zauważa Barber – bez globalizacji demokratycznych i obywatelskich instytucji,
może doprowadzić do katastrofy. Instytucje te stanowią bowiem ramy dla kapitalizmu, dostosowują się do potrzeb ludzi i koncentrują na kwestiach równości
i sprawiedliwości, które kapitalizm pomija. Napięcia między kapitalizmem i demokracją koncentrują się głównie na nierównościach gospodarczych. Słuszne jest
zatem jego twierdzenie, że bardzo duże nierówności ekonomiczne prowadzą do
nierówności szans uczestnictwa w życiu politycznym, co pozostaje w sprzeczności
z duchem demokracji. „Demokracja powiązana jedynie z państwami narodowymi
nie jest w stanie stawić czoła globalnym wyzwaniom, takim jak międzynarodowy
terroryzm, przestępczość czy też kryzys na globalnym rynku. […] Żyjemy w świecie asymetrycznym. Wszystkie problemy i wyzwania, które pojawiają się na kuli
ziemskiej, są problemami globalnymi i są wzajemnie ze sobą powiązane. Zaś
poszczególne demokracje są skupione na własnej polityce i problemach własnych
państw narodowych. Mówiąc inaczej: demokracje poszczególnych państw narodowych znajdują się wewnątrz pudełka, a globalne problemy powstają na zewnątrz
tych pudełek. Na tym właśnie polega XXI wiek”13.
Stąd też, przy utracie pełnej legitymizacji demokratycznie wybieranych struktur
państwowych, globalizacja, jak to się często podkreśla, staje sie pułapka dla demokracji, zagraża realizacji ideału społeczeństwa obywatelskiego. Postawa reformistyczna, która zakłada aktywną rolę państwa we wspieraniu dostosowań mających
na celu wzmocnienie korzyści z globalizacji, wydaje się najtrafniejszą odpowiedzią
na wyzwania nowej rzeczywistości. Państwo stało się instytucją, której zadaniem
jest integracja i ułatwianie kontaktów, z jednej strony, między przedsiębiorstwami
o charakterze lokalnym i globalnym, a z drugiej, instytucjami ponadnarodowymi
i regionalnymi/lokalnymi. W globalnym świecie wzrost gospodarczy może być
realizowany wówczas, gdy zaistnieje pełna kompatybilność przepływu informacji
pomiędzy dwoma skrajnościami sieci: instytucjami koordynującymi procesy
o zasięgu globalnym a instytucjami lokalnymi bezpośrednio związanymi z funkcjonowaniem jednostek. Tym samym powstawanie i funkcjonowanie instytucji na
poziomach ponadnarodowym i regionalnym – określonych regułami partnerstwa
i partycypacji – prowadzi do decentralizacji państwa i ograniczenia jego funkcji,
13
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a kluczowego znaczenia nabierają oddolne inicjatywy obywatelskie, gdyż niszczące
właściwości globalnych procesów mogą być skutecznie powstrzymywane i poskramiane poprzez samych ludzi, rozumiejących i postrzegających globalizację wielopłaszczyznowo. Aktywność lokalna połączona z otwarciem na otoczenie zewnętrzne
będzie w przyszłości stymulować procesy rozwoju społeczno-gospodarczego.
Zagrożeniem dla tej możliwości jest realna obawa zniszczenia historii, tradycji,
indywidualizmu człowieka i przestrzeni. Procesy globalne wprowadzają bowiem
nowy jednolity porządek, który jest przyjazny dla jednostki jako konsumenta, ale
obcy dla jednostki jako istoty społecznej. Według Barbera, dla tych, którzy współcześnie są marginalizowani, światowa dyfuzja ideologii konsumpcji wzmocni
kreowanie nowej tożsamości, zastępując tradycyjne kultury i style życia. Jak
zauważa, „[…] idealistom brakuje realistycznej koncepcji demokracji. Realiści zaś
podzielają idealistyczne błędne przekonania po to, by demokrację po prostu
odrzucić. Zarówno jedni, jak i drudzy uważają, że w demokracji chodzi o przywódców, gdy w rzeczywistości chodzi o obywateli. Sądzą, że demokracji potrzeba
wyborów, podczas gdy ona domaga się raczej obywatelskiego zaangażowania. Jak
twierdzą, demokracja polega na przedstawicielstwie, gdy faktycznie opiera się na
uczestnictwie. Myślą, że wzywa ona do wyrażania prywatnych preferencji, w rzeczywistości zaś wymaga debaty nad publicznymi wyborami. Wyobrażają sobie, że
demokracja zaczyna się na górze i spływa na dół, podczas gdy jest odwrotnie.
Wydaje im się, że chodzi jedynie o rząd i prawa, w rzeczywistości chodzi również
o obywatelskie społeczeństwo i nawyki. Są przekonani o tym, że demokracja jest
tożsama z kapitalizmem rynkowym i prywatnym wyborem, gdy faktycznie w jej
centrum leży suwerenna polityka i wybór publiczny”14.
Globalne rozprzestrzenianie się liberalnych demokracji wzmocni według niego
poczucie powstającej globalnej cywilizacji deﬁniowanej jako uniwersalne standardy
organizacji ekonomicznej i politycznej. Jednakże istniejące demokracje liberalne
– określane przez Barbera jako „słabe” – nie są w stanie urzeczywistnić idei partycypacji politycznej. Pielęgnowana w nich jedyna forma obywatelskiego zaangażowania, jaką jest akt wyborczy, jest niewystarczająca w obliczu globalnych zmian.
Barber postuluje, aby demokracja stała się formą życia, czyli codzienną praktyką.
Oznacza to krytykę istniejących demokracji liberalnych, które przyznają prawa
indywidualnym wolnościom, ograniczając znaczenie wspólnotowości, co skutkuje
brakiem solidarności i atomizacją jednostek. Dlatego zamiast rządów reprezentacyjnych, Barber postuluje autonomizację jednostki jako podmiotu politycznego.
14
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W jego modelu demokracji partycypacyjnej, jak sam mówi „silnej”, centralną rolę
odgrywa możliwość podejmowania decyzji przez obywateli15. Dla określenia
politycznych procesów zachodzących w wymiarze światowym stosuje się różnorodne pojęcia, np. „polityka światowego porządku”, „światowe sieci polityczne”, czy
„globalna polityka strukturalna”. Najszerszy wymiar w polityce i nauce zyskało
jednak pojęcie „global governance”, którym posługuje się również Barber. Funkcjonuje ono jako wyobrażenie państwa światowego, w którym istnieje możliwość
„dobrego rządzenia” poza i ponad granicami tradycyjnych państw narodowych.
W odróżnieniu od klasycznego rządzenia, w centrum znajduje się kooperacja
i modernizacja sieci politycznych: aby rozwiązywać konﬂikty w skali globalnej,
rządy państw powinny współpracować ze sobą, z organizacjami między- i ponadnarodowymi oraz organizacjami pozarządowymi. W sposób szczególny podkreśla
nową, istotną rolę tych ostatnich, bowiem organizacje pozarządowe postrzegają
swoją rolę raczej w artykułowaniu swoich interesów w dyskursie społecznym
i w konstruktywnych formach zaangażowania politycznego, działaniu uzupełniającym i korygującym w stosunku do państwa oraz wzmacniającym transnarodowe
działania rządu poprzez tworzenie przeciwwagi do podmiotów władzy gospodarczej lub też przez wkład w większą przejrzystość procedur i procesów decyzyjnych.
Barber jest zwolennikiem takiej teorii global governance, która akcentuje o wiele
mocniej konieczność poszukiwania strategii odpowiednich do zdiagnozowania
i rozwiązania globalnych wyzwań. Centralną rolę w jego poglądach odgrywa
potrzeba wprowadzania formy demokratyzacji tego światowego kierowania. Jego
propozycje w tym obszarze mają bardzo szeroki zakres i sięgają od poszukiwania
alternatywy do właściwego dla neoliberalizmu sterowania opartego na wolnej
konkurencji oraz mocniejszego uwzględnienia roli społeczeństwa obywatelskiego
poprzez zwiększenie decentralizacji, aż po projekt globalnego etosu czy państwa
światowego16. Tak też przyszłość świata w wymiarze politycznym postrzega Barber
postulując „globalną demokrację” jako panaceum na kryzys światowego rynku.

15

R.B. Barber, Starke Demokratie, Über die Teilhabe am Politischen, Hamburg 1994.
Podobne podejście reprezentują również: por. U. Brand i in. (wyd.), Global Governance. Alternativen zur neoliberalen Globalisierung, Münster 2000; R. Eicherberger, B.S. Frey, Democtratic Governance for a Globalized World, „Kyklos” 2002, nr 2, s. 265–288.
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GLOBALNA DEMOKRACJA JAKO REMEDIUM NA KRYZYS
GLOBALNEGO RYNKU

ABY NIE TYLKO bogactwo ekonomiczne było owocem procesów globalizacyjnych,
potrzebny jest system wiążących regulacji, czyli porządek prawny i ład pokojowy
o ogólnoświatowym charakterze. Postępującej w wielu dziedzinach globalizacji nie
będzie towarzyszył polityczny regres, jeśli globalny ład prawny i pokojowy zostanie
podporządkowany takim samym warunkom jak każde społeczeństwo: globalnej
demokracji opartej na zasadzie partycypacji. Barber podkreśla, że globalna demokracja nie może zająć miejsca odrębnych państw i ich bogatych struktur wewnętrznych: większych regionów oraz mniejszych wspólnot lokalnych. Wiele zadań nadal
można realizować w ramach państwa, a los wszystkich obywateli waży się w skali
regionalnej i lokalnej. Globalna demokracja powinna mieć znaczenie pomocnicze
(subsydiarne) i uzupełniające (komplementarne), ponieważ powstaje oddolnie
z inicjatywy obywateli i już istniejących wspólnot, a pozostawiając szeroki zakres
uprawnień odrębnym państwom, nabiera charakteru federalnego. „Demokracja
powstaje wewnątrz, nie z zewnątrz i nie można narzucić jej siłą. Demokracja jest
lokalna i musi odzwierciedlać historię i kulturę narodu, w którym się rozwija. […]
Demokracja budowana jest z dołu do góry. Demokracja powstaje oddolnie, nie
odgórnie, wspierając się na leżących u jej podstaw instytucjach obywatelskich
i kulturowych oraz na nawykach kultywowania obywatelstwa. […] Obywatelami
się stajemy. Przychodzimy na świat wolnymi, ale musimy dopiero nauczyć się być
obywatelami – odpowiedzialnie i kompetentnie urzeczywistnić, wypróbować
naturalną wolność. Dlatego edukacja obywatelska jest kluczowa, a same szkoły
przyczyniają się początkowo w większym stopniu do sukcesu nowej demokracji
niż partie polityczne czy parlamenty. […]”17. Globalna demokracja, niezbędna dla
globalnego porządku prawnego i ładu pokojowego, nie powstanie z dnia na dzień,
ale raczej krok po kroku, na przykład poprzez narastające zagęszczenie już istniejącej sieci organizacji między- i ponadnarodowych, przy czym szczególną rolę
w tym procesie odgrywają sądy międzynarodowe. Jednocześnie ludzkość musi
przekształcać się w jeden naród, we wspólnotę obywateli, którzy – poczynając od
fundamentu, jakim jest sprawiedliwość – podzielają pewne podstawowe wartości.
Nie będzie to jednak naród w tradycyjnym pojęciu tego słowa. Ludzkość nie
powinna przecież rezygnować ze swego bogactwa, z różnorodności językowej,
kulturowej, religijnej i socjalnej. Już choćby dlatego globalna demokracja pozosta17
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wia narodom ich odrębny charakter i prawa. Wzmacniając zatem rolę odpowiedzialnego obywatelskiego uczestnictwa Barber zauważa, że „[…] reprezentacja
może być instrumentem koniecznym współczesnej demokracji, ale to uczestnictwo
jest prawdziwą miarą demokracji. […] Obywatele zaangażowani w rządy nie będą
winili swoich przedstawicieli za niepowodzenia samego systemu, będą raczej starać
poszerzyć swoje kompetencje. Z tego powodu powinniśmy rozwijać i podtrzymywać przy życiu bezpośrednie instytucje demokratyczne zgodne ze współczesnym
rządem przedstawicielskim. Wśród tych instytucji znajdują się procesy z ławą
przysięgłych, pobór do wojska, nieobowiązkowe i obligatoryjne wspólnotowe
służbowe programy, zdecentralizowane rządy, które wzmacniają państwowe
i samorządowe sprawowanie władzy, a także tworzenie prawa na drodze referendum i inicjatywy ustawodawczej. Ponadto, instytucje te wpływają bezpośrednio na
edukację obywatelską, ucząc obywateli nie tylko tego, w jaki sposób uczestniczyć
w wyborach rządzących, ale również, jak brać udział w sprawowaniu rządów”18.

OBYWATELSKOŚĆ, ZAUFANIE I KAPITAŁ SPOŁECZNY JAKO
DETERMINANTY DEMOKRACJI GLOBALNEJ

NAJWIĘKSZE ZNACZENIE BĘDĄ odgrywać działania podejmowane na szczeblu
regionalnym i lokalnym, ponieważ społeczności lokalne są w stanie najefektywniej
pielęgnować swoją kulturę, tradycję, obyczaje. „Jeśli mamy się przeciwstawić temu
perwersyjnemu wykorzystaniu wolności jako pałki na naszą zbiorową i moralną
wolę, na samą demokrację, powinniśmy przypomnieć sobie i ponownie potwierdzić
język wolności pozytywnej, czyli moralnej. To znaczy, w tradycyjnym języku
Rousseau, Kanta i Deweya, powinniśmy zrozumieć, że jedyna idea publicznej
wolności, jaka ma szanse przetrwania, zawiera się w dążeniu do moralnego i wspólnego życia, określanego przez cele, które do pewnego stopnia mają charakter
publiczny. Nie da się zabezpieczyć wolności, która nie opiera się na moralnych
ograniczeniach, a co za tym idzie, edukacji i obywatelskim uczestnictwie”19. Obywatelskie zaangażowanie na szczeblu lokalnym wyraża się w poczuciu tożsamości
terytorialnej, pozytywnie rozumianym patriotyzmie lokalnym, działaniu w imieniu
wspólnego dobra, funkcjonowaniu w społeczności lokalnej w oparciu o związki
18

Ibidem.
R.B. Barber, Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli,
Warszawa 2008, s. 193–194.
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o charakterze formalnym i nieformalnym. Sam patriotyzm już nie wystarcza,
współcześnie niezbędne jest poczucie obywatelskości, co oznacza aktywne zaangażowanie, m.in. poprzez budowanie, inicjowanie i dojrzewanie sektora obywatelskiego. „Niewątpliwie kryzys bankowy i kredytowy, którego jesteśmy świadkami,
wziął się z przerostu konsumpcji. Ludzie kupowali rzeczy, których nie potrzebowali
i na które nie było ich stać. Ale to przede wszystkim kryzys spowodowany brakiem
zaufania. […] Musimy przebudować nasze demokracje, przebudować społeczeństwo obywatelskie. Na nowo przywrócić odpowiedzialność społeczną i kapitał
społeczny. Wszystko po to, by przywrócić zaufanie ludzi do systemu, które właśnie
na naszych oczach się ulotniło. […] Ludzie muszą przede wszystkim wziąć na
siebie znacznie więcej odpowiedzialności. […] Drugim krokiem powinna być
deklaracja obywateli, że będą wreszcie aktywni i nie będą wszystkiego wymagać
wyłącznie od swojego rządu. To będzie wielki proces demokratyczny, w który
jednak wszyscy muszą się zaangażować”20. Wzmocnienie obywatelskości i zaufania
społecznego postrzega Barber jako szansę dla renesansu przedsiębiorczości. Właśnie dostrzeżenie i uznanie wpływu oraz roli kontekstu społecznego, społecznokulturowego i/lub instytucjonalnego na osadzone w nim procesy gospodarcze
i polityczne mogą okazać się kluczowe dla odkrycia kapitału społecznego. Przedsiębiorczość bowiem wymaga współpracy i współdziałania, te zaś mogą przebiegać
łatwiej bądź trudniej, sprawniej lub oporniej, szybciej lub wolniej, taniej lub drożej,
w zależności od otoczenia – układu czynników określanych współcześnie mianem
kapitału społecznego. Im otoczenie to jest bardziej sprzyjające, tzn. im większy jest
kapitał społeczny, tym szybciej przełamany zostanie impas związany z globalnym
kryzysem gospodarczym i tym lepiej rozwijać się będzie rynek. „Potrzeba również
zaufania – tego najcenniejszego daru demokracji, który idzie w parze z kapitałem
społecznym i wspólnotami ludzi, określanymi przez braterstwo i wzajemne zaufanie. Ale nie jest to możliwe w wieku wolnorynkowego dogmatyzmu, nie w warunkach pełnego entuzjazmu znoszenia kontroli, nie w wieku konsumerycznego
narcyzmu. […] Jest to nowa rynkowa forma socjalizmu, w którym ryzyko jest
społeczne (to my za nie płacimy), a zyski są prywatne (zgarniają je piraci rynkowi).
Wyjście z kryzysu wymaga czegoś więcej, niż ustaleń technicznych i pompowania
pieniędzy publicznych do podupadłych banków i ﬁrm ubezpieczeniowych. Oznacza to, że konsumenci powinni znów stać się obywatelami. Odzyskując demokratyczne prawo do przejrzystości ﬁskalnej, politycznego nadzoru i regulacji rynku.
Oznacza to również, że należy przywrócić sektor publiczny nie tylko po to, by
20

R.B. Barber, Nadchodzi Nowy Ład XXI, „Gazeta Wyborcza” 9.10.2008, s. 4.
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złagodzić skutki upadku sektora prywatnego, ale również po to, by aktywnie
i konstruktywnie na nowo umocnić ich prawo określania natury i warunków dobra
publicznego (nasza „res publica”), tak, by mogło ono brać górę nad prywatnymi
interesami zarówno w dobrych, jak i złych czasach. Taka organizacja ma swoją
nazwę, która brzmi: demokracja. Jeśli zatem głównego problemu upatrujemy
w de-demokratyzacji, nie ma innego rozwiązania jak ponowna demokratyzacja21.
Barber przekonuje, że istotą demokracji globalnej jest promowanie nowych ruchów
społecznych, nieautorytarnych, elastycznych i autonomicznych form organizacyjnych, które kreują nowe style życia oparte na wartościach, takich jak wolność,
solidarność, zaufanie, aktywne zaangażowanie, wyższa jakość życia. Dążą one do
odnowienia społeczeństwa obywatelskiego i rozproszenia władzy w obrębie
porządku społecznego. Wydaje się więc, że optymalnym rozwiązaniem obok
dwubiegunowości: państwo narodowe – rynek światowy, państwo – społeczeństwo
obywatelskie, byłaby dwubiegunowość: rynek – społeczeństwo obywatelskie. W tym
nowym spojrzeniu na społeczeństwo obywatelskie podstawowe znaczenie miałyby
dwie tendencje: tożsamość kulturowa i kulturowy pluralizm jako zorganizowane
zasady życia narodowego i międzynarodowego.

PODSUMOWANIE

BARBER UWAŻA GLOBALIZACJĘ za proces o charakterze obiektywnym i za jedną
z najbardziej postępowych sił we współczesnym świecie. Podkreśla wielopłaszczyznowość zjawisk globalizacyjnych; występują one w dziedzinach życia gospodarczego, politycznego, ekologicznego, informacyjnego, kulturowego i społecznego.
Zwraca też uwagę na specyﬁczne właściwości globalizacyjnej epoki, jakimi są:
deterytorializacja transformacji społecznych, powstanie ponadpaństwowej,
ponadnarodowej i ponadcywilizacyjnej przestrzeni społecznej oraz generowanie
nowej, zuniﬁkowanej jakości życia człowieka w płaszczyźnie tak indywidualnej,
jak i zbiorowej. Barber ma świadomość niepożądanych skutków gospodarczych
globalizacji. Jest realistą i pragmatykiem. Z jednej strony, traktuje globalizację jako
zagrożenie dla dalszego rozwoju ludzkości. Wskazuje sie tu m.in. na dyktat zysku,
jako naczelnej zasady społecznego rozwoju, przy jednoczesnym poświęceniu spraw
dobra publicznego; na podporządkowanie gospodarek państwowych ponadnaro21

R.B. Barber, „Nie chodzi o kryzys wiarygodności, ale o deﬁcyt demokracji”. Materiał niepublikowany, cytowany za zgodą autora.
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dowym korporacjom i instytucjom ﬁnansowym; na wzrost ubóstwa, strukturalnego
bezrobocia i dysproporcji w dystrybucji wyprodukowanych dóbr; na ubezwłasnowolnienie państw narodowych; na uniformizację kultury i jej „macdonaldyzację”;
wreszcie na powstanie ukrytego światowego centrum dyspozycyjnego. Rynek po
prostu nie sprawdza się w roli uniwersalnego mechanizmu porządkowania sfery
społecznej i politycznej, jego zniewalająca moc sprawia jednak, że ta rola zostaje
mu przypisana. Z drugiej strony, zaznacza obiektywny charakter i szanse globalizacji, przy rozumnym wykorzystaniu jej mechanizmów. Głównym problemem jest
to, że nie wszystkie kraje spełniają warunki do podjęcia wyzwań i skorzystania
z okazji, jakie stwarza. Podejmuje zatem swoistą próbę przekształcenia globalizacyjnych trendów, wynikających z założeń neoliberalistycznej, wolnorynkowej
gospodarki, w historyczny proces, z jednej strony, anektujący bezsporne osiągnięcia globalizacji, z drugiej zaś, umożliwiający jednostce czynnie uczestniczyć w nim
i wpływać na jego kierunek. Barber wskazuje, że bez bazy politycznej, bez solidnych
instytucji, bez legitymacji demokratycznej polityka gospodarcza promująca globalizację może w istocie prowadzić do sytuacji znacznie gorszych niż kompletny brak
liberalizacji. Jednak, jak zauważa, jeśli ktoś dereguluje rynek kapitału krótkoterminowego bez odpowiedniego systemu regulacji bankowych, naraża rynek i jego
odbiorców na globalny kryzys. Dlaczego zatem, jeśli tak dobrze zidentyﬁkowane
zostały negatywne tendencje przemian społecznych, McŚwiat – nawet w okresie
ekonomicznego kryzysu – ma nadal zagorzałych wyznawców, a instytucje społeczeństwa obywatelskiego zanikają przytłoczone logiką racjonalności ekonomicznej?
Częściowo odpowiedzi udzielił już sam Barber: McŚwiat daje pozory wolności
wyboru, chociaż dla niego współczesna globalizacja ma jednostronny charakter,
dotyczy jedynie informacji, kultury i handlu, a zwłaszcza kapitału, siły roboczej
i ludzkiej mobilności. Powodem tej sytuacji może być również fakt, że nie udało
się dotychczas stworzyć instytucji politycznych na skalę globalną. Istnieje wprawdzie szereg instytucji zaspokajających potrzeby globalnego porządku kapitalistycznego, ale większość z nich stworzona została przez technokratów do osiągania
w znacznej mierze technokratycznych celów. Zdaniem Barbera w wielu z nich
powstał prawdziwy deﬁcyt legitymizmu. Nie powiódł się jak dotąd żaden projekt,
który prowadziłby do powstania silnych w skali globalnej organizacji pozarządowych czy instytucji wspierających demokrację w wymiarze globalnym. Jednakże
największy problem z kierowaniem światem polega na tym, że nie ma ono w sobie
nic z ideologii. Podstawowym problemem jest zaś to, że instytucje demokratyczne
nie wyrastają wiele ponad poziom państwa narodowego, a i na poziomie państwa
narodowego nie spisują się zbyt dobrze. Z pewnością ma rację, gdy mówi, że
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w Stanach Zjednoczonych demokracja poprzedziła powstanie kapitalizmu rynkowego, ale prawdą jest także i to, że istnienie prężnej i zdrowej gospodarki rynkowej
bardzo pomaga instytucjom demokratycznym w osiągnięciu sukcesu. Barber
neguje tę pozytywną zależność między rozwojem a demokracją, którą dostrzegają
m.in. F. Fukuyama i M. Lipset i wskazuje raczej na zagrożenia, które światowa
kultura konsumpcji stwarza demokracji. Dlatego kluczowym stwierdzeniem
i rekomendacją na przyszłość jest, że „[…] z obywatelską schizofrenią trzeba się
uporać zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej, istnieją wszakże tylko lokalni
obywatele związani lojalnością wobec swoich państw, którzy nie mogą pohamować
rozpasanych pragnień nieokiełznanych globalnych konsumentów. […] Demokracja
jest zaściankowa, rynki – kosmopolityczne. Środki zaradcze nie są już współmierne
do wyzwania. […] Niezależne, godne życia samodzielnych obywateli globalnego,
demokratycznego społeczeństwa. Globalne oﬁary, globalni zakupowicze lub globalni
obywatele – przy czym ostatniej opcji daleko do realizacji, ponieważ demokracja
pozostaje zablokowana w granicach suwerennych państw posiadających coraz mniej
władzy. Warunkiem wzięcia pod kontrolę anarchii i nielegalnej władzy globalnych
rynków jest wyłączni legalność i potęga globalnej demokracji”22.

SUMMARY
THE PAPER IS a part of the public debate related to globalization. The particular attention
is given to the new visions of the world associated with current and future development
trends that have moved from national to global level, while reinforced the importance of
action at the regional and local level. In this context, the article provides the information
about the project of global democracy by Benjamin R. Barber, according to which it may
be a remedy for the global market crisis. The article focuses on the following issues:
– whether the economic globalization is an opportunity, or rather the threat of the
global civil society?
– how the globalization of the economy may be more “civilized” and become more
democratic?
– whether contemporary globalization imposes new standards policies?
– what are the characteristics of the global democracy, which can be a remedy for the
crisis in the global market?
The additional value of the article are not yet widespread unpublished opinions of the
author, who gave lectures during his visit to Wroclaw 6–8.10.2008.
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SPECYFIKA DĄŻEŃ AUTONOMICZNYCH
HISZPAŃSKIEJ GALICJI

OBECNIE W UNII EUROPEJSKIEJ ścierają się dwa nurty – zjednoczeniowy oraz
odśrodkowy spowodowany tendencjami regionalistycznymi, nacjonalistycznymi,
czy nawet separatystycznymi, najczęściej o podłożu kulturowym, etnicznym i religijnym. Celem niniejszego artykułu będzie identyﬁkacja czynników kształtujących
nacjonalizm galicyjski decydujących o jego rozwoju i obecnej formie. Istotne będzie
udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku będzie on ewoluował.

KORZENIE NACJONALIZMU GALICYJSKIEGO

GALICJA TO KRAINA historyczna w północno-zachodniej Hiszpanii, która składa
się z czterech prowincji: La Coruña, Lugo, Orense i Pontevedra. Galicja była
pierwotnie zamieszkana przez Iberów i Celtów (do tej pory wyraźne są tradycje
celtyckie w tym regionie), w II–I w. p.n.e. została podbita przez Rzymian. W V w.
opanowana przez Swewów, w VIII w. (na krótko) przez Arabów, a po wyzwoleniu
się spod władzy arabskiej weszła w skład Królestwa Asturii-Leónu. W latach
910–914 i 1063–72 Galicja była samodzielnym królestwem, następnie przyłączona
do Kastylii, w granicach której pozostała do końca XV w., czyli aż do powstania
zjednoczonej Hiszpanii, zachowując znaczną autonomię aż do XIX w.1
Od czasów epoki Królów Katolickich aż do XIX w., kiedy wręcz zakazane było
używanie języka galicyjskiego, nacjonalizm na tych terenach praktycznie nie istniał.
1

Tło historyczne na podstawie M. Tuñon de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz,
Historia Hiszpanii, Kraków 1997. Więcej na temat historii Galicji zob. R. Villares, Historia de Galicia,
Vigo 2004.
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Dopiero pojawienie się regionalnych ruchów kulturalno-literackich spowodowało
pobudzenie świadomości narodowej Galicyjczyków (na początku dotyczyło to
jedynie bardzo wąskich kręgów społecznych). Można zatem stwierdzić, że nacjonalizm galicyjski jest prawie pozbawiony komponentu historycznego. Początek
XIX w. był okresem, w którym Galicja przeżywała, z jednej strony, rozwój myśli
liberalnej, a z drugiej, prasy oraz handlu zagranicznego. Z powodu wielu zwycięstw
nad okupantem francuskim, Galicja wywalczyła sobie uprzywilejowaną pozycję
w stosunku do Madrytu. Jednak centralistyczna polityka lat 30. XIX w. zlikwidowała
większość tych przywilejów. Spowodowało to regres gospodarczy (w tym spotęgowało zawsze obecny w Galicji problem agrarny) i kulturalny oraz zaowocowało
pojawieniem się nastrojów nacjonalistycznych, najpierw wśród galicyjskiej inteligencji i burżuazji. Rząd centralny miał zamiar odbudować władze we wszystkich
regionach Hiszpanii według jednego schematu, ignorując istotne różnice występujące między nimi, tradycje i zwyczaje.
Nacjonalizm galicyjski w XIX w. charakteryzował się bogatym podłożem teoretycznym i jednocześnie słabością polityczną2. Za początek nowoczesnego nacjonalizmu można przyjąć lata 40. XIX w., kiedy to uwidoczniły się pierwsze jego
symptomy i od tego czasu następowało przejście od prowincjonalizmu poprzez
regionalizm aż do nacjonalizmu w formie, jaką można obserwować obecnie.
Proces ten był stopniowy, powolny, lecz nieprzerwany. Wydaje się, iż początkową
fazę nacjonalizmu galicyjskiego (wiek XIX i początki XX), zgodnie z opinią Justo
Beramendiego, cechował prowincjonalizm, rozumiany jako faza wstępna dla
utworzenia się regionalizmu – koncentrowanie się na sprawach regionu, ale w sposób jedynie wybiórczy i mało powszechny. Nie należy rozumieć w tym kontekście
tego pojęcia jako zaściankowość, tylko jako początek zauważania odrębności
własnego regionu. W pierwszym okresie (lata 1840–1846) – miały miejsce próby
manifestacji odrębności, głównie poprzez prasę. Drugą fazę (lata 1847–1868)
cechował brak struktur organizacyjnych, osoby popierające idee nacjonalistyczne
pozostawały apolityczne, bądź były orientacji postępowej lub stawały się członkami
formacji hiszpańskich demokratów; prowincjonalizm był silniej akcentowany
w prasie, nastąpiło „odrodzenie” językowe i literackie oraz narodziła się galicyjska
historiograﬁa. Była to faza tworzenia się ideologii, początkowo liberalno-postępowej z elementami historycyzmu3, co stało się podstawą dla późniejszych tendencji
2

Więcej na temat sytuacji polityczno-społecznej w dziewiętnastowiecznej Galicji zob. A. Bozzo,
Los Partidos políticos y la autonomía en Galicia 1931–1936, Barcelona 1976.
3
Rozumianego tutaj jako tradycjonalizm.
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narodowościowych. Lata 1868–18744 – rewolucja hiszpańska (wojny karlistowskie)
spowodowała znaczny regres w sprawach lokalnych, pojawił się jednak postulat
idei federalizmu jako możliwego przyszłego politycznego rozwiązania sprawy
Galicji. Lata 1875–18865 były podobne do etapu drugiego, gdzie okres porażki
demokracji (w tym porażka wojen karlistowskich) sprzyjał rozwojowi nastrojów
nacjonalistycznych. Ostatecznie w okresie 1886–19166, kiedy tendencje narodowościowe zaczęły się dywersyﬁkować ideologicznie, prowincjonalizm zaczął powoli
ewoluować w kierunku regionalizmu7. Pojawiły się dwa nowe nurty (tradycjonalizm
i federalizm), co stworzyło możliwość szybkiego rozwoju teoretycznego doprowadzającego do wyraźnej deklaracji nacjonalistycznej. Powstały pierwsze własne
organizacje polityczne, lecz rzeczywiste i efektywne działania miały marginalne
znaczenie. Głównym sposobem aﬁrmacji nadal pozostawała prasa, literatura,
historia i kultura (w tym odrębność językowa)8. Początkowa faza nacjonalizmu
galicyjskiego ewoluowała od najprostszej formy, jaką był prowincjonalizm, czyli
świadomość pewnych cech stanowiących o odrębności od reszty kraju, do regionalizmu, który cechowało propagowanie kultury i umacnianie dziedzictwa tradycji galicyjskich.
Wydaje się być oczywiste, że wszelkie tendencje i sympatie narodowościowe były
początkowo wyrażane wyłącznie za pomocą lokalnej prasy (w Galicji w owym
czasie wychodziło aż 27 regionalnych tytułów), można nawet stwierdzić, że dzięki
prasie narodził się duch narodowościowy Galicyjczyków. Redakcje tych gazet
skupiały wokół siebie działaczy narodowościowych. W ten sposób prowincjonalizm
mógł się konsolidować i umacniać. Choć był to nadal ruch zdecydowanie mniejszościowy, to znajdował szerokie poparcie w sferze inteligenckiej (studenci,
naukowcy, osoby o wolnych zawodach). Kolejnym ważnym przejawem wzrostu
świadomości narodowościowej było odrodzenie literackie (zarówno jeśli chodzi
o język, jak i stylistykę oraz tematykę typową dla tego regionu). Dzięki temu, po
prawie czterystu latach, zaczęto ponownie używać języka galicyjskiego, początkowo

4
Burzliwe czasy w historii Hiszpanii: okres monarchii sabaudzkiej, rewolucji i republiki oraz
wojen karlistowskich.
5
Od powrotu monarchii (1875 r.) do ostatniej wojny karlistowskiej (1886 r.).
6
Okres, kiedy zaczyna pojawiać się świadomość tożsamości narodowej. Cezura końcowa stanowi
początek kryzysu wywołanego I wojną światową.
7
Oznacza tu ruch społeczno-kulturalny, dążący do zachowania swoistych (charakterystycznych)
cech kultury regionu, jej odnowy i propagowania.
8
Szerzej zob. J. Beramendi, Sobre los origins y peculiaridades del galleguismo decimonónico, [w:]
J. de Debat, Orígines i Formació dels Nacionalismes a Espanya, Reus 1994, s. 90–92.
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(epoka oświecenia) w poezji, a następnie (lata 20. i 30. XIX w.) także w prozie.
Trzecim obszarem stała się rekonstrukcja historii Galicji (w tym powrót do korzeni
celtyckich), która była od samego początku nieodłącznym składnikiem ideologicznym prowincjonalizmu galicyjskiego. Autorzy w swych dziełach bardzo często
odwoływali się do narodowości galicyjskiej (uwzględniając ideę niepodległości).
Miało to wszystko na celu jak najszersze rozpropagowanie świadomości narodowej
(książki historyczne, legendy, folklor). Stworzenie swoistej świadomości istnienia
„historii lokalnej” służyło rozpowszechnianiu idei odrębności narodowej wśród
ludzi wykształconych (przynajmniej potraﬁących czytać).
Nacjonalizm galicyjski, jak każdy nacjonalizm „niepaństwowy”, rozpoczął się
fazą apolityczną, w której tendencje narodowościowe wyrażane były poprzez
odrębność kulturową, historyczną, językową itp. Relacje pomiędzy polityką a regionalizmem galicyjskim w XIX w. były skomplikowane i zróżnicowane. Nacjonalizm
nie stanowił jednak żadnej opcji politycznej w Galicji w tym okresie. Jednak
równie bezsporne jest to, iż tendencje te miały w sobie od początku pierwiastek
polityczny, co znajdowało wyraz nie tylko w rozwoju ideologicznym, ale także
w działaniach o charakterze politycznym podejmowanych przez sympatyków idei
narodowościowych. Próbę podejmowania działań politycznych, przy pewnym
„osieroceniu” społecznym, hiszpańscy politolodzy często określają mianem „polityki gościa/pasożyta-huby”, polegającej na przyłączaniu się do innych partii lub
koalicji w celu rozwoju, bądź „przeżycia” bez konieczności rezygnacji z działań
o charakterze politycznym9.
Jak już wspomniano wcześniej, historycy przyjmują początek lat 40. XIX w.
(a konkretnie koniec pierwszej wojny karlistowskiej) za moment narodzin nacjonalizmu galicyjskiego, nazywanego galleguismo, czyli „galicyzm” – swoista forma
prowincjonalizmu i regionalizmu. Pozbawienie fueros10 i w wielu dziedzinach
uwstecznienie kraju, spowodowało powstawanie lokalnych i regionalnych junt11
o orientacji postępowej. W latach 80. XIX w. galicyzmowi towarzyszyły trzy tendencje – liberalna, tradycjonalistyczna i federalistyczna. Powstała także pierwsza
organizacja Asociación Regionalista Gallega (Galicyjskie Stowarzyszenie Regio9

Interesująca analiza fenomenu nacjonalizmu w Galicji zob. J.L. Orella, Análisis del nacionalismo
gallego, „Arbil” 1997, nr 76.
10 Fueros (hiszp.) – przywileje przyznawane wsiom, miastom i regionom przez władców hiszpańskich w czasach średniowiecza; określały one prawa i obowiązki.
11
Tutaj junta oznacza grupę, związek, radę. Junta w znaczeniu podstawowym jest to dawny kolegialny organ władzy, występujący w Hiszpanii. Nazywane tak były hiszpańskie rady rewolucyjne
powoływane w czasie powstań w XIX w.
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nalistyczne) w 1890 r. Nie miała ona jednak wielkiego znaczenia w przeciwieństwie
do powstałego w listopadzie tego samego roku w Santiago Regionalnego Komitetu
Centralnego (Comité Central Regionalista) pod przewodnictwem wybitnego
działacza ruchu narodowościowego – Manuela Murguía12. Aktywność polityczna
(tak naprawdę pierwsza samodzielna działalność Galicji) ograniczała się do
publikowania (w latach 1891–92) dziennika La Patria Gallega (Ojczyzna Galicyjska) – oﬁcjalnego narzędzia propagandowego stowarzyszenia. Wewnętrzne
napięcia pomiędzy liberałami a tradycjonalistami doprowadziły do sparaliżowania działalności organizacji. Idealnym rozwiązaniem tego problemu okazał się
powrót do idei polityki „pasożytniczej – huby”. Później zaczęły powstawać różne
ugrupowania regionalistyczne, spośród których tylko Junta de Defensa de Galicia
(Junta Obrony Galicji) zyskała w miarę liczącą się siłę przebicia. Ważnym wydarzeniem było powstanie Solidarności Galicyjskiej13 (istniała w latach 1907–1912).
Utworzone na wzór kataloński, było to stowarzyszenie nierobotnicze, które miało
na celu osiągnięcie wyborczego sukcesu, który pozwoliłby na wcielenie w życie
idei odbudowy Hiszpanii i Galicji14. Pomimo, że ruch ten pozostał aktywny
jedynie w skali lokalnej, to stworzył podstawy (być może niezauważalne przy
powierzchownej analizie, ale efektywne) dla narodzin ruchu nacjonalistycznego
w latach 1916–1918.

TWORZENIE SIĘ DYSKURSU PRONACJONALISTYCZNEGO

DYSKURS PRONACJONALISTYCZNY W GALICJI kształtował się początkowo (czyli
w drugiej połowie XIX w.) wewnątrz trzech nurtów:
– liberalizmu, popierającego idee postępowe, rozwój gospodarczy i modernizację oraz władzę parlamentarną; był to nurt stojący w opozycji do karlizmu,
którego myślą przewodnią była wolność;

12
Murguía był także członkiem stowarzyszenia, którego ideami były ochrona i normalizacja
języka galicyjskiego.
13
Była to pierwsza „partia” nacjonalistyczna Galicji.
14
Neutralność Hiszpanii podczas I wojny światowej pomogła Galicji w osiągnięciu większego
rozwoju gospodarczo-kulturalnego. Napływ kapitału (głównie z Katalonii) oraz inwestycje spowodowały szybki rozwój w szczególności przemysłu stoczniowego i przetwórczego.
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– historycyzmu15, kierującego się historią jako kryterium prawdy i źródłem
legitymizacji państwowej, która miała stanowić podstawy „galicyzmu”; kierując się ideą: „w historii odnajduje się wolność”, nurt ten jednak nie poszukiwał w historii (na wzór tradycjonalizmu) argumentów dla rozpropagowywania starych struktur, wręcz przeciwnie – historia miała stać się inspiracją
dla przemian społecznych;
– chrześcijaństwa społecznego, które ukształtowało się pod wpływami francuskimi; nurt ten stał się prawie niewidoczny w późniejszych fazach rozwoju
nacjonalizmu galicyjskiego, ale w początkowym stadium postulował sprawiedliwość i solidarność jako czynniki kształtujące cywilizację i gwarantujące
wolność oraz będące rozwiązaniem dla wszelkich problemów społecznych16.
W tym okresie jednak Galicja (jako „ojczyzna”, „królestwo” czy „prowincja”) i jej
mieszkańcy nie uważali się za odrębną narodowość, postrzegając siebie nadal jako
naród hiszpański i nie rodziły się tam żadne postulaty, które mogłyby prowadzić
do jakiejkolwiek formy decentralizacji.
Druga faza, bardziej związana z liberalną lewicą hiszpańską, stała się wyrazem
dyskursu prowincjonalistycznego i w największym stopniu przyczyniła się do
kultywowania historii nacjonalizmu galicyjskiego (w sensie poczucia odrębności).
Przyczyniło się do tego osłabienie gospodarcze i polityka hamowania rozwoju
regionów (w tym Galicji). Rozwiązaniem dla postępowych działaczy Galicji była
modernizacja poprzez industrializację i tzw. miejski kapitalizm. W planach politycznych zaczęły pojawiać się hasła propagujące decentralizację dla dobra rozwoju
prowincji i ich wolności (niezależności). Frustracja spowodowana stałym opóźnieniem, wręcz zacofaniem gospodarczym miała ścisły związek z możliwością
radykalizacji postulatów narodowościowych (podobnie jak to miało miejsce
w przypadku Irlandii Północnej). Pojawiło się też przekonanie, iż świat wiejski jest
spadkobiercą wspaniałości galicyjskiej, który to pogląd propagowano w literaturze.
Idea ta przejawiała się również poprzez chęć obrony Galicji i negację hiszpańskości (w sensie tradycji i korzeni stricte hiszpańskich). Tendencję tę uzupełniała
wrogość do Kastylii jako „tworu” historycznego, z którego pochodzą wszelkie
elementy tzw. espaniolizmu. Kastylia uważana była za głównego wroga Galicji (jako
15
Termin ten traci tu wiele ze swego znaczenia. Odnosi się raczej do swoistego nurtu politycznoﬁlozoﬁcznego, który traktował historię jako jedyne źródło i kryterium prawdy. Jednak prąd ten daleki
był od przyjmowania cech tradycjonalistycznych lansujących stary porządek. Historia miała być
punktem wyjścia i bodźcem do wyciągania wniosków, polegających na nie powtarzaniu starych
błędów.
16
Por. J. Beramendi, op.cit., s. 104–105.
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odrębności) – „ciało obce” niejako niezbędne dla „usprawiedliwienia” rozwoju
nastrojów nacjonalistycznych. W tym czasie głównym przywódcą i twórcą prowincjonalizmu/regionalizmu galicyjskiego i koncepcji postrzegania Galicji jako
jakiegoś jeszcze bliżej nie zdeﬁniowanego „organizmu” narodowego, zupełnie
odmiennego i nieporównywalnego z narodem hiszpańskim (kastylijskim) był
Manuel Murguía. Stosując metodę historycyzmu liberalnego, starał się on zrekonstruować przeszłość Galicji, kładąc największy nacisk na aspekt etniczno-narodowościowy, odwołując się do korzeni celtyckich, których tradycje w czystej formie
przetrwały w Galicji do czasów współczesnych. Stworzył również swoisty mit
„duszy ludowej” Galicyjczyków, której główne cechy charakterystyczne stanowiły:
umiłowanie do swojej ziemi, której posiadanie było niemalże uświęcone, religijność, inteligencja, liryzm, wytrzymałość oraz brak agresywności i skłonności
konkwistadorskich. W połączeniu z posiadaniem własnego języka, tworzyło to
podstawy do głoszenia odrębności etnicznej oraz stanowiło esencję narodowości
galicyjskiej i podwaliny późniejszych dążeń niepodległościowych.
Tendencje narodowościowe zaczęły się ostatecznie krystalizować w latach 80.
XIX w.17. Dokonała się również ich dywersyﬁkacja, co zaowocowało wyodrębnieniem trzech nurtów ideologicznych:
– liberalnego, jako bezpośredniego spadkobiercy prowincjonalizmu, najliczniejszego, dążącego do rozwoju Galicji w stronę kapitalizmu, postulującego
modernizację i przemiany społeczne w kraju oraz eliminację struktur i instytucji archaicznych; w sferze politycznej optował za demokratycznym systemem rządów, a także „galicyzacją” polityczną i kulturalną regionu; idee te
zyskały poparcie wśród postępowej burżuazji i klasy średniej;
– tradycjonalistycznego18, który skupiał się ideowo wokół katolicyzmu i zwrotu
ku przeszłości; pozostawał w opozycji do kapitalizmu i liberalizmu popierając korporacjonizm ekonomiczny i polityczny; idee nacjonalistyczne przejawiały się poprzez propagowanie przywrócenia praw i przywilejów z dawnych
czasów monarszych (fueros); nurt ten był częściowo spadkobiercą historycyzmu i w mniejszym stopniu zanikającego już w owym czasie chrześcijaństwa
społecznego;
– federacyjnego, który najostrzej uwypuklał konieczność wprowadzenia demokracji bezpośrednio implikującej nadanie jej charakteru galicyjskiego („gali17

Więcej na ten temat zob. M. López Sánchez, Orígines y evolución del Nacionalismo Gallego,
„Telepolis”, 18.01.2005.
18
Był on powiązany z ogólnohiszpańskim nurtem tradycjonalistycznym lat 80. i 90. XIX w.
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cyzacja”); idee te popierały środowiska wiejskie oraz bardziej radykalne
sektory klasy średniej i robotniczej obszarów miejskich; część postulatów tego
ruchu, pomimo iż był najmniej znaczącym w owym czasie, uznano na
początku XX w. za odziedziczone po Murguía, a w chwili rozkwitu idei
nacjonalistycznych, tendencja federacyjna i liberalna utworzyły wspólny
front19.
Pomimo wielu różnic, wszystkie te ruchy o charakterze narodowościowym
potencjalnie miały szansę na podjęcie wspólnych działań, gdyż każdy z nich
postrzegał Galicję jako region bądź narodowość niezależną, która ma prawo do
odnowy i przywrócenia własnego języka i kultury oraz, przede wszystkim, do
autonomii w sensie politycznym, co pozwoliłoby na rozwiązanie problemów w tym
regionie. Główny argument stanowiła obrona interesów Galicji, co mogłoby zostać
zrealizowane dzięki regionalnej reprezentacji parlamentarnej, która byłaby w stanie o te interesy dbać w sposób właściwy i zwalczać niewłaściwą politykę centralistyczną, dominację uprzywilejowanych i kumoterstwo polityczne.
Rozważania na temat rozprzestrzeniania się idei nacjonalistycznych wśród
społeczeństwa galicyjskiego należy podjąć analizując trzy elementy:
– schemat społeczny, czyli warstwy społeczne, które popierały idee narodowościowe i tworzyły grupy proregionalistyczne, co ilustruje poniższa tabela,
z której wynika, iż największe poparcie jest wśród inteligencji (środowiska
uniwersyteckie i wolne zawody), natomiast idee te nie cieszą się dużym
poparciem wśród burżuazji, a zupełnie brakuje w tych strukturach robotników wiejskich i miejskich;
– charakter danych grup społecznych – należy pamiętać, że prowincjonalizm,
nie będący w całości zdominowany przez lewicę, odwołuje się przede wszystkim do klasy średniej, aby promować idee modernizacji ekonomicznej
i demokratyzacji politycznej;
– odzew społeczny, który związany jest z różnorodnymi czynnikami, takimi
jak: tempo rozwoju instytucjonalnego, a w związku z tym także wzrost ilości
osób zrzeszonych i sympatyków ruchu nacjonalistycznego, rezultaty wyborcze i ich odzwierciedlenie w podziale mandatów, obecność w instytucjach
samorządowych i mediach, wcielenie do organizacji, które ukierunkowane
byłyby na rozpropagowywanie określonych idei.

19
Podział taki sugeruje J. Beramendi, op.cit., s. 108, na podstawie tez stawianych przez dziewiętnastowiecznych historyków i politologów hiszpańskich zajmujących się regionalizmem w Galicji.
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Obecność kwestii prowincjonalizmu i regionalizmu w prasie i innych mediach
oraz prestiż intelektualny i literacki wielu z ich zwolenników oznaczał, iż idee te
zyskały poparcie wśród elit politycznych20. Pomimo tego, galicyzm nadal pozostawał fenomenem dotyczącym niewielkiej części społeczeństwa aż do II wojny
światowej, co mogło spowodować wrażenie, że ruch ten nie spełniał oczekiwań
społecznych ówczesnych czasów.
Tabela: skład grup proregionalistycznych ze względu na warstwę
społeczną i profesję [w %]
Ugrupowania
prowincjonalne
(1840–1846)

Galicyjskie Stowarzyszenie
Regionalne (1890–1893)

Burżuazja

5

4

Wolne zawody

12

59

Profesorowie, pisarze

10

23

Studenci

57

4

Funkcjonariusze cywilni

7

–

Wojskowi

9

–

Duchowni

–

4

Mieszczaństwo

–

6

Źródło: R. Máiz Suárez, O rexionalismo galego. Organización e ideoloxía 1886–1907,
A Coruña 1984, s. 115–166.

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE NACJONALIZM GALICYJSKI
W XIX WIEKU

DO PEŁNEGO OKREŚLENIA czynników kształtujących rozwój nacjonalizmu
konieczne jest sprecyzowanie środowiska, w jakim się on formował. Oznacza to,
iż jedynym środkiem badawczo-poznawczym jest analiza rozwoju histograﬁi
regionu i różnych sektorów jego społeczności. W przypadku Galicji kwestie społeczne i ekonomiczne oraz funkcjonowanie systemu politycznego w XIX i XX w.

20

Szerzej zob. M. Keating, Rethinking the Region. Culture, Institutions and Economic Development
in Catalonia and Galicia, San Domenico 2000.
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są niezwykle skomplikowane pomimo posiadania pierwiastka prowincjonalnego21.
Odnośnie do nacjonalizmu galicyjskiego czynnikami warunkującymi jego powstanie były:
1. Instytucje polityczno-administracyjne z czasów starożytnych reżimów
w Galicji, która była najpierw związana z Królestwem Leónu, potem Kastylii,
zawsze posiadała wewnątrz instytucjonalnych struktur całego królestwa własne
wyróżniające ją instytucje. Począwszy od XVI w. zaczęła się pojawiać swoista
percepcja jedności i odrębności Galicji również przez Koronę i Kortezy. Wyrazem
tego było istnienie władz regionalnych, własnego sądownictwa i systemu podatkowego oraz polityki ﬁnansowej, co stwarzało wrażenie, że Galicja posiada atrybuty
autonomii. Powstały w ten sposób czynniki „podwójnie powstrzymujące”:
– sprawujący władzę nie łączyli części swych kompetencji w kwestiach społeczno-ekonomicznych z kompetencjami w dziedzinie politycznej w zakresie
prowincji/regionu. Nie byli zainteresowani zaszczepieniem w społeczeństwie
świadomości narodowościowej i propagowaniem interesu regionalnego. Nie
istniał czynnik stymulujący nacjonalizm, który rodzi się czasem z powodu
chęci zachowania własnych instytucji (jak w przypadku Kraju Basków) lub
chęci odbudowy tego, co zostało zniszczone przez innych (jak w przypadku
Katalonii);
– brak w szerokiej świadomości społecznej konieczności tworzenia własnych
instytucji lub podtrzymywania istniejących albo w przypadku ich braku –
potrzeby zbiorowej o nich pamięci.
2. Etniczność – czynnik, który w Galicji posiada znaczną siłę (odrębny język,
kultura, folklor, zwyczaje, typ środowiskowy, zwyczajowe instytucje publiczne itd.).
Izolacja oraz zacofanie gospodarcze spowodowały konserwatyzm i jedność
etniczną, której tak zazdrościli Galicji nacjonaliści baskijscy i katalońscy u progu
XX w. Mogłoby się wydawać, iż fakt ten powinien stanowić element stymulujący
dla rozwoju nacjonalizmu. Jednak czynnik etniczny wpływa na niego ambiwalentnie. Z jednej strony, obiektywnie rzecz ujmując, tworzy scementowane społeczeństwo, bez czego prawdopodobnie galicyzm nie istniałby w ogóle. Z drugiej jednak
strony funkcja społeczna, jaką pełni czynnik etniczny, generuje w Galicji bariery
dla rozwoju nacjonalizmu. Z tego powodu idee nacjonalistyczne nie odgrywały
w Galicji nigdy tak istotnej roli jak ma to miejsce w Kraju Basków czy Katalonii.

21

Więcej na temat ideologii regionalizmu galicyjskiego na przełomie XIX i XX w. zob. R. Máiz
Suárez, O rexionalismo galego. Organización e ideoloxía 1886–1907, A Coruña 1984.

Anna Antczak

72

W efekcie, hispanizacja trwająca od XV w., która największy wpływ miała na najwyższe warstwy społeczne, spowodowała pewnego rodzaju dyskryminację społeczną Galicyjczyków przez pozostałą część kraju. Stało się tak między innymi
dlatego, że znaczna część ludności posługiwała się językiem galicyjskim – i w tym
kontekście czynnik etniczny stał się społecznie negatywnym. Sytuacja ta trwała aż
do II wojny światowej, co nie ułatwiało implementacji idei nacjonalistycznych
w społeczeństwie Galicji.
3. Specyﬁczne cechy społeczno-ekonomiczne, które pomagają wyjaśnić ewolucję sytuacji politycznej w Galicji, w tym pierwiastka nacjonalistycznego. Biorąc
pod uwagę tradycje wiejskie (agrarne) i system dawnych fueros, który łączy się ze
specyﬁczną formą własności ziemskiej, produkcji agrarnej i związanym z tym
systemem społecznym22, związek Korony z galicyjską szlachtą wykazującą elastyczność wobec klas niższych i powstrzymującą napięcia ze społecznością wiejską –
wszystkie powyższe czynniki przyczyniały się do utrzymania się starych struktur
i blokowania wszelkich zmian jakościowych, które wpłynęłyby na zmianę istniejącego systemu. Impulsy zachęcające do modernizacji pochodziły ze sfery burżuazji niegalicyjskiej, zróżnicowanej etnicznie, będącej w zdecydowanej defensywie
i niestanowiącej żadnej osobnej, liczącej się grupy społecznej w Galicji.
Na rozwój nacjonalizmu miały również duży wpływ procesy transformacyjne,
które miały miejsce w Hiszpanii w XIX w. obecne także w Galicji. Ważną rolę
w procesie zmian odegrał Kościół, największy wróg rewolucji liberalnej, w dużym
stopniu „skastylizowany” od XVI w., popierający hiszpański tradycjonalizm powoli
integrując się z nacjonalizmem hiszpańskim i skrajną prawicą. Burżuazja i szlachta
Galicji czerpała korzyści z obecnego systemu prowincjonalnej protekcji, a w starym
systemie społecznym nie zaszły żadne znaczące zmiany poza wywłaszczeniem
Kościoła. W tych warunkach, uwzględniając dodatkowo brak własnych instytucji
politycznych i administracyjnych, niemożliwy stał się rozwój nacjonalizmu na wzór
baskijski (reakcyjny). Należy również zaznaczyć, iż w XIX w. Galicja cierpiała
z powodu regresu przemysłowego we wszystkich dziedzinach: niewielka urbanizacja, brak inwestycji prywatnych i publicznych szczególnie w dziedzinie komunikacji i transportu, duża emigracja, a w efekcie – zacofanie gospodarcze. Czynniki
te wykluczały więc nacjonalizację, jak to miało miejsce w Katalonii.
22

Chodzi o jurysdykcję senioralną, która generowała specyﬁczne stosunki społeczne, co miało
decydujący wpływ na sytuację rolnictwa i reformy agrarne. Element ten był o tyle istotny w Galicji,
iż przez bardzo długi okres gospodarka tego regionu opierała się wyłącznie na rolnictwie, które do
tej pory odgrywa w Galicji istotną rolę.
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Powyższa analiza ukazuje, iż istniało wiele czynników powstrzymujących rozwój
nastrojów nacjonalistycznych w Galicji oraz że występowały sprzeczności wewnątrz
regionalizmu galicyjskiego. Galicyzm, mający swe źródła w środowisku wiejskim,
przejął wiele jego tradycji. Program polityczny regionalizmu galicyjskiego nigdy
nie był wystarczająco efektywny, aby mógł stać się przekonujący dla dużej części
społeczeństwa, dlatego nie był w stanie stworzyć silnej grupy społecznej o przekonaniach nacjonalistycznych.
Należy jednak także przyjrzeć się czynnikom stymulującym, które miały jednak
znacznie mniejszą siłę oddziaływania. Po pierwsze, było to niezadowolenie klasy
średniej i mieszczaństwa z ograniczonego dostępu wyższych stanowisk i częściowego wyłączenia z życia politycznego kraju. Niezadowolenie to mogło znaleźć swój
wyraz w propagowaniu idei nieprzychylnych hiszpańskiemu tradycjonalizmowi
(jak w przypadku drobnej burżuazji) lub nacjonalizmu radykalnego. Większość
skłaniała się ku hiszpańskiej lewicy i tylko niewielka grupa identyﬁkowała się
z regionalizmem galicyjskim. Podobnie rzecz wyglądała z Kościołem i szlachtą,
które pozostawały lojalne w stosunku do karlizmu. Jedynie niewielka część społeczeństwa optowała za zmianą i przejściem na drogę idei narodowościowych, jako
lepszego sposobu obrony swej ideologii. Trzecim czynnikiem było oddziaływanie
ideologii zewnętrznych, w tym innych nacjonalizmów (baskijskiego czy katalońskiego), co miało niewątpliwy wpływ na kształt i ewolucję dyskursu galicyjskiego.
Jednak wydaje się, iż wszystkie wyżej wymienione czynniki nie kształtowały
prawdziwej („dojrzałej”) formy socjopolitycznej nacjonalizmu galicyjskiego.
Natomiast tym, co z pewnością miało wpływ na ostateczną jego formę, był nacjonalizm hiszpański23 – hispanizująca siła tak zwanego nation-building. Z przykrością
odczuwany proces kastylizacji we wszystkich sferach życia społecznego był jednym
z głównych czynników stymulujących powstanie, rozwój i przetrwanie nacjonalizmów peryferyjnych (w tym galicyjskiego) we współczesnej Hiszpanii. W przypadku Galicji instrumenty ukierunkowane na hispanizację (szkolnictwo, wojsko,
komunikacja, administracja itp.) przybrały formę ekstremalną, mającą na celu
dominację nad Galicją, podobnie jak manifestacje polityczne i odzwierciedlenie
instytucjonalne nacjonalizmu hiszpańskiego oraz jego zaplecze społeczne. Dało to
początek nowej fazie nacjonalizmu galicyjskiego XX w. i przydało specyﬁcznych
cech: zdolności przetrwania, trudności w pozyskaniu szerokiego poparcia społecznego koniecznego dla stworzenia jednolitego frontu politycznego, rozwoju powolnego i pozbawionego skłonności do użycia siły, centryzmu społecznego oraz
23
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tendencji do orientacji lewicowej pomimo istnienia odłamu prawicowego. Warto
podkreślić, że powyższa analiza wskazuje na porażkę czynnika etnicznego w procesie tworzenia się nacjonalizmu galicyjskiego. Oznacza to, że jest on bodźcem dla
powstania ruchów nacjonalistycznych, ale nie głównym motorem jego egzystencji
ani warunkiem przetrwania.

ROZWÓJ IDEI NACJONALISTYCZNYCH W GALICJI

W LATACH 19161936 POWSTAŁO wiele ugrupowań politycznych

o zabarwieniu
nacjonalistycznym, a wszystkich łączyła idea nacjonalizmu galicyjskiego. Zaczęto
kłaść nacisk na znaczenie języka galicyjskiego w procesie formowania się nowej
świadomości narodowej25. Okres przed dyktaturą Franco był momentem odbudowy wewnętrznej26 Galicji. Upragnioną autonomię (choć bardzo krótkotrwałą)
przyniosło Galicji ustawodawstwo II Republiki w 1936 r. (tak samo jak w przypadku Kraju Basków). Region nie mógł się nią jednak nacieszyć, gdyż był to okres
wojny domowej, a po przejęciu władzy przez gen. Franco, Galicja (wraz z innymi
„zdradzieckimi” regionami), cierpiała najcięższe represje, w tym zakazanie używania języka narodowego i kultywowania własnych obyczajów i tradycji.
Czasy reżimu frankistowskiego, podobnie jak w Kraju Basków, spowodowały
w Galicji ożywienie się ducha narodowościowego, który zaczął przejawiać się
również w bardziej radykalnych formach. Reżim frankistowski pozbawił Galicję
wszelkich praw i zakazał demonstrowania jakichkolwiek przejawów odrębności,
włącznie z tradycjami kultury i językiem, a idee nacjonalistyczne były surowo
karane. Galicyzm musiał sprostać nowym wyzwaniom poprzez reorganizację
24

24

Szerzej zob. A. Bozzo, op.cit.
Przez bardzo długi czas (odwrotnie niż w Katalonii czy Kraju Basków), język galicyjski był
używany przez ludność wiejską, a w kręgach inteligencji i kultury używany był kastylijski – więcej na
ten temat: J. Forné, Las dos caras del nacionalismo: los nacionalismos étnicos, San Sebastian 1995, s. 70.
Ciekawy może być fakt, iż promocją języka galicyjskiego zajmuje się obecnie głównie partia PP,
konserwatywna i niechętna wszelkim elementom sprzyjającym rozwojowi nacjonalizmu. Decydującym
czynnikiem może być jednak fakt, że na jej czele w Galicji do stycznia 2006 r. stała bardzo silna osobowość związana narodowościowo z Galicją – Manuel Fraga Iribarne, który, kształtując politykę PP
w Galicji, próbował naśladować katalońską CiU i baskijską PNV. Jednak na forum międzynarodowym
(głównie UE), nadal pozostawał w cieniu działań podejmowanych przez nacjonalistów katalońskich
i baskijskich, bo tylko oni tak naprawdę mają silną pozycję. Więcej na temat wizji Galicji prezentowanej
przez Manuela Fragę Iribarne zob. M. Fraga Iribarne, De Galicia a Europa, Barcelona 1991.
26
Odbudowa wewnętrzna oznacza w tym przypadku odnalezienie ducha narodowego i odbudowę
tożsamości narodowej.
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starych struktur i przyjęcie nowej koncepcji działania. Początkowo przejawiało się
to w manifestacjach i wystąpieniach ulicznych. Z czasem znaczna część nurtu
narodowościowego zaczęła zbliżać się do partii komunistycznej (PCE27).
Lata 50. XX w. zapoczątkowały w Galicji serię przemian społecznych i gospodarczych, które zbiegły się z transformacją ogarniającą całą Hiszpanię. Gospodarka
agrarna zaczęła ukierunkowywać się na potrzeby rynku i przechodziła proces
industrializacji, który był jednak słaby i powolny. Zmianom tym towarzyszyła
również transformacja struktur społecznych. W większości rolnicza, „sielankowa”
Galicja musiała przystosować się i podążać za procesem modernizacji i urbanizacji. Odżyły także sentymenty narodowościowe, utworzonych zostało wiele stowarzyszeń, a w środowiskach uniwersyteckich zaczęły pojawiać się wybitne jednostki
popierające idee galicyzmu, co oznacza, iż nastąpiło kolejne odrodzenie kulturowe
i językowe.
Galicyzm w tym czasie zyskał wielu zwolenników, którzy utożsamiali się jednak
z różnymi formacjami ideowo-politycznymi. Wraz z nadejściem kolejnego pokolenia zaczęły się pojawiać nowe idee galicyzmu, które związane były z przemianami
społeczno-ekonomicznymi, jakie miały miejsce w tym czasie na obszarze całej
Hiszpanii. Podobnie jak na emigracji, także w samej Galicji coraz częściej zaczęły
pojawiać się postulaty odnowienia galicyzmu historycznego, ale z uwzględnieniem
konieczności wprowadzenia zmian zgodnie z kursem dokonujących się przemian.
W tym czasie sformułowane zostały postulaty polityczne i ideologiczne nacjonalizmu galicyjskiego. Ten nowy ruch rozpoczął krytyczną polemikę z przedstawicielami galicyzmu historycznego, zarzucając im brak stosowania zasad polityki
demokratycznej28. W ten sposób rozpoczęła się faza zmian i formowania się nowej
jakości nacjonalizmu galicyjskiego.
Dotychczasowy stan gospodarki Galicji, która opierała się w znacznej mierze na
niezmodernizowanym rolnictwie powodowało, że przejście do gospodarki rynkowej postępowało wolno i sprzyjało zależności od centrum, gdyż brakowało jej bazy
pozwalającej na samodzielny rozwój (brak odpowiednich technologii i oprzyrządowania oraz wykwaliﬁkowanej kadry ekonomistów i inżynierów). W Galicji,
podobnie jak i w innych regionach, pojawił się również ruch robotniczy, sygnalizując początki nowej jakości syndykalizmu i ery związków zawodowych. Reżim
frankistowski jednak skutecznie zwalczał wszelkie organizacje robotnicze i zaraz
27

Partido Comunista de España – Komunistyczna Partia Hiszpanii.
Zob. F. Rubiralta Casas, El nuevo nacionalismo radical. Los casos gallego, catalán y vasco
(1959–1973), Donostia 1997, s. 40–44.
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po zjednoczeniu się Komisji Robotniczych (Comisiones Obreras), zostały one
zdelegalizowane w połowie lat 60. Nie zaprzestały one jednak swojej działalności,
pomimo że była nielegalna i wiązała się również z opozycją wobec nadchodzących
zmian.
W Galicji nieco później niż w Katalonii czy Kraju Basków, bo dopiero w latach
60., dokonały się również zmiany w środowisku uniwersyteckim, które czynnie
włączyło się w walkę z frankizmem. Także Kościół galicyjski rozpoczął aktywnie
sprzeciwiać się reżimowi gen. Franco, co znalazło swój wyraz głównie w szerzeniu
świadomości narodowej i ideologii antyfrankistowskiej. Intensyﬁkacja tego ruchu
w latach 60. znalazła swoje odzwierciedlenie w sferze kulturalnej. Zaczęły powstawać różnorodne fundacje i stowarzyszenia na rzecz walki z reżimem (szerzenie
kultury i języka galicyjskiego), co wspomagało także ruchy narodowościowe
poprzez odwołanie do galicyzmu historycznego.
Atmosfera tej dekady sprzyjała również rozwojowi nacjonalizmu radykalnego.
Młodzi aktywiści czuli potrzebę stworzenia formacji politycznej o charakterze
narodowościowym i postępowym. Lata 60. pokazały wyraźnie, że niemożliwe było
utworzenie partii, która jednoczyłaby wszystkie siły nacjonalistyczne Galicji na
wzór Partii Galicyjskiej z czasów republikańskich. Brakowało formacji, która
odpowiadałyby najszerszemu elektoratowi – partii socjaldemokratycznej i chrześcijańsko-demokratycznej. Czasy nie sprzyjały powstaniu partii o orientacji konserwatywnej. Utworzenie PSG (Partido Socialista Galego – Socjalistyczna Partia
Galicji) było efektem procesu przemian ideologicznych i usystematyzowanej
integracji aktywistów o zbieżnych poglądach. Członkami nowo powstałej partii
byli przede wszystkim aktywiści dawnej PG oraz przedstawiciele nowej generacji
galicyzmu ze środowisk akademickich, którzy rozpoczynali swoją działalność
w stowarzyszeniach szerzących kulturę Galicji. Partia sformułowała swoje postulaty,
w których wyrażono chęć stworzenia niezależnej od centrum gospodarki (nie
o charakterze rywalizującym a kooperacyjnym) i demokratycznego systemu
politycznego opartego na zasadach federacyjnych. Jeśli chodzi o deklaracje polityczne, to były one znacznie skromniejsze, jednak deﬁnitywnie odrzucono użycie
siły w dążeniu do wyznaczonych celów, a Galicję określono jako „państwo o własnej
osobowości”29 i wyróżniających je cechach geopolitycznych, antropologicznych,
społeczno-ekonomicznych i kulturowych, co daje mu prawo do stworzenia własnego porządku politycznego i ekonomicznego. PSG jednak skupiała jedynie
działaczy ze środowisk akademickich i intelektualistów, a dla reszty społeczeństwa
29

Ibidem, s. 114.
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pozostawała formacją niezrozumiałą bądź nawet nieznaną. Spowodowało to jej
marginalizację graniczącą niemal z zupełnym zapomnieniem. Podsumowując
działalność wszystkich ruchów narodowościowych tego okresu, można stwierdzić,
że ukształtowały się społeczne podstawy dla nacjonalizmu galicyjskiego, który
posiadał szerokie spectrum ideologiczne i różnorodną bazę społeczną.
Prawdziwe odrodzenie nacjonalizmu galicyjskiego i reprezentujących tego typu
poglądy partii politycznych nastąpiło dopiero po przywróceniu w Hiszpanii ustroju
demokratycznego i zatwierdzeniu Statutu Autonomicznego Galicji. Po śmierci gen.
Franco, w pierwszych demokratycznych wyborach do Kongresu Deputowanych
w 1977 r., Galicyjczycy poparli głównie partię UCD30, a w dalszej kolejności
w równym stopniu PSG-PSOE31 i AP32. Podobnie stało się w 1979 r. W każdych
kolejnych wyborach najwięcej głosów zdobywała PP33, a następnie PSG, a od 1996 r.
do Parlamentu wchodziła także nacjonalistyczna BNG34 (Bloque Nacionalista
Galego – Galicyjski Blok Nacjonalistyczny)35, co może być dowodem na to, iż idee
nacjonalistyczne zaczęły się cieszyć w Galicji popularnością w ostatnim dziesięcioleciu.
W październiku 1977 r. Galicja otrzymała statut preautonomiczny i przedstawiciele Galicji rozpoczęli negocjacje dotyczące Statutu Autonomicznego36 z rządem
centralnym37. W Galicji, regionie „historycznej narodowości”, 73% uprawnionych
nie wzięło udziału w referendum w sprawie pierwszego statutu38, który został
ostatecznie podpisany 6 kwietnia 1981 r. W późniejszych wyborach regionalnych
z października 1981 r. wszystkie galicyjskie partie nacjonalistyczne weszły do
regionalnego Parlamentu. Głównie jednak AP i UCD stworzyły rząd Galicji.
W wyborach regionalnych zawsze większość zdobywała partia AP/PP, w dalszej

30

Unión del Centro Democrático – Unia Centrum Demokratycznego.
Partido dos Socialistas de Galicia – Socjalistyczna Partia Galicji – regionalny odpowiednik
PSOE, czyli Partido Socialista Obrero Español – Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza.
32
Alianza Popular – Sojusz Ludowy.
33
Partido Popular – Partia Ludowa (przekształcona z AP).
34
Lewicowa nacjonalistyczna partia Galicji, powstała w 1982 r. jako koalicja PSG i BN-PG.
35
Na podstawie danych Parlamentu Galicji, <www.parlamentodegalicia.com>.
36
Estatuto de Autonomía de Galicia, „Boletín Oﬁcial de España” No 101 del 28 de abril de 1981.
37
Szerzej na temat okresu przejściowego między frankizmem a demokracją w Galicji zob.
G. Marquez Cruz, La transicion local en Galicia: Continuidad de las Elites Politicas del Francismo y
Renovación de los Gobiernos Locales, „Revista de Estudios Políticos”, Abril/Junio 1993, nr 80,
s. 39–119.
38
Zob. V. Pérez-Díaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, Kraków 1996,
s. 227–228.
31

Anna Antczak

78

kolejności PSG39. Od 1993 r. nastąpiła znacząca zmiana w przypadku partii nacjonalistycznych. Od tego momentu cały elektorat popierający tę ideologię skupił się
wokół BNG, dla którego poparcie znacznie wzrosło, w 1997 r. przewyższając,
a w 2001 r. równając się z PSG. W wyborach z 2005 r. widać nieznaczny spadek
poparcia dla PP i BNG na korzyść PSOE, co oznacza zmęczenie społeczeństwa
polityką prowadzoną przez PP i BNG.
W Galicji fenomen nacjonalistyczny czerpie swą siłę z naśladowania działań
w Katalonii i Kraju Basków40. Ugrupowania polityczne formowane są na kształt
katalońskich – np. Coalición Galega wzorowana była na CiU41, a lewicowa BNG
również kształtowała się w oparciu o wzorce wypracowane przez Basków i Katalończyków. BNG początkowo czerpała inspirację dla swych działań ze sposobu
postępowania HB42. Jednak wyborcy nie popierali takiej ideologii, która zakładała
możliwość użycia siły. BNG zreformowała więc swe założenia programowe i stała
się partię rewolucyjnej lewicy. Od tego momentu poparcie dla BNG zaczęło stopniowo wzrastać, a partia mogła być porównywana z innymi partiami nacjonalistycznymi (PNV43 i CiU), z którymi podpisana została w 1998 r. Deklaracja Barcelońska44 o współpracy. Dało to możliwość wywierania większego wpływu na
Madryt, jak również większej aﬁrmacji na arenie międzynarodowej (głównie
chodzi o UE – Parlament Europejski i Komitet Regionów).
Analiza programów politycznych partii nacjonalistycznych działających na
terenie Galicji45 wskazuje na to, że region ten, podobnie jak Kraj Basków czy
Katalonia, tylko w nieco węższym zakresie, dąży do poszerzenia autonomii w kluczowych dla sprawujących władzę kwestiach. Brak dużego poparcia społecznego
39

Szerzej na temat wyborów w Galicji w latach 80. zob. J. Vilas Nogueira, Las Elecciones Autonomicas de Galicia, „Revista de Estudios Políticos” Enero/Marzo 1992, nr 75, s. 59–85.
40
Więcej na temat kształtowania się regionalizmu/nacjonalizmu w Galicji w XX w. zob. R. Bouzas,
La organización administrativa de la Xunta de Galicia: 20 años de autonomía, „ICPS Working Papers”
2004, nr 235, s. 1–33; A. Fernández Pasarín, Fragmentation des États et unites transnationales. Le cas
de la Galice et du Nord du Portugal, „ICPS Working Papers” 2003, nr 228, s. 1–36.
41
Convergencia i Unió – Zbieżność i Unia.
42
Herri Batasuna – Jeden Naród/Jedność Ludowa (różne tłumaczenia z języka baskijskiego).
Partia o ideologii separatystycznej, będąca w pewnej mierze politycznym zapleczem ETA.
43
Partido Nacionalista Vasco – Baskijska Partia Nacjonalistyczna.
44
Declaración de Barcelona, 16–17 de julio de 1998, Encuentro en Barcelona: BNG, EAJ-PNV,
CiU.
45
Szerzej zob. oﬁcjalny dokument partii PSG wyrażający konieczność zmiany Statutu Autonomicznego Galicji, Bases para a reforma do Estatuto de Autonomía de Galicia – październik 2004 r.
oraz oﬁcjalny dokument partii BNG wyrażający konieczność zmiany Statutu Autonomicznego Galicji,
Documento de bases para a elaboración dun novo estatuto para Galiza, lipiec 2004 r.
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i ciągle trwająca słabość gospodarcza regionu (co czyni go zależnym od centrum)
powoduje, iż nacjonalizm galicyjski nie traﬁa na podatny grunt (jak w Katalonii
i Kraju Basków) i nie rozwija się dynamicznie. Interesujący jest także pogląd
Galicyjczyków na organizację państwa, z czego wynika, że poparcie dla idei niepodległościowych jest niewielkie, a tendencje federacyjne znacznie straciły
popularność. Największym poparciem, które stale wzrasta, cieszy się opcja, która
jest realizowana obecnie, czyli państwo wspólnot autonomicznych. Ponad połowa
Galicyjczyków w równym stopniu utożsamia się z Hiszpanią co z Galicją i wzrasta
(do prawie jednej trzeciej) liczba osób identyﬁkujących się bardziej z Galicją niż
z Hiszpanią, co świadczy o wzroście świadomości narodowej. Nieznacznie zmniejsza się i tak nieliczna grupa identyﬁkujących się wyłącznie z Galicją, (co wskazuje
na spadek nastrojów radykalnie nacjonalistycznych), jak i tych utożsamiających
się wyłącznie z Hiszpanią, co jest efektem skutecznego procesu asymilacji ludności
napływowej46.
Jak wynika z powyższej analizy, czynnik historyczno-etniczny nie wystarcza,
aby ruch nacjonalistyczny rozwinął się w taki sposób jak w Katalonii lub Kraju
Basków. Nie przybrał on nigdy radykalnej formy ze względu na tradycje Galicji,
które nie dostarczały podobnych wzorców, w przeciwieństwie do Kraju Basków.
Był to też region słabo rozwinięty i niewydolny gospodarczo o długich tradycjach
feudalnych, co nie sprzyjało rozwojowi nacjonalizmu na wzór silnej gospodarczo
Katalonii, której struktura społeczna była odmienna. Głównie tworzyło ją mieszczaństwo skore do podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju gospodarczego i demokratyzacji, czego brak było w rolniczo-chłopskiej Galicji. Wszelkie
przemiany postępowały niezwykle wolno, a system ekonomiczno-społeczny nie
był elastyczny, gdyż oparty został na systemie agrarnym. Wydaje się również, że
nacjonalizm galicyjski jest w swej naturze bardziej idealistyczny niż historyczny.
Wszystko to nie stanowiło bazy podatnej na głębokie, silne i szybkie zaszczepienie
idei nacjonalistycznych.
Zinstytucjonalizowany nacjonalizm galicyjski dopiero zaczyna się formować,
czego początkiem było podpisanie w 1998 r. przez partie nacjonalistyczne47 Deklaracji Barcelońskiej, która mówiła o współpracy nacjonalistów katalońskich,
baskijskich i galicyjskich. Można się w związku z tym spodziewać, iż wraz ze
wzrostem ekonomicznym w regionie natężą się również nastroje narodowościowe,
46

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Nauk Politycznych i Społecznych
w Barcelonie, <www.icps.es>.
47
Partie: katalońska CiU, baskijska PNV i galicyjska BNG.
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mające na celu osiągnięcie większej autonomii. Jednak brak jest przesłanek, które
wskazywałyby na to, że nacjonalizm galicyjski będzie ewoluował w kierunku
separatyzmu.
Powyższą tezę może potwierdzać również analiza badań przeprowadzonych
przez Instytut Nauk Politycznych i Społecznych w Barcelonie, z których wynika,
że przeważająca część mieszkańców Galicji w równym stopniu co z Galicją identyﬁkuje się z Hiszpanią. Jedynie nieznacznie wzrasta liczba osób, które identyﬁkują
się w większym stopniu z Galicją, gdyż idea ta historycznie związana była ze środowiskami elity intelektualnej. Oznacza to, że tożsamość narodowa Galicyjczyków
jest w równym stopniu tożsamością regionalną – galicyjską, jak i państwową –
hiszpańską. Mieszkańcy Galicji zatem rozumieją i dostrzegają swą odmienność,
ale jest to raczej odmienność w ramach większej całości. Tezę tę potwierdza również
opinia mieszkańców Galicji na temat organizacji państwa. Większości odpowiada
stan obecny, czyli autonomia w ramach państwa hiszpańskiego48, jedynie ci obywatele, którzy wykazują większą świadomość odrębnej tożsamości narodowej
opowiadają się za opcją państwa federalnego, jednak idee niepodległościowe nie
są popierane w Galicji prawie wcale.

SUMMARY

THE ARTICLE DEALS with the issue of the sources of nationalism in the Spanish region of
Galicia. The presented analysis aims at explaining the reasons for its speciﬁc evolution.
Thus, there are presented historic and cultural grounds being a foundation of all nationalist tendencies as well as other factors inﬂuencing their development. It also emphasizes
that the lack of economic stimuli eﬀected in weak institutionalization of nationalist movements. Basing on the research conducted by the Political and Social Science Institute in
Barcelona, there may be drawn an interesting conclusion that national identity of the Galicians is equally a regional (Galician) identity as the national (Spanish) one. Most inhabitants of Galicia opt for autonomy within the Spanish state – as it is now.

48

Zob. La Constitución Española, Madrid: Palacio de las Cortes, a 27 de diciembre de 1978.
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UWAGI WSTĘPNE

REFERENDUM JAKO INSTYTUCJA demokracji bezpośredniej uwzględniona jest
w konstytucjach Rosji, Białorusi i Ukrainy. Wszystkie wymienione państwa swoje
doświadczenia z referendum zaczynały jeszcze w czasach ZSRR (referendum z 17
marca 1991 r.). Ukraina i Rosja przeprowadziły swoje pierwsze samodzielne
referenda w warunkach „dogorywającego” państwa związkowego.
Korzystanie z instytucji referendum, na początkowym etapie przeobrażeń, było
swoistą rewolucją. Wraz z załamaniem się procesów demokratyzacji w trzech
analizowanych państwach zmieniła się też polityczna rola referendum – stało się
ono demokratycznym sposobem legitymizacji antydemokratycznych działań
prezydentów. Wyniesiony z czasów ZSRR brak społecznego zrozumienia istoty
demokracji i wolnego rynku, został bezwzględnie, chociaż z różnym skutkiem,
wykorzystany przez Borysa Jelcyna, Aleksandra Łukaszenkę i Leonida Kuczmę.
Celem niniejszej analizy jest próba porównania instytucji referendum w rozwiązaniach ustrojowych Rosji, Białorusi i Ukrainy, a także określenie roli referendum
w systemie politycznym omawianych państw. Autorzy podejmą próbę udzielenia
odpowiedzi na pytanie o znaczenie i cel przeprowadzanych referendów w analizowanych państwach.

PODSTAWY PRAWNE REFERENDUM

POJĘCIE REFERENDUM PO raz pierwszy pojawiło się w Konstytucji Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich z 1977 r. Zgodnie z artykułami 5 i 108 pod
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referendum mogły być poddawane najbardziej istotne kwestie dotyczące życia
państwowego1. Referendum nigdy jednak nie zostało przeprowadzone w Związku
Radzieckim pod pretekstem braku ustawy koniecznej do uregulowania organizacji i zarządzenia referendum2. Na mocy prawa w ZSRR przeprowadzono zaledwie
jedno referendum – „O zachowaniu ZSRR jako odnowionego państwa federalnego”3 (17 marca 1991 r.). Sposób przeprowadzenia tego głosowania, jak też jawne
zlekceważenie jego wyników, stało się powodem późniejszych pretensji formułowanych zarówno przez polityków, jak i opinię publiczną. Niemniej jednak, należy
pamiętać, że było to faktycznie pierwsze doświadczenie referendalne narodów
Rosji, Białorusi i Ukrainy.

Podstawy prawne referendum w Rosji

PIERWSZY ROSYJSKI AKT prawny dotyczący referendum został przyjęty przez
Radę Najwyższą RSFRR 16 października 1990 r. Mówił on, że inicjatywa w tej
materii należy do Zjazdu Deputowanych Ludowych, jeśli projekt uzyska akceptację
1/3 izby tj. 356 parlamentarzystów lub przez inicjatywę zgłoszoną przez milion
obywateli. Na początku 1991 r. grupa deputowanych „Demokratycznej Rosji”,
niezadowolona z wolnego postępu wdrażania „radykalnych reform”, wystąpiła
z projektem referendum w sprawie ustanowienia funkcji prezydenta RSFRR.
Referendum odbyło się 17 marca 1991 r. na terytorium RSFRR (za wyjątkiem
Tatarstanu, Północnej Oseti, Republiki Czeczeńsko-Inguskiej i Tuwy). 18 marca,
kiedy nie były jeszcze znane wyniki głosowania, prezydium Rady Najwyższej
uchwaliło, że referendum będzie wiążące pod warunkiem, że jego wynik zdobędzie
poparcie ponad 50% ogólnej liczby głosujących4.
Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 r. w artykule 3 stanowi, iż
suwerenem i jedynym źródłem władzy w Federacji Rosyjskiej jest jej Naród skła1

Konstytucja ZSRR z 1977 r., art. 5 „Najważniejsze sprawy życia państwowego poddaje się pod
ogólnonarodową dyskusję, a także ogólnonarodowe głosowanie (referendum)”, art. 108 „[…] Ustawy
ZSRR uchwalane są przez Radę Najwyższą ZSRR lub w wyniku ogólnonarodowego głosowania
(referendum) przeprowadzonego na mocy uchwały Rady Najwyższej ZSRR”.
2
A. Avtonomow, Russian Federation, [w:] Direct Democracy: The Eastern and Central European
Experience, red. A. Auer, M. Bützer, Aldershot, Burlington USA, Singapore, Sydney 2001, s. 161.
3
Jednocześnie na terytorium Rosji głosowano w kwestii powołania do życia urzędu
prezydenta.
4
Zob. А.А. Собянин, В.Г. Суховольский, Демократия, ограниченная фальсификациями:
выборы и референдумы в России в 1991–1993 гг, Moskwa 1995.
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dający się z wielu nacji. Naród sprawuje swą władzę bezpośrednio, a także za
pośrednictwem organów władzy państwowej oraz organów samorządu lokalnego.
Warto podkreślić, że Konstytucja rosyjska na czoło wysuwa ideę demokracji
bezpośredniej, dając jej pierwszeństwo przed demokracją reprezentacyjną. Co
więcej, w cytowanym już art. 3 ust. 3. stwierdza, iż najwyższym bezpośrednim
wyrazem władzy narodu są referendum i wolne wybory.
Federalna ustawa konstytucyjna „O referendum w Federacji Rosyjskiej” została
przyjęta 10 października 1995 r. (zastąpiona nową ustawą w 2004 r.). W poprzedniej
ustawie zaznaczono, że referendum w sprawie przyjęcia nowej konstytucji ma
charakter obligatoryjny. Przyjęto też szereg ograniczeń przedmiotu referendum.
W myśl art. 3 ustawy, w referendum nie mogły być rozstrzygane kwestie zmieniające status podmiotów federacji, przedterminowego skrócenia lub przedłużenia
kadencji Prezydenta FR, Rady Federacji, Dumy Państwowej, przedterminowych
wyborów, przyjęcia i zmiany federalnego budżetu, zmiany ﬁnansowych zobowiązań społeczeństwa wobec państwa, podatków, amnestii.
Ustawa zakładała bardzo wysoki próg dla przeprowadzenia referendum. Inicjatywa w tej kwestii należała do co najmniej 2 milionów obywateli lub Zgromadzenia
Konstytucyjnego (art. 8). Co ciekawe, w ciągu 9 lat obowiązywania ustawy nie
przeprowadzono w Rosji żadnego ogólnokrajowego referendum. W 2002 r. ustawę
uzupełniono w art. 8 o zapis, że inicjatywa przeprowadzenia referendum jest niemożliwa w czasie przeprowadzania kampanii wyborczej na szczeblu federalnym,
a także w sytuacji, kiedy przeprowadzenie referendum przypada na ostatni rok
kadencji organów federalnej władzy państwowej – Prezydenta, Dumy i Rady
Federacji.
Zupełnie nowy projekt ustawy został wniesiony pod obrady Dumy 19 maja
2004 r. (ostatecznie przyjęty 28 czerwca 2004 r.). Nowa ustawa jest znacznie rozbudowana w stosunku do pierwowzoru (jej objętość jest niemal czterokrotnie
większa), zawiera liczne uzupełnienia i uszczegóławia niektóre kwestie związane
z referendum. Z istotnych nowości należy wspomnieć o pojawieniu się nowego
artykułu dotyczącego prawideł i zasad przeprowadzania referendum (art. 2), jego
ﬁnansowania (art. 9), artykułu dotyczącego kwestii technicznych – deﬁnicji i pojęć
(art. 4). Uszczegółowiono i poszerzono krąg podmiotów posiadających inicjatywę
przeprowadzenia referendum (art. 14). Obecnie przeprowadzenie referendum jest
możliwe po akceptacji dla działań grupy inicjatywnej (minimum po 100 osób
w ponad połowie podmiotów federacji), wyrażonej przez 2 miliony obywateli, przy
czym, w poszczególnych z podmiotów federacji zebranych musi być nie mniej niż
50 tys. podpisów w ciągu zaledwie półtora miesiąca. Jest to istotna różnica w sto-
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sunku do poprzedniej ustawy, w myśl której wystarczyło zebrać wymaganą prawem
liczbę podpisów w nie mniej niż 10 podmiotach federacji (art. 8). W założeniu
miało to dowartościować podmioty federacji. W rosyjskiej praktyce politycznej
zapis ten może jednak znacznie utrudniać zorganizowanie referendum przez
opozycję czy rozmaite komitety społeczne. Inicjatywa przeprowadzenia referendum
przysługuje też Zgromadzeniu Konstytucyjnemu i w przewidzianym w ustawie
przypadku, tzn., jeśli wymaga tego porozumienie międzynarodowe – organom
władzy federalnej5. Referendum jest ważne, gdy wzięła w nim udział więcej niż
połowa uprawnionych do głosowania. Istotna zmiana dotyczy charakteru referendum. W przypadku zmiany konstytucji Zgromadzenie Konstytucyjne może
zarządzić przeprowadzenie referendum (a więc fakultatywne referendum konstytucyjne), natomiast referendum jest obligatoryjne, gdy wymaga tego umowa
międzynarodowa.
W rosyjskiej ustawie z 28 czerwca 2004 r. nieco rozbudowany został katalog
problemów wykluczonych spod procedury referendum. Do kwestii, które znalazły
się w poprzedniej ustawie dołączono m.in. zapisy, że referendum nie może być
przeprowadzone w sprawach personalnej obsady organów władzy federalnej oraz
innych organów władzy, a także wyniesieniu na urząd, obsadzie stanowisk czy
przedterminowej dymisji (art. 6).
W kwietniu 2008 r. Duma Państwowa przyjęła projekt noweli do konstytucyjnej
ustawy „O referendum...”. Ma ona ograniczyć możliwość organizowania referendów
w Rosji. Nowelizacja wyklucza możliwość poddawania pod referendum spraw
należących do wyłącznej kompetencji organów władzy państwowej (związanych
z budżetem, podatkami, regulacjami prawnymi dotyczącymi praw człowieka,
traktatami międzynarodowymi, statusem i ochroną granic i in.)6. Zmiany te, o ile
ostatecznie wejdą w życie, mogą praktycznie wyeliminować instytucję referendum
z życia politycznego Rosji.

5
Jest to, jak się wydaje, przepis stworzony „pod” art. 62 porozumienia o powołaniu państwa
związkowego między Rosją i Białorusią z 8 grudnia 1999 r. Pod referendum w obu państwach musi
być poddany projekt aktów konstytucyjnych określających działanie państwa i jego systemu
prawnego.
6
http://www.afn.by/news/i/97846, odczyt z dn. 26.02.2009.
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Podstawy prawne referendum na Ukrainie

NA UKRAINIE PRZYGOTOWANIE i przeprowadzenie referendum jest regulowane
przez Konstytucję z 28 czerwca 1996 r. oraz ustawę z 3 lipca 1991 r. „O ogólnokrajowym i lokalnym referendum”7, a także dekrety prezydenta8. Przeprowadzenie
referendum w Autonomicznej Republice Krymu9 jest regulowane specjalną ustawą
Autonomicznej Republiki Krymu z 22 listopada 1991 r.
Na Ukrainie występują trzy rodzaje referendów: ogólnokrajowe, referendum
w Autonomicznej Republice Krymu i referenda lokalne (art.1 ustawy o referendum). W ogólnokrajowym referendum mogą wziąć udział wszyscy obywatele
Ukrainy. W referendum w ARK mogą wziąć udział tylko obywatele tej republiki.
Spod referendum wyłączone są projekty ustaw dotyczące podatków, budżetu
i amnestii (art. 74 Konstytucji)10. Pod rozstrzygnięcie w referendum nie poddaje
się pytań dotyczących kwestii, które zgodnie z ukraińskim prawodawstwem są
przypisane do właściwości sądu i prokuratury (art. 5 ustawy).
Do wzięcia udziału w referendum mają prawo wszyscy obywatele Ukrainy,
którzy ukończyli 18 lat i zamieszkują na stałe na terytorium Ukrainy. Obywatele
Ukrainy biorą udział w referendach na równych zasadach. Każdy obywatel ma
jeden głos i uczestniczy w nich osobiście i bezpośrednio. Głosowanie jest tajne (art.
7 ustawy). Wszystkie decyzje odnoszące się do referendum, jak również projekty
ustaw, które mają być poddane referendum muszą zostać opublikowane w mediach
(art. 8 ustawy).
Decyzję o referendum podejmuje Prezydent Ukrainy lub Rada Najwyższa
Ukrainy (art. 72 Konstytucji i art. 106 p. 6 – dotyczy inicjatywy prezydenta).
Projekt ustawy w sprawie zmian w rozdziale I, III i XIII Konstytucji oraz poprawki
do Konstytucji Ukrainy wnoszone są przez prezydenta do Rady Najwyższej Ukrainy lub nie mniej niż dwie trzecie konstytucyjnego składu Rady Najwyższej
Ukrainy i podlegają przyjęciu przez co najmniej dwie trzecie jej konstytucyjnego
7
Закон України Про всеукраїнський та місцеві референдуми от З июля 1991 года N1286-Х1,
N2481–12 от 19.06.1992 г., N2628-III от 11.07.2001.
8
Указ Президента України N 65; Про проголошення всеукраїнського референдуму за
народною ініціативою, http://www.cvk.gov.ua/ows-doc/doc-ref/ukazPres.htm, odczyt z dn.
04.03.2009.
9
Konstytucja Ukrainy poświęca sprawom Krymu pięć artykułów wydzielonych w oddzielny X
rozdział i stanowi, że Krym jest integralną częścią Ukrainy. W 1998 r. Rada Najwyższa Autonomicznej
Republiki Krym uchwaliła własną ustawę zasadniczą zatwierdzoną przez parlament ukraiński,
E. Wiszka, Systemy polityczne Ukrainy, Toruń 2007, s. 139–140.
10
Konstytucja Ukrainy, wstęp i tłum. E. Toczek, Warszawa 1999.

88

Elżbieta Kużelewska, Adam R. Bartnicki

składu oraz zatwierdzeniu w drodze ogólnokrajowego referendum, które ogłasza
prezydenta Ukrainy (art. 156 konstytucji). Rada Najwyższa Ukrainy przyjmuje
postanowienie o przeprowadzeniu ogólnokrajowego referendum w następujących
kwestiach: zatwierdzenia lub uchylenia Konstytucji, wcześniejszego zakończenia
uprawnień Rady Najwyższej Ukrainy, dymisji Prezydenta Ukrainy.
Inicjatywa referendalna przysługuje też obywatelom Ukrainy. Referendum
z inicjatywy narodu ogłasza prezydent na podstawie wniosku 3 mln obywateli, pod
warunkiem, że po 100 tys. podpisów zebrano w co najmniej 2/3 regionów (art. 72).
Grupa inicjatywna obywateli musi liczyć co najmniej 200 osób uprawnionych do
głosowania w referendum. Muszą oni zebrać się i przegłosować wniosek o wszczęcie procedury referendum i charakter pytań (minimum 50 osób z grupy inicjatywnej – art. 16 ustawy). Następnie grupa inicjatywna rejestruje wniosek o referendum
(w Centralnej Komisji Ogólnonarodowego Referendum) i rozpoczyna zbieranie
podpisów w ciągu 3 miesięcy (w referendum lokalnym 1 miesiąc). Obywatel
Ukrainy, który popiera przeprowadzenie referendum musi umieścić swój podpis
na odpowiednim arkuszu. W przypadku powtarzających się naruszeń porządku
zbierania podpisów może zostać podjęta decyzja w sprawie zakończenia działań
grupy inicjatywnej (art.17 ustawy). Po zebraniu podpisów są one zliczane i sprawdzane przez Centralną Komisję, a następnie kierowane do parlamentu.
Rada Najwyższa Ukrainy po otrzymaniu listu z poparciem referendum wyrażonym przez 3 mln obywateli w ciągu miesiąca musi podjąć decyzję o przeprowadzeniu lub nieprzeprowadzeniu referendum – w wypadku rażącego naruszenia
prawa. Może też przyjąć decyzję proponowaną w referendum bez jego przeprowadzania (art. 21 ustawy).
Decyzję uważa się za przyjętą, jeżeli otrzymała poparcie większości obywateli,
którzy brali udział w referendum. Referendum uznaje się za nieważne, jeśli uczestniczyła w nim mniej niż połowa uprawnionych ujętych w wykazie do głosowania
w referendum.

Podstawy prawne referendum na Białorusi

POCZĄTKI USTAWODAWSTWA DOTYCZĄCEGO referendum na Białorusi są bezpośrednio związane z ustawodawstwem ZSRR, którego Białoruś do 1991 r. pozostawała częścią składową. Dopiero na początku lat 90., w związku z aktywizacją
ruchów suwerennościowych i stopniowym demontażem struktury federalnej,
przystąpiono do parlamentarnych prac nad ustawą regulującą możliwość wyraża-
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nia przez obywateli swoich decyzji w drodze referendum. Dnia 13 czerwca 1991 r.
Rada Najwyższa Białorusi wydała pierwszą ustawę „O głosowaniu ludowym
(referendum) w Republice Białoruś”. Była ona istotnym krokiem w kierunku
demokratyzacji państwa, które w ten sposób dopuszczało możliwość decydowania
o najważniejszych kwestiach dotyczących życia państwa i społeczeństwa przez
obywateli.
Kwestii referendum (głosowaniu ludowemu) poświęcono znaczną uwagę w konstytucji Republiki Białorusi z 15 marca 1994 r. Zgodnie z Art. 3 Konstytucji
Republiki Białorusi jedynym źródłem władzy państwowej i nosicielem suwerenności w Republice Białoruś jest naród. Referendum poświęcony jest rozdział II
Ustawy Zasadniczej. Artykuł 73 stwierdza, że prawo inicjatywy w kwestii przeprowadzenia referendum posiada prezydent, Izba Reprezentantów i Rada Republiki
(wniosek jest przyjmowany na oddzielnych posiedzeniach większością głosów
pełnego składu obu izb) lub na wniosek 450 tys. obywateli posiadających prawo
wyborcze, w tym przynajmniej 30 tys. obywateli z każdego z obwodów i miasta
Mińska. Przeprowadzenie referendum zarządza prezydent w terminie do 3 miesięcy
od dnia wydania dekretu o przeprowadzeniu referendum (art. 74). Decyzje podjęte
w drodze referendum mogą być uchylone lub zmienione tylko w tej samej procedurze, czyli w referendum (art. 77). Tryb przeprowadzania referendów ogólnopaństwowych i lokalnych oraz pytań, które mogą być wniesione na referendum,
określa odpowiednia ustawa (art. 78).
Według artykułu 140 ustawy zasadniczej Białorusi, zmiany i uzupełnienia
konstytucji mogą się odbywać w drodze referendum. Decyzję o zmianie i uzupełnieniu Konstytucji poprzez referendum uważa się za przyjętą w przypadku uzyskania poparcia większości obywateli uprawnionych do głosowania. Rozdziały I,
II, IV, VIII Konstytucji mogą być zmienione wyłącznie na drodze referendum.
Problemy dotyczące samej procedury referendum precyzuje Ordynacja Wyborcza Republiki Białorusi. Artykuł 111 stwierdza, że referendum jest sposobem
przyjęcia przez obywateli Białorusi decyzji dotyczących najważniejszych kwestii
życia społecznego i państwowego. Kolejny artykuł precyzuje, które sprawy nie
mogą być rozpatrywane w drodze referendów lokalnego i ogólnopaństwowego:
– kwestie, które mogłyby spowodować naruszenie integralności terytorialnej
Republiki Białorusi;
– związane z wyborami i usunięciem prezydenta Białorusi, mianowaniem
(wybraniem, usunięciem) funkcjonariuszy i urzędników, których mianowanie, wybór lub usunięcie leży w kompetencji Prezydenta Republiki i Izb
Zgromadzenia Narodowego;
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– przyjmowanie i zmiana budżetu, ustalenia, zmiany i zniesienia podatków;
amnestii, ułaskawienia.

ROSYJSKIE DOŚWIADCZENIA REFERENDALNE

ROSJA NIE MIAŁA zakorzenionych tradycji demokratycznych. W ZSRR istniał de
jure rozbudowany w konstytucji system demokratyczny wraz z możliwością przeprowadzenia wiążącego reżim referendum. W rzeczywistości zapisy te były zupełnie martwe. Pierwsze referendum w ZSRR zostało skonstruowane przez partyjnych
decydentów jako plebiscyt „za” czy „przeciw” dalszemu funkcjonowaniu imperium.
W założeniu strategów politycznych Kremla, społeczeństwo radzieckie, korzystając
z najbardziej demokratycznej formy demokracji, miało opowiedzieć się przeciwko
wolności i demokracji.
Referendum z 17 marca 1991 r. zostało zaplanowane jako swoiste votum zaufania dla władzy i personalnie dla prezydenta ZSRR Michaiła Gorbaczowa. Pozytywny
wynik głosowania był łatwy do przewidzenia. Mieszkańcy ZSRR wcale nie marzyli
o pełnej suwerenności.
Tabela 1. Wyniki referendum z 17 marca 1991 r.
(Czy uważasz za konieczne dalsze istnienie ZSRR złożonego z równych
i suwerennych republik?)
Frekwencja
%

Odpowiedź „Tak”
(w %)

Rosyjska SFRR

75,4

71,3

Ukraińska SSR

83,5

70,2

Białoruska SSR

83,3

82,7

Uzbecka SSR

95,4

93,7

Kazachska SSR

88,2

94,1

Azerbejdżańska SSR

75,1

93,3

Kirgiska SSR

92,9

96,4

Republika:

Tadżycka SSR

94,4

96,2

Turkmeńska SSR

97,7

97,9

Źródło: http://ru.wikipedia.org, odczyt z dn. 12.06.2006.
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Zdecydowana większość obywateli opowiedziała się za istnieniem ZSRR. Trzeba
przy tym pamiętać, że partia w dalszym ciągu miała niemal pełny monopol na
dostarczanie informacji, a co za tym idzie – swojej wersji rzeczywistości. W referendum udział wzięło jedynie 9 z 15 republik związkowych. Republiki bałtyckie
(Litwa, Łotwa i Estonia) oraz zakaukaskie (Gruzja i Armenia) odmówiły przeprowadzenia referendum. Inne dodały własne pytania – Ukraina o wejście do związku
na podstawie własnej deklaracji suwerenności. Rosja postawiła pytanie o ustanowienie instytucji Prezydenta Federacji Rosyjskiej11. W pozostałych republikach
zdecydowana większość obywateli opowiedziała się za zachowaniem ZSRR (najmniej zwolenników dalszego istnienia ZSRR odnotowano na Ukrainie i w Rosji
– odpowiednio 70,2% i 71,3%) .
Inicjatorem referendum12 był prezydent ZSRR Michaił Gorbaczow, który w głosowaniu ludowym odniósł sukces. Podkreślić jednak należy, że był to sukces
pyrrusowy. Uwadze prezydenta ZSRR umknęło kilka znaczących kwestii: po
pierwsze, absencja w głosowaniu 6 republik, po drugie, dążenie liderów kilku
kolejnych republik do oswobodzenia się spod dominacji Gorbaczowa (a było to
możliwe jedynie w wypadku rozwiązania ZSRR) i wreszcie, co najważniejsze – fakt,
że w przeprowadzonym równoległe w RSFSR (Rosji) referendum na temat powołania do życia urzędu prezydenta tej republiki, „za” opowiedziało się aż 70%
wyborców (52,45% ogólnej liczby uprawnionych do głosowania). Stanowiło to
oczywistą przesłankę do wysunięcia wniosku, że jakiekolwiek gwałtowne działania
na rzecz zachowania ZSRR mogą natraﬁć w Rosji na zdecydowany opór. Obóz
Borysa Jelcyna nawoływał swoich zwolenników do głosowania na „nie”, tzn. za
rozwiązaniem ZSRR. Wydawało się, że jest to najprostsza droga do usunięcia
Gorbaczowa (trzy miesiące później B. Jelcyn został prezydentem RSFSR). Bez Rosji
ZSRR nie miał zaś racji bytu.
Ostatecznie, pomimo wyrażonej w referendum woli zachowania ZSRR, już
w grudniu 1991 r. państwo to uległo ostatecznej dezintegracji. W tym wypadku
głos społeczeństwa został zlekceważony. Dlaczego tak się stało? Wydaje się, że
„grzechem pierworodnym” tego głosowania ludowego było jego skrajnie instrumentalne potraktowanie przez wszystkie strony konﬂiktu. Gorbaczowowi zależało
głównie na zachowaniu władzy, a to było możliwe jedynie poprzez reaktywowanie
11

B. Dziemidok-Olszewska, Instytucja prezydenta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej,
Lublin 2003, s. 48.
12
Le référendum dans les États membres de la Communauté Européenne. Dossiers d’Études et de
Documentation, Bruxelles–Luxembourg, 1990, s. 31.
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ZSRR-bis. W tym celu powołał się na głos zdezorientowanego społeczeństwa, które
do końca nie było przekonane, czego chce.
Faktycznie pierwsze referendum w niepodległej Rosji miało miejsce wiosną
1993 r. Jego przygotowywanie i przeprowadzenie odbywało się w atmosferze kilkunastomiesięcznych walk o dominację na scenie politycznej pomiędzy legislatywą
i egzekutywą. W pierwotnym założeniu referendum miało dać odpowiedź na
pytanie o dalszy kierunek przemian ustrojowych w Rosji. Targi polityczne pomiędzy quasi-parlamentem (Zjazdem Deputowanych Ludowych) a prezydentem
Borysem Jelcynem sprawiły, że referendum pozbawione zostało treści merytorycznych (między innymi pytania o własność prywatną), stając się zwykłym plebiscytem „za” lub „przeciwko” Prezydentowi Federacji. Parlament, pomimo przyjętych
wcześniej zobowiązań, bardzo ostro sprzeciwiał się projektowi przeprowadzenia
referendum13.
Wyniki referendum okazały się dużym sukcesem Jelcyna. Spośród 64,18%
biorących udział w głosowaniu, na najważniejsze dla prezydenta dwa pierwsze
pytania pozytywnej odpowiedzi udzieliło odpowiednio 58,7% i 53,0% głosujących14
(tabela 2).
Tabela 2. Wyniki referendum w Rosji z 25 kwietnia 1993 r.
Pytania w referendum

Liczba osób głosujących
„tak” (w%)

1. Czy masz zaufanie do prezydenta Federacji Rosyjskiej?

58,7

2. Czy zgadzasz się na politykę społeczno-gospodarczą
realizowaną przez prezydenta Federacji Rosyjskiej?

53,0

3. Czy uważasz, że należy przeprowadzić wcześniejsze
wybory prezydenckie?

49,5

4. Czy uważasz, że należy przeprowadzić wcześniejsze
wybory deputowanych ludowych Federacji Rosyjskiej?

67,2

Źródło: http://ww.fci.ru/ref_04_1993_1.html, odczyt z dn. 20.07.2006.

13
A.R. Bartnicki, Demokratycznie legitymizowany autorytaryzm w Rosji 1991–2004, Białystok
2007, s. 123–124.
14
Jeszcze przed referendum Sąd Konstytucyjny orzekł, że pierwsze dwa pytania nie mają charakteru konstytucyjnego, więc podstawą do ich liczenia jest liczba wyborców biorących udział w referendum. W wypadku dwóch pozostałych pytań większość, według SK, należy liczyć od ogólnej liczby
uprawnionych do głosowania.
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Komentując wyniki Borys Jelcyn podkreślił, że referendum udowodniło, iż
„podziały i konfrontacja na szczytach władzy nie odzwierciedlają rzeczywistego
układu sił i nastrojów w społeczeństwie”15. Szczególnie zaskakująca była społeczna
reakcja na drugie pytanie. Można było spodziewać się, że Rosjanie dla „świętego
spokoju” poprą Jelcyna16. Prezydent odniósł zwycięstwo, zlekceważył jednak głos
społeczeństwa17 w kwestii przeprowadzenia wcześniejszych wyborów deputowanych ludowych. Odpowiedzią Kremla na społeczne poparcie wyrażone dla reform
ekonomicznych było powołanie do rządu zwolenników zatrzymania dalszych
przeobrażeń. Samo referendum było raczej ułudą demokracji bezpośredniej,
obliczoną na zyskanie czasu potrzebnego do umocnienia własnej pozycji niż rzeczywistą prośbą skierowaną do suwerena – Narodu o rozstrzygnięcie sporu18.
Społeczeństwo miało jedynie sankcjonować podjęte decyzje, stąd też wybiórczy
sposób interpretacji wyników referendum.
Przed Jelcynem stanęło zadanie maksymalnego wykorzystania sukcesu. Wojna
o władzę w Rosji toczyła się dalej19. Przełom mógł nastąpić dopiero po uchwaleniu
nowej ustawy zasadniczej, która ostatecznie zlikwidowałaby przeżytki ustroju
konstytucyjnego pochodzące z czasów komunistycznych, a także nakreśliłaby jasne
relacje między organami państwa. Poparcie społeczeństwa sprawiło, że Jelcyn
postanowił przeforsować własny projekt konstytucji, na co nie chciała zgodzić się
Rada Najwyższa. Opozycja parlamentarna liczyła, że reformy gospodarcze, które
boleśnie dotknęły znaczną część mieszkańców Rosji, podważą zaufanie społeczeństwa do ekipy Jelcyna, zapewniając tym samym parlamentowi moralną przewagę
nad prezydentem. Konsekwencją tego mogło być uchwalenie konstytucji w duchu
postulatów wysuwanych przez deputowanych20. Kwietniowe zwycięstwo w referendum pozwoliło jednak prezydentowi na przejęcie inicjatywy politycznej.
W końcu maja Jelcyn wydał dekret zwołujący na dzień 5 czerwca Naradę Konstytucyjną z udziałem 250 przedstawicieli dobranych według jego woli. Prezydent

15

Por. S. Popowski, Powrót starego systemu jest niemożliwy, „Rzeczpospolita”, 14.06.1993.
B. Jelcyn, Notatki prezydenta, tłum. A. Kotowska, Warszawa 1995, s. 324.
17
Podobnie, jak miało to miejsce w referendum dotyczącym zachowania ZSRR z marca 1991 r.
18
E. Kużelewska, A.R. Bartnicki, Referendum in Poland and Russia. Comparative analysis attempt,
„The International Aﬀairs Review” 2008, nr 1, 2 (157, 158), s. 127.
19
Zob. E. Kużelewska, A.R. Bartnicki, Miejsce i znaczenie referendum w rozwiązaniach ustrojowych
i praktyce politycznej Polski i Rosji. Próba analizy porównawczej, [w:] Wybrane zagadnienia polskiej
i europejskiej demokracji, red. S. Wróbel, Toruń 2008, s. 311.
20
Powstał nawet parlamentarny projekt konstytucji przygotowany przez Olega Rumiancewa.
16
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liczył, że w miarę pokojowo uda mu się uzyskać formalno-prawną legitymację dla
„własnego” projektu konstytucji21 i tym samym wyeliminować opozycję.
Dnia 11 września 1993 r. na Kremlu zapadła decyzja o rozwiązaniu Zjazdu
Deputowanych Ludowych. Prezydent pragnął wykorzystać poparcie społeczne,
które przyniosło mu referendum, a także strach opinii publicznej przed ostateczną
destabilizacją sytuacji w Rosji. We wrześniu 1993 r. Jelcyn wydał dekret nr 1400
„O stopniowej reformie konstytucyjnej w Federacji Rosyjskiej”, który rozwiązał
Zjazd Deputowanych Ludowych i Radę Najwyższą Federacji Rosyjskiej, wprowadzając tym samym rządy prezydenckie. W akcie dodatkowym do dekretu prezydent
określił system, strukturę oraz organizację władzy do czasu przyjęcia nowej konstytucji i wyborów parlamentarnych, które miały odbyć się 12 grudnia 1993 r.22
W dniu 12 grudnia 1993 r., wraz z wyborami do Dumy, przeprowadzono referendum konstytucyjne, w którym 58,4% spośród głosujących opowiedziało się za
projektem konstytucji23. Społeczna akceptacja projektu konstytucji nie była zbyt
imponująca, świadczyła jednak o wsparciu danego kierunku polityki i podejmowania środków prowadzących do normalności życia publicznego kraju24.
Było to ostatnie rosyjskie referendum. Od tego czasu, pomimo sporadycznie
podejmowanych przez różne organizacje polityczne i społeczne prób, nie udało się
przeprowadzić kolejnego, ogólnonarodowego referendum. Należy jednak wspomnieć, że wszelkie inicjatywy w tej materii były dotąd odrzucane przez Centralną
Komisję Wyborczą Federacji Rosyjskiej.

UKRAIŃSKIE DOŚWIADCZENIA REFERENDALNE

NA UKRAINIE PRZEPROWADZONO dotychczas trzy referenda ogólnokrajowe.
Pierwsze z nich miało miejsce 17 III 1991 r. i dotyczyło zachowania ZSRR. Ponad
70% Ukraińców opowiedziało się za dalszym istnieniem Związku Radzieckiego.
W październiku 1991 r. Rada Najwyższa podjęła decyzję o przeprowadzeniu
referendum, którego przedmiot stanowiła kwestia niepodległości Ukrainy.

21

A. Czajowski, Demokratyzacja Rosji w latach 1987–1999, Wrocław 2001, s. 88.
B. Dziemidok-Olszewska, op.cit., s. 55.
23
Była to jak dotąd najniższa frekwencja – zob: A.R. Bartnicki, M. Siemieniuk, Тождественность
российского общества и его отношение к власти в переходный период, „Studia Slawistyczne”
2006, t. 6, s. 11–30.
24
E. Zieliński, Współczesna Rosja. Studium polityczno-ustrojowe, Warszawa 1995, s. 131.
22
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Dnia 1 grudnia 1991 r. na Ukrainie odbyło się referendum w sprawie niepodległości państwa. W referendum wzięło udział 84,18% obywateli uprawnionych do
głosowania, spośród których 90,32% głosowało za pełną niezależnością ich kraju25.
Referendum było ostatecznym aktem potwierdzającym powstanie w Europie
nowego państwa oraz wyrazem wielkiego tryumfu aspiracji narodowych Ukraińców26. Równolegle z referendum odbyła się też pierwsza tura wyborów prezydenckich, które ostatecznie wygrał Leonid Krawczuk, z inicjatywy którego 8 grudnia
1991 r. w Puszczy Białowieskiej odbyło się spotkanie nowo wybranego prezydenta
Ukrainy, Rosji i przewodniczącego Rady Najwyższej Białorusi skutkujące utworzeniem Wspólnoty Niepodległych Państw i podpisaniem aktu rozwiązania
ZSRR27.
Drugie referendum na Ukrainie miało miejsce 16 kwietnia 2000 r., a decyzję
o jego przeprowadzeniu poprzedziła kryzysowa sytuacja polityczna. W 1999 r.
wybory prezydenckie na Ukrainie wygrał Leonid Kuczma, który podjął próbę
utworzenia większości parlamentarnej bezkrytycznie popierającej jego decyzje.
Tymczasem prezydent spotkał się z silną opozycją tworzoną głównie przez komunistów, socjalistów i partię chłopską. Prezydent mógł liczyć na poparcie 236
deputowanych, przeciwko niemu wystąpiło 180. Obie strony rozpoczęły ostry spór
o stanowisko przewodniczącego parlamentu. W styczniu 2000 r. wskutek niemożliwości dokonania korzystnego wyboru, zwolennicy prezydenta opuścili parlament
i zebrali się w Domu Ukraińskim. Zaistniała dwuznaczna sytuacja skutkująca
istnieniem dwóch zwalczających się i osobno obradujących parlamentów. Kryzys
zażegnano na początku lutego. W czasie trwania kryzysu parlamentarnego, prezydent Kuczma postanowił zorganizować referendum, które (podobnie jak na Białorusi) miało umożliwić mu zmarginalizowanie roli parlamentu, a przede wszystkim wprowadzić rządy całkowicie zależne od prezydenta. Skutkiem ewentualnego
zwycięstwa prezydenta w referendum byłyby przedterminowe wybory parlamentarne oraz utworzenie drugiej izby parlamentu składającej się z przedstawicieli
obwodów mianowanych przez prezydenta. Z kolei zniesienie immunitetu deputowanego pozwoliłoby prezydentowi ukarać krnąbrnych deputowanych za obrazę
25

Pierwszym państwem, które uznało niepodległość Ukrainy na arenie międzynarodowej była
Polska, P. Bliski, System polityczny Ukrainy, [w:] Systemy polityczne państw Europy Środkowej
i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005, s. 547.
26
R. Mojak, Republika Ukrainy, [w:] Ustroje państw współczesnych, t. 2, red. E. Gulewicz, Lublin
2002, s. 261.
27
W. Żebrowski, Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach
świata (podręcznik akademicki), Olsztyn 2007, s. 256–257.
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władz państwowych i prezydenta. A przecież immunitet stanowi gwarancję nietykalności i niezależności od innych organów władzy państwowej i jest szczególnie
niezbędny w nowo tworzących się demokracjach.
W referendum Ukraińcy odpowiadali na cztery pytania (zob. tabela 3).
Tabela 3. Pytania i wyniki w ukraińskim referendum z dn. 16 kwietnia 2000 r.
Pytania w referendum

odpowiedzi
„za”

1. Czy popierasz propozycję uzupełnienia art. 90 Konstytucji w brzmieniu: „Prezydent Ukrainy może bezterminowo rozwiązać Radę Najwyższą, jeśli Rada Najwyższa
w ciągu miesiąca nie wyłoni stałej większości parlamentarnej lub w ciągu 3 miesięcy
nie uchwali przygotowanego i złożonego zgodnie z prawem przez Radę Ministrów
Ukrainy budżetu państwa”

84,69%

2. Czy zgadzają się Państwo z koniecznością ograniczenia immunitetu parlamentarnego Deputowanych Ukrainy i zmiany w trzeciej części artykułu 80 Konstytucji:
„deputowany na Ukrainie nie może być bez zgody Rady Najwyższej pociągnięty do
odpowiedzialności karnej, zatrzymany lub aresztowany?”

89%

3. Czy zgadzają się Państwo na zmniejszenie całkowitej liczby deputowanych na
Ukrainie z 450 do 300 i zmianę w artykule 76 Konstytucji słów „czterysta pięćdziesiąt”
na wyraz „trzysta” i dokonanie odpowiednich zmian w ordynacji wyborczej?

89,91%

4. Czy popierasz utworzenie dwuizbowego parlamentu na Ukrainie, w którym jedna
z Izb reprezentuje interesy Regionów Ukrainy i sprzyjała ich rozwojowi, a także
odpowiednie zmiany w konstytucji i prawodawstwa wyborczego?

81,68%

Źródło: http://www.cvk.gov.ua/pls/r001/webproc0r, odczyt z dn. 08.02.2009; http://www.cvk.gov.ua/
pls/r001/webproc0r, odczyt z dn. 08.02.2009.

Frekwencja w referendum była bardzo wysoka i wyniosła 81,15%. Pytanie
o utworzenie parlamentu bikameralnego nie było bezpośrednio wiążące, ponieważ
ewentualna zmiana struktury parlamentu musiałaby zostać poprzedzona odpowiednią nowelizacją konstytucji. Można ewentualnie spierać się o zasadność
utworzenia dodatkowej izby parlamentu, bowiem Ukraina jest państwem unitarnym, w którym nie ma ani obowiązku, ani potrzeby istnienia izby drugiej. Być
może główną korzyścią wynikającą z utworzenia parlamentu dwuizbowego byłaby
lepsza jakość tworzonego prawa.
Referendum z 2000 r. w istocie było ogólnonarodową batalią narodową, z której
zwycięsko wyszedł prezydent (zważywszy na wyniki głosowania). Referendum
odbyło się z licznymi naruszeniami procedur demokratycznych, a także pod presją
propagandy za przyjęciem zmian proponowanych przez prezydenta Kuczmę.
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Ostatecznie próba zmiany konstytucji nie powiodła się, ponieważ referendum
miało charakter jedynie konsultacyjny. Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie
orzekł, że wszelkie nowelizacje konstytucji wymagają zatwierdzenia przez parlament28. Parlament zaś nie wyraził zgody na zmiany proponowane przez prezydenta.
Należy stwierdzić, że kwietniowe referendum i jego wyniki skutkowały zmianą
kierunku sprawowania władzy, zmierzającej w stronę dyktatury. Styl uprawiania
polityki przez ukraiński establishment nie był odmianą wariantu białoruskiego, ale
też w niczym nie przypominał zachowania standardów demokratycznego państwa
prawa. Opozycja na Ukrainie okazała się zbyt silna. Znacznie silniejsza niż na
Białorusi była też świadomość narodowa i obawa przed Rosją. W 2001 r. parlament
kilkakrotnie – choć bezskutecznie – starał się uruchomić procedurę impeachmentu
wobec Kuczmy. Pojawiły się też oskarżenia o korupcję i bezprawną sprzedaż broni
za granicę.
W wyborach prezydenckich 2004 r. Kuczma poparł kandydaturę Wiktora
Janukowycza. Liczne nieprawidłowości czy zwyczajne fałszerstwa wyborcze doprowadziły do wybuchu tzw. „Pomarańczowej Rewolucji” i przejęcia władzy przez
Wiktora Juszczenkę. Konﬂikty polityczne w latach 2005–2009 między blokiem
prezydenckim i zwolennikami Julii Tymoszenko skłaniają obie strony do wszczynania prac nad rozpoczęciem procedury referendum, które mogłoby pozwolić
Ukrainie na wyjście z impasu politycznego. Jak dotąd takie referendum nie doszło
jednak do skutku. Na Ukrainie mówi się też o ewentualnym referendum dotyczącym przystąpienia do NATO. Pamiętać jednak trzeba, że pragnienie zjednoczenia
się z Europą czy wstąpienia Ukrainy do NATO jest dla przeciętnego Ukraińca
porównywalne z „pragnieniem chłopskiego syna, żeby ożenić się z pańską córką
– jest to więc wygodne, i nobilitujące, ale z drugiej strony „jakieś nie takie”29.
Podkreślić należy dominującą pozycję prezydenta Ukrainy, który mimo iż nie
jest szefem władzy wykonawczej, zachowuje silną pozycję wynikającą z przyznanych mu konstytucyjnie funkcji. Jest to model „prezydentury aktywnej”30, gdzie
28

M. Wawrzonek, Ewolucja władzy wykonawczej na Ukrainie po „pomarańczowej rewolucji”, [w:]
Władza wykonawcza w Polsce i Europie, red. M. Drzonek, A. Wołek, Kraków–Nowy Sącz 2009,
s. 177.
29
R. Potocki, Strategia Europy wobec Ukrainy w latach 2001–2004, [w:] Drogi i bezdroża ku demokracji, red. R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2005, s. 223.
30
A. Stec, Instytucja prezydenta w ukraińskich rozwiązaniach ustrojowych, [w:] Parlament, prezydent, rząd. Zagadnienia konstytucyjne na przykładach wybranych państw, red. T. Mołdawa, J. Szymanek,
Warszawa 2008, s. 111.
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wyraźnie widać zaangażowanie prezydenta w grę polityczną poprzez sięganie m.in.
do referendum.

BIAŁORUSKIE DOŚWIADCZENIA REFERENDALNE

PIERWSZE REFERENDUM NA Białorusi miało miejsce jeszcze w ramach ZSRR
17 marca 1991 r. Było to omawiane referendum dotyczące dalszego istnienia
państwa radzieckiego. W styczniu 1992 r. pięć białoruskich partii politycznych
wystąpiło z inicjatywą przeprowadzenia referendum dotyczącego rozwiązania Rady
Najwyższej, którą wybrano jeszcze w ramach BSRR. Rada zgodziła się jedynie na
referendum konstytucyjne. Ostatecznie konstytucja została jednak przyjęta decyzją
parlamentu (15 marzec 1994 r.).
Po raz pierwszy referendum w suwerennej Białorusi odbyło się w dniu 14 maja
1995 r. razem z wyborami do Rady Najwyższej31. Referendum poprzedzone zostało
sporem politycznym pomiędzy prezydentem i legislatywą, którego istotę stanowiły
antydemokratyczne działania prezydenta Aleksandra Łukaszenki. Zaplanowane
przez prezydenta referendum w założeniu miało być personalnym plebiscytem
popularności. Prezydent w referendum zamierzał wysondować czy może liczyć na
szerokie poparcie społeczne w istotnych dla państwa kwestiach. Podkreślić należy,
że w myśl Konstytucji zarządzanie referendum należało do kompetencji Rady
Najwyższej32.
Od początku prezydencki projekt referendum był głośno kontestowany przez
deputowanych Rady Najwyższej, którzy zarzucali prezydentowi, że poprzez referendum nie tylko nie integruje narodu, ale wręcz go rozbija33. Dziewiętnastu
opozycyjnych parlamentarzystów opuściło salę obrad i rozpoczęło głodówkę
protestacyjną. Dnia 11 kwietnia 1995 r. parlament większością głosów wydał
31

Przypomnieć należy, że prezydent i jego administracja zachęcając do uczestnictwa w referendum dyskredytowali wybory parlamentarne. Opozycja była pozbawiona dostępu do mediów, zakazano organizowania spotkań z wyborcami, a każdemu z kandydatów przyznano ok. 50 dolarów na
kampanię wyborczą z zakazem wydania więcej. Prezydent Łukaszenka obwieścił , że w wyborach
parlamentarnych nie będzie głosował na nikogo, bo nikogo nie zna, M. Czerwiński, Białoruś, [w:]
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodnie. Ustrój, organy władzy, partie polityczne, red.
M. Barański, Katowice 2005, s. 24.
32
M. Czerwiński, Zgromadzenie Narodowe Białorusi, Warszawa 2008, s. 9.
33
Партизанская республика. Акции протеста в Минске 19–25 марта 2006 года /Д.
Костенко, Фокс, А. Кашко и др./под ред. Е.Михайловской. – М.: РОО «Центр «Панорама» 2006,
s. 14.
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ostatecznie zgodę na zaplanowane na 14 maja przez prezydenta referendum.
Zakwestionował jednak pytania dotyczące równego statusu języka rosyjskiego,
zmiany symboli narodowych oraz możliwości rozwiązania Rady Najwyższej.
Wywołało to protest Łukaszenki, który zarzucił deputowanym złamanie konstytucji, ponieważ przyznawał parlamentowi konstytucyjne prawo do zgody na
referendum (co zresztą uważał za działanie obligatoryjne), a nie na ocenę poszczególnych pytań. Przyznać należy, że deputowani odrzucając trzy spośród czterech
pytań zaproponowanych przez prezydenta i wyrażając jednocześnie zgodę na
referendum, wpadli w pułapkę prawną. Dało to prezydentowi argument do nie
uwzględnienia woli deputowanych. Prezydent poinformował parlament, że bierze
na siebie odpowiedzialność za przygotowanie i przeprowadzenie głosowania.
Obywatelom postawiono cztery pytania.
Tabela 4. Referendum na Białorusi z 1995 r.
Pytania w referenum

Odpowiedzi „za”

1. Czy zgadzasz się na nadanie językowi rosyjskiemu równego statusu z językiem
białoruskim?

83,3%

2. Czy popierasz propozycję ustanowienia nowych ﬂag narodowych i krajowych
Godła Białorusi?

75,1%

3. Czy popierasz działania Prezydenta Republiki Białorusi mające na celu integrację
gospodarczą z Rosją?

83,3%

4. Czy zgadzasz się z potrzebą zmian istniejącej Konstytucji Republiki Białoruś,
które obejmują możliwość wcześniejszego rozwiązania Rady Najwyższej przez
Prezydenta Republiki Białoruś w przypadkach systematycznych lub rażących
naruszeń Konstytucji?

77,7%

Źródło: http://www.rec.gov.by/refer/ref1996q.html, odczyt z dn. 07.02.2009.

Pierwsze trzy pytania miały charakter wiążący, zaś czwarte – doradczy. Frekwencja w referendum wyniosła 64,8%. Referendum zakończyło się ogromnym sukcesem prezydenta. Łukaszenka uzyskał od narodu białoruskiego zgodę na wprowadzenie dwujęzyczności (zrównanie języka rosyjskiego z białoruskim, co w praktyce
skutkowało wypieraniem języka narodowego ze szkół, instytucji i życia publicznego), przywrócenie symboliki państwowej z czasów Związku Radzieckiego34,
34

Zamiast Pogoni i biało-czerwono-białej ﬂagi wprowadzono symbolikę prawie identyczną z tą,
jaką miała Białoruska SRR, M. Maszkiewicz, Republika Białoruś, [w:] Ustroje polityczne krajów
Wspólnoty Niepodległych Państw, red. W. Baluk, A. Czajowski, Wrocław 2007, s. 63.
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działalność prezydenta zmierzającą do integracji gospodarczej z Rosją oraz zgodę
na wniesienie poprawek do niedawno uchwalonej konstytucji35.
Dnia 12 czerwca prezydent podpisał dekret wprowadzający nowe symbole
państwowe. Nie obyło się przy tym bez naruszenia konstytucji, ponieważ zgodnie
z prawem wyniki referendum powinny być zatwierdzone najpierw przez parlament.
Dotychczasową Radę Najwyższą Łukaszenka uznał za nieuprawnioną do uchwalania aktów ustawodawczych, gdyż jego zdaniem, wraz z rozpisaniem nowych
wyborów zakończyła się kadencja Rady. Zgodnie z art. 91 konstytucji parlament
kończy swoją kadencję z chwilą zwołania pierwszej sesji nowo wybranego parlamentu. Problem tkwił w tym, że nowy parlament nie mógł się zebrać, gdyż skomplikowana procedura wyborcza sprawiła, że wybory przeciągnęły się aż do grudnia
(14 maja wybrano tylko 119 deputowanych tj. poniżej 50% z 260 osobowej izby)36.
W tym stanie prawnym Aleksandr Łukaszenko, ignorując uchwały Rady Najwyższej, rozpoczął bezpośrednie rządy prezydenckie przy pomocy dekretów, które nie
były uznawane przez Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny stał na
stanowisku, że parlament poprzedniej kadencji nadal zachowuje swoje prerogatywy,
zaś kolejne dekrety prezydenta Trybunał określał jako niezgodne z konstytucją.
Spór kompetencyjny o zakres władzy legislatywy i egzekutywy ulegał nasileniu.
W pewnym sensie konﬂikt ten przypominał sytuację, która miała miejsce w Rosji
w latach 1992–1993. Zasadnicza różnica polegała na tym, że w Rosji prezydent
Jelcyn próbował bronić demokracji i reform rynkowych, natomiast na Białorusi
Łukaszenko przystąpił do faktycznego demontażu demokracji, usiłując m.in.
podporządkować sobie legislatywę poprzez sprowadzenia jej funkcje i uprawnień
do ciała doradczego wobec urzędu prezydenta.
W 1995 r. Łukaszenka stworzył podstawy ściślejszej współpracy w realizowaniu
postanowień traktatu rosyjsko-białoruskiego zawartego lutym 1994 r. oraz wzmocnił nadzieję na utrzymywanie kursu integracji37.
Kolejne zmiany systemu politycznego Białorusi nastąpiły szybko – w referendum
z 24 listopada 1996 r. Głównym zadaniem głosowania ludowego miało być przyjęcie proponowanych przez Łukaszenkę zmian w konstytucji z 1994 r.38 Przeprowadzenie referendum poprzedzone zostało głębokim kryzysem konstytucyjnym
i niezadowoleniem społecznym. Społeczeństwo żądało respektowania zasad demo35
W. Żebrowski, Współczesne systemy polityczne. Zarys teorii i praktyka w wybranych państwach
świata (podręcznik akademicki), Olsztyn 2007, s. 272.
36
Партизанская республика…, op.cit., s. 17.
37
M. Musiał-Karg, Referenda w państwach europejskich, Toruń 2008, s. 216.
38
M. Czerwiński, Zgromadzenie Narodowe…, s. 11.
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kracji, wolności słowa oraz odwołania prezydenta Łukaszenkę przez Radę Najwyższą. Z ostrym sprzeciwem spotkały się plany zacieśniania integracji z Rosją, które
mogły zakwestionować młodą białoruską niepodległość. Narastający kryzys
gospodarczy i postępująca izolacja Białorusi w świecie uaktywniły deputowanych,
którzy zaczęli planować rozpoczęcie procedury impeachmentu. W tej sytuacji
Łukaszenko postanowił uprzedzić działania parlamentarzystów poprzez kolejne
„konsultacje z narodem”. W czerwcu 1996 r. Aleksander Łukaszenko zgłosił Radzie
Najwyższej propozycję przeprowadzenia referendum, w którym obywatele mieli
wypowiedzieć się w trzech kwestiach:
1. Na temat poprawek do konstytucji dotyczących utworzenia drugiej izby
parlamentu, której część składu miał mianować prezydent,
2. Wydłużenia kadencji głowy państwa z 5 do 7 lat,
3. Przeniesienia święta narodowego z 27 lipca (Dzień Republiki – dzień
ogłoszenia suwerenności w 1990 r.) na 3 lipca (dzień wyzwolenia Mińska
przez Armię Czerwoną w 1944 r.).
Dwa kolejne pytania dotyczyłyby swobodnego obrotu ziemią i zniesienia kary
śmierci. Deputowani próbowali zablokować prezydencki projekt referendum
zdając sobie sprawę z faktu, że niemal całkowita kontrola środków masowej informacji przez obóz prezydenta pozwoli mu na osiągnięcie niekwestionowanego
sukcesu w referendum.
W lipcu 1996 r. w prasie ukazał się prezydencki projekt nowej konstytucji, który
zakładał fundamentalne zmiany ustrojowe, m.in. likwidację Rady Najwyższej
i powołanie w jej miejsce dwuizbowego parlamentu – Zgromadzenia Narodowego
złożonego z Izby Reprezentantów (izba niższa) i Rady Republiki (izba wyższa). Sąd
Konstytucyjny miał przejść pod pełną kontrolę prezydenta. Prezydent otrzymywał
prawo mianowania prokuratora generalnego, przewodniczących sądów Najwyższego i Konstytucyjnego, Banku Narodowego, połowę sędziów Sądu Konstytucyjnego i Centralnej Komisji Wyborczej. Otrzymał prawo rozwiązania parlamentu
np. w wypadku wyrażenia wotum nieufności dla rządu.
Dnia 17 listopada Rada Najwyższa rozpoczęła procedurę odwołania prezydenta.
Do dymisji podał się premier rządu Michał Czyhir wraz z trzema innymi członkami
gabinetu39. Wydawało się, że pozbawienie prezydenta urzędu nie będzie trudne.
Zwolennicy prezydenta z frakcji „Zgoda” w dniu przeprowadzenia dyskusji o impeachmencie nie pojawili się w parlamencie, co spowodowało brak wymaganego
quorum. Deputowani zebrali 76 podpisów (wymagane prawem były 72) pod wnio39

M. Czerwiński, Białoruś…, s. 26.
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skiem do Sądu Konstytucyjnego o rozpoczęcie procesu usuwania prezydenta. Do
odwołania prezydenta jednak nie doszło. Opozycja została upokorzona. Łukaszenko
został ocalony przez „mediatorów” rosyjskich40, którzy skłonili frakcję komunistyczną do wycofania swego poparcia dla impeachmentu. Zmusiło to Radę Najwyższą do podpisania porozumienia, w wyniku którego Łukaszenko zgodził się na
wycofanie dekretu o wiążącym charakterze referendum, zaś deputowani na wycofanie wniosku o impeachment. Prezydent zapowiedział, że referendum będzie miało
charakter konsultacyjny41. Potwierdził to Sąd Konstytucyjny w orzeczeniu z 4 XI
1996 r., zaś kilka dni później prezydent Łukaszenko specjalnym dekretem unieważnił orzeczenie SK (sic!) i odwołał przewodniczącego składu sędziowskiego42.
Chcąc zapewnić zwycięstwo w referendum Łukaszenko zdymisjonował protestującego przeciwko dokonującej się farsie przewodniczącego Centralnej Komisji
Wyborczej Wiktara Hanczara. Referendum, wyznaczone na 24 listopada, rozpoczęło się już 9 listopada, choć prezydencki projekt zmian konstytucji został opublikowany dopiero 12 listopada43.
Ostatecznie poddano pod osąd opinii publicznej siedem pytań. Cztery z nich
sformułował prezydent, trzy były autorstwa parlamentu.
Tabela 5. Rreferendum na Białorusi z 1996 r.
PYTANIA W REFERENDUM

Odpowiedzi „za”

Pytania sformułowane przez prezydenta
1. Czy popierasz przeniesienia święta narodowego z 27 lipca (Dzień Republiki) na 3 lipca – dzień wyzwolenia Mińska przez Armię Czerwoną w 1944 r.
w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej?

88,18%

2. Czy popierasz przyjęcie Konstytucji Republiki Białoruś z 1994 roku ze
zmianami zaproponowanymi przez prezydenta?

70,45%,

3. Czy popierasz wprowadzenie swobodnego obrotu ziemią?

15,35%,

4. Czy jesteś za zniesieniem kary śmierci w Republice Białoruś?

17,93%

40

Byli to: premier Rosji Wiktor Czernomyrdin, przewodniczący Dumy Gienadij Sielezniow
i przewodniczący Rady federacji Rosji Jegor Strojew, ibidem, s. 26.
41
B. Grylak, M. Michalczuk, System polityczny Białorusi, [w:] Systemy polityczne państw Europy
Środkowej i Wschodniej, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Lublin 2005, s. 111.
42
M. Maszkiewicz, op.cit., s. 64.
43
J. Sobczak, Republika Białorusi, [w:] Ustroje państw współczesnych, t. 2, red. E. Gdulewicz, Lublin
2002, s. 15.
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Odpowiedzi „za”

Pytania sformułowane przez deputowanych Rady Najwyższej
1. Czy popierasz przyjęcie Konstytucji Republiki Białoruś z 1994 r. Ze zmianami zaproponowanych przez posłów frakcji komunistów i partii agrarnej?

7,93%

2. Czy zgadzasz się, żeby przedstawiciele lokalnej władzy wykonawczej byli
wybierany bezpośrednio przez mieszkańców jednostki administracyjnoterytorialnej?

8,14%

3. Czy zgadzasz się, że ﬁnansowanie wszystkich organów władzy powinny być
przejrzyste i prowadzone wyłącznie z budżetu państwa?

32,18%

Źródło: http://www.rec.gov.by/refer/refer1996.html, odczyt z dn. 23.02.2009.

Obywatele mogli wypowiedzieć się także za pośrednictwem poczty. W wielu
okręgach odnotowano większą liczbę głosujących niż było uprawnionych. W okręgach wiejskich funkcjonowały tzw. objazdowe urny, a komisje wyborcze pomagały
obywatelom w zaznaczaniu „poprawnych” odpowiedzi.
Według oﬁcjalnych danych w referendum wzięło udział 84,2% uprawnionych
do głosowania.
Niekwestionowany sukces prezydenta w referendum w pewnym stopniu był
wynikiem jego manipulacji, zmasowanej propagandy i zwyczajnych fałszerstw44.
Trudno jednak założyć, że fałszerstwa w znaczący sposób wpłynęły na wyniki
głosowania. Łukaszenko na Białorusi cieszy się autentycznym poparciem społeczeństwa. Jego wygrana w dużej mierze wynika z faktu dysponowania poparciem
większości społeczeństwa białoruskiego nie rozumiejącego zasad demokracji,
obawiającego się wolnego rynku i wspominającego z nostalgią czasy „dobrobytu”
w okresie ZSRR.
Co więcej, w wynikach referendum z 1996 r. Łukaszenko znalazł potwierdzenie
swej własnej wizji państwa – wizji, która zakłada ograniczenie roli parlamentu do
„łącznika między społeczeństwem i organami władzy”45, co oznaczałoby utratę
statusu organu władzy ustawodawczej i dominującą pozycję prezydenta w systemie
władzy. Skutki referendum z 1996 r. sprowadzały się w istocie do zalegalizowania
dyktatury prezydenta i do dokonania przez niego przewrotu w państwie46. Przyjęto

44
Materiały opozycji demokratycznej na temat referendum: http://lukashenkorg.narod.ru/1996.
htm, odczyt z dn. 24.03.2008.
45
K. Malak, Ideologia białoruskiego autorytaryzmu, [w:] Drogi i bezdroża ku demokracji, red.
R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa, Toruń 2005, s. 214.
46
W. Żebrowski, op.cit., s. 272.
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zupełnie nową konstytucję przekształcająca republikę prezydencką w superprezydencką formę rządów.
Referendalne poprawki w 1996 r. umożliwiły rozszerzenie i tak znacznych
kompetencji prezydenta oraz degradację innych organów władzy państwowej
poprzez redukcję ich kompetencji. Dotyczyło to zwłaszcza parlamentu i Sądu
Konstytucyjnego. Po drugie, referendalny plebiscyt zalegalizował nowe instytucje
powołane przez prezydenta, takie jak Administracja Prezydenta, Komitet Kontroli
Państwowej i Rada Bezpieczeństwa Narodowego, które przygotowują jego decyzje
i pełnią kontrole nad pozostałymi organami władzy. Po trzecie, w wyniku referendalnych poprawek funkcjonują także inne struktury władzy wykonawczej, podporządkowane bezpośrednio prezydentowi, które nie są wymienione w konstytucji,
a ich status jest niejasny (np. Urząd do Spraw Prezydenta)47.
Trzecie referendum na Białorusi odbyło się 17 października 2004 r. razem
z wyborami parlamentarnymi. Obywatele mieli odpowiedzieć na następujące
pytanie: „Czy zgadzasz się na kandydowanie pierwszego prezydenta Republiki
Białoruś Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich i przyjęcie pierwszego
akapitu artykułu 81 Konstytucji Republiki Białorusi w następującej redakcji: Prezydent jest wybierany na 5-letnią kadencję bezpośrednio przez naród Republiki
Białoruś na podstawie powszechnego, wolnego, równego i bezpośredniego prawa
wyborczego w tajnym głosowaniu”?. Nowela konstytucji usuwała zapis, że jedna
osoba może być prezydentem nie więcej niż dwie kadencje.
Według oﬁcjalnych danych w referendum wzięło udział 90,28% wyborców48. Za
zmianami zaproponowanymi przez prezydenta głosowało 79,42% obywateli
uprawnionych do głosowania49. Wyniki referendum pozwoliły Łukaszence ubiegać
się w przyszłości po raz trzeci o urząd prezydenta (które wygrał w marcu 2006 r.)
i w zasadzie zapewniły mu dożywotni urząd prezydenta Białorusi. Dopóki Łukaszenka będzie cieszył się autentycznym poparciem Białorusinów, dopóty będzie
wygrywał wybory prezydenckie. Prezydent uznał wyniki za oszałamiające. Twierdził, że nie oczekiwał ani takiego poparcia, ani takiej frekwencji50.

47

R. Gortat, Ostatnia autokracja w Europie. System władzy na Białorusi po referendum 1996 roku,
„Przegląd Europejski” 2001, nr 3, s. 122.
48
Niezależne badanie prowadzone przez Instytut Gallupa wykazało jednak że faktycznie za
zmianą konstytucji głosowało tylko 48,1% uprawnionych. Zob.: http://belaruselections.info/archive/2004/sociology/0039320/, odczyt z dn. 12.09.2008.
49
ЦИК РБ::Республиканский референдум 17 октября 2004 года.
50
M. Czerwiński, Białoruś…, s. 34.
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Zarówno wybory parlamentarne, jak i referendum zostały potępione i nieuznane przez Unię Europejską oraz USA jako nie spełniające standardów demokratycznych51.

PODSUMOWANIE

PODSTAWOWĄ ZASADĄ KONSTYTUCJI jest zasada suwerenności ludu będącego
jedynym źródłem władzy. Jedynie naród sprawuje władzę bezpośrednio i poprzez
swych przedstawicieli obranych do parlamentu i samorządu lokalnego. Wola ludu
urzeczywistnia się w wyborach do organów władzy państwowej i referendach.
Konstytucje Ukrainy, Rosji i Białorusi na czoło wysuwają ideę demokracji bezpośredniej, dając jej pierwszeństwo przed demokracją przedstawicielską. Oznacza to
przypisanie niebagatelnej roli referendum. Tymczasem z instytucji referendum
korzystano w tych państwach nader rzadko i bynajmniej nie w celu rzeczywistego
poznania osądu społecznego, lecz umocnienia pozycji prezydenta. Co więcej,
przeprowadzone referenda sprzyjały nie wzmocnieniu demokracji, ale osoby je
zarządzającej i paradoksalnie stawały się przysłowiowym „gwoździem do trumny”
demokracji, używane były przeciwko demokracji, jej standardom i zasadom. Po
1991 r. przeprowadzono zaledwie po kilka głosowań ludowych. Liczba ta pewnie
nie wydawałaby się rażąco mała, gdyby nie fakt, że państwa te stawały w tym
okresie przed gigantycznymi wyzwaniami postkomunistycznej transformacji.
Brak szerszych konsultacji ze społeczeństwem posunięć władzy – często przecież
bardzo bolesnych dla obywateli – może z, jednej strony, świadczyć o braku zaufania
elit politycznych do społeczeństwa jako suwerena, z drugiej zaś o niezrozumieniu
roli, jaką pełni referendum w państwie demokratycznym52. W Rosji, na Ukrainie
i Białorusi o referendum politycy przypominają w sytuacji, gdy chcą wygrać spór
polityczny i wzmocnić swą pozycję. Referendum w analizowanych państwach
stanowiło próbę sił i dowód zaufania wobec prezydentów. Możliwość ogłoszenia
referendum przez głowę państwa przybrała więc dwoistą postać – jako element
zasięgania opinii społecznej co do konkretnych rozwiązań, ale też votum zaufania

51

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 174 E/181 z 14.7.2005
Trafnie zauważa R. Bäcker, że w Rosji jedynie słabe ugrupowania prozachodnie traktują demokrację jako wartość pozytywną, R. Bäcker, Rosyjskie pojmowanie demokracji, [w:] Wybrane zagadnienia
polskiej i europejskiej demokracji,red. S. Wróbel, Toruń 2008, s. 274.
52
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dla egzekutywy. Główny cel referendum sprowadzał się do zmarginalizownia roli
parlamentu i umocnienia pozycji prezydenta.
Podobny jest też krąg podmiotów uprawnionych do zarządzenia referendum.
W Rosji i na Białorusi osobą uprawnioną do zarządzenia referendum jest prezydent
lub Rada Najwyższa, na Ukrainie – prezydent. Poza tym konstytucje trzech państw
dopuszczają obywatelski projekt inicjatywny dotyczący przeprowadzenia referendum (po spełnieniu określonych wymogów prawnych).
Porównywalna jest frekwencja uczestniczących w głosowaniu. Obywatele analizowanych państw tłumnie partycypowali w referendum i udzielali imponującego
poparcia prezydentom zarządzającym referendum.
Kolejne podobieństwo sprowadza się do politycznego tła wydarzeń towarzyszących przeprowadzeniu referendum w Rosji, Ukrainie i Białorusi. Każde referendum
poprzedzone było ostrym sporem politycznym pomiędzy egzekutywą i legislatywą,
co obnażało słabość tych państw, ich rozwiązań ustrojowych i przekreślało możliwości kompromisowego zakończenia konﬂiktu kompetencyjnego.
Wydaje się, iż bardziej doniosłe skutki – zgubne dla demokracji – miały referenda Aleksandra Łukaszenki. Referenda na Białorusi stały się częścią politycznego
instrumentarium Łukaszenki53. Służyły bowiem wzmocnieniu zaufania, rozszerzaniu zakresu jego władzy, osłabieniu opozycji i podporządkowaniu aparatu administracyjnego. Referenda białoruskie skutkowały oddaniem w ręce prezydenta
praktycznie całej władzy państwowej. Dzięki poparciu społecznemu wyrażonemu
w referendum Łukaszenko ustanowił „wertykalny” mechanizm sprawowania
władzy państwowej, czyli bezpośredniego podporządkowania władz lokalnych
prezydentowi i jego aparatowi.
Podkreślić należy, że wyniki białoruskiego referendum w 1996 i 2004 r. uczyniły
Białoruś państwem niedemokratycznym. Wcześniejsze referendum (z roku 1995)
było zapowiedzią stopniowej likwidacji samodzielności Białorusi oraz odrzucenia
wzorców demokratycznych54. Doraźne interesy stały się głównym priorytetem
polityki, interes państwa został zastąpiony interesem grupy rządzącej. W walce
o władzę przestało się liczyć społeczeństwo, de facto wyłączone z decyzji politycznych, tolerowane tylko dlatego (i tylko wtedy), że jego głos na ogół zgadzał się
z poglądem władzy. Łukaszenko, w porównaniu z rządami Szuszkiewicza czy
Kiełbicza, dał Białorusinom poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa i ładu społecznego. Stworzył wrażenie, że jest politykiem walczącym o Białoruś silną i prawo53
54

M. Maszkiewicz, op.cit., s. 63.
W. Żebrowski, op.cit., s. 272.
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rządną, co więcej – przekonał znaczną część społeczeństwa, że robi to skutecznie.
Białorusini pozbawieni praktycznie jakiejkolwiek alternatywy musieli uwierzyć
w swojego przywódcę. Odcięci od niewygodnych dla władzy informacji podążyli
za swoim prezydentem ufając, że właśnie ta władza jest dobra zarówno dla poszczególnych obywateli, jak i dla całej Białorusi.
Taka zbiorowa ucieczka od wolności nie wydaje się zresztą czymś zaskakującym.
W warunkach białoruskich przeobrażeń jest nawet zrozumiała i przewidywalna.
Przeprowadzony na początku lat 90. eksperyment z pełną, niczym nieskrępowaną
wolnością, okazał się tragiczny w skutkach. Eliminacja państwa z życia codziennego
obywateli bezlitośnie obnażyła stan rzeczywisty – głęboką atroﬁę więzi społecznych,
atomizację społeczeństwa, alienację całych warstw i środowisk. W nowej konsumpcyjnej rzeczywistości zagubiła się także inteligencja. Przewlekły kryzys ekonomiczny,
fala korupcji i ciągłe kryzysy polityczne doprowadziły do głębokiej zmiany systemu
wartości. Zapotrzebowanie na demokrację i wolność słowa stało się stosunkowo
niewielkie. Bardziej istotne okazały się wartości, takie jak porządek publiczny,
praworządność, bezpieczeństwo socjalne, godny poziom życia. W ten sposób
przeobrażający się system polityczny Białorusi w ciągu zaledwie pół dekady przeszedł zadziwiającą ewolucję – od demokracji do autorytaryzmu, od jednostki
autonomicznej do wtórnej kolektywizacji, od wolności myśli do niewoli umysłów.
Podsumowując, ustrojową formą w postsowieckiej przestrzeni stały się hybrydalne systemy zawieszone pomiędzy demokracją a posttotalitarnym autorytaryzmem. Zjawisko to widoczne jest w trzech analizowanych państwach, choć zaakcentować należy, iż na Białorusi jest ono najbardziej wyraźne. Stąd trafnym jawi
się określenie Radosławy Gortat, iż Białoruś jest „ostatnią autokracją w Europie”55,
utworzoną głównie w oparciu o umiejętne wykorzystywanie referendum i nastrojów opinii publicznej przez Łukaszenkę.

SUMMARY

REFERENDUM AS A DIRECT democracy institution is taken into consideration in the
constitutions of Russia, Belarus and Ukraine. It was still during Soviet period when these
countries began applying referendum (referendum of 17th March 1991). Ukraine and
Russia performed their independent referenda while the Soviet system was dying.

55

R. Gortat, op.cit., s. 120–149.
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During the initial stage of the transformation using the referendum seemed to be
a revolution. While the process of democratization in these three countries was collapsing
the political role of referendum changed – it appeared to be a democratic way of legitimizing presidents’ anti-democratic actions. Boris Yeltsin, Alyaksandr Lukashenka and Leonid
Kuchma used the lack of social understanding for the essence of democracy and free
market for their own purposes.
The aim of this analysis is to make an attempt to compare the referendum institution in
political system solutions in Russia, Ukraine and Belarus as well as deﬁne the role of referendum in political systems of the countries being discussed. The authors will try to
answer the questions concerning the signiﬁcance and purpose of the referenda held in the
countries being discussed.
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MECHANIZM DZIAŁANIA BLOKÓW
WYBORCZYCH W POLSCE PODCZAS WYBORÓW
SAMORZĄDOWYCH W 2006 ROKU NA
PRZYKŁADZIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

INSTYTUCJA BLOKOWANIA LIST została wprowadzona do polskiego prawa
wyborczego na krótko przed wyborami samorządowymi w 2006 r. Nie ulega
wątpliwości, że sporo kontrowersji budziły już pierwsze nawet bardzo jeszcze
wczesne i ogólne wzmianki o niej, którym mało kto dawał wówczas realną szansę
realizacji. Mimo to możliwość grupowania list stała się najważniejszym punktem
zmienionej ordynacji wyborczej, wywołując wśród uczestników elekcji niemałe
zamieszanie. Choć od tych wydarzeń minęły już blisko cztery lata, kwestia „naturalnego eksperymentu”, jakiemu poddany został w 2006 r. polski samorząd, nadal
dostarcza wielu emocji1. Zapewniła ona ogromną ilość materiału do przeprowadzania różnych analiz. Do dziś aktualne pozostają pytania o zasadność wprowadzonych wówczas zmian, o ich wpływ na decyzje wyborców i wreszcie, co będzie
przedmiotem niniejszego tekstu, o wpływ bloków na ostateczny efekt samorządowej elekcji. Z tych chociażby powodów warto bliżej przyjrzeć się samej instytucji
grup list, przypomnieć atmosferę towarzyszącą jej uchwalaniu oraz zobrazować
rezultat elekcji z 2006 r. w oparciu o konkretny przykład.
Ewentualne zasygnalizowane wyżej zmiany preferencji wyborczych elektoratu,
które mogły być następstwem niezwykle burzliwego okresu wprowadzania zmian

1

Pojęcie „naturalnego eksperymentu” zastosowali w tej kwestii: J. Raciborski, J. Ochremiak,
O blokowaniu list w wyborach samorządowych 2006 roku i o racjonalności partii politycznych, [w:]
Studia nad wyborami Polska 2005–2006, red. J. Raciborski, Warszawa 2008, s. 71.
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prawnych, nie będą przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania. Na
potrzeby tekstu przyjęto założenie braku takich zmian2.

TEORETYCZNE PODSTAWY ZAGADNIENIA

ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORETYCZNYMI grupa list, zwana również blokiem,
powstaje z połączenia dwóch lub większej liczby list różnych komitetów wyborczych wyłącznie na czas wyborów. Członkowie owych grup nie są zobowiązani do
późniejszej współpracy. Instytucja ta ma więc znaczenie tylko na czas wyborów
i w chwili ustalania ich wyniku. Warto dodać, że w odniesieniu do tego zjawiska
w Anglii i Francji używa się również francuskiego określenia apparentment3.
Systemowym uzasadnieniem działającym na rzecz stosowania bloków list jest
redukcja tzw. głosów straconych, a więc takich, które zbiera bardzo mały komitet
wyborczy, który następnie nie bierze udziału w procesie przeliczania głosów na
mandaty z uwagi na nie przekroczenie, wymaganego w większości państw, progu
wyborczego. W systemach nie dopuszczających możliwości blokowania list głosy
oddane na takie partie przepadają. W stosujących go, wzmacniają zaś wynik
wyborczy pozostałych uczestników grup. Efektem tego może być natomiast zwiększenie liczby aktorów rzeczywiście liczących się na forum wyłanianego zgromadzenia i tym samym ułatwienie kształtowania stabilnych większości. W teorii
zwraca się jednak również uwagę na fakt, że instytucja ta może w niektórych
przypadkach pomóc małym partiom uzyskać parlamentarną reprezentację4.
Przeciwnicy instytucji są skłonni postrzegać ją głównie jako poważne zagrożenie
dla pełnej realizacji zasady proporcjonalności i równości wyborów. W ich opinii
wynikiem działania mechanizmów blokowych jest deformacja woli wyborców
przede wszystkim poprzez łączne działanie dwóch czynników: osłabienie pozycji
komitetów, które nie uczestniczą w żadnej grupie list oraz, niepotwierdzone odpo-

2
Takie samo założenie poczynili w podobnym opracowaniu: J. Raciborski, J. Ochremiak, op.cit.,
s. 70–91.
3
D. Nohlen, Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych, Warszawa 2004,
s. 94–95; W. Sokół, Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Lublin 2007, s. 36.
4
D. Nohlen, op.cit.; W. Sokół, op.cit.; M. Bąkiewicz, System wyborczy do samorządu terytorialnego
w Polsce na tle europejskim, Toruń 2008, s. 155; B. Michalak, Prawne ramy rywalizacji wyborczej
w wyborach do organów samorządu, [w:] Samorząd terytorialny. Studium politologiczne, red. J. Marszałek-Kawa, Toruń 2007, s. 174–175.
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wiednim poziomem poparcia społecznego, wzmocnienie najsilniejszego członka
bloku5.
Z punktu widzenia wyborcy skutkiem jej zastosowania może być pozbawienie
możliwości wyboru między większą liczbą opcji na rzecz mniejszej6. Problematyczne pozostaje przy tym to, czy wyborca będzie w pełni świadomy faktu, że
oddany przez niego głos może ostatecznie wspomóc innego, niż preferowany
i wskazany w akcie głosowania, uczestnika elekcji oraz to, czy jest on w stanie
zaakceptować tego typu mechanizm. W przypadku negatywnej odpowiedzi na
pierwszy z postawionych problemów otwartym pozostaje pytanie o to czy instytucja blokowania list może być uznana za instytucję wprowadzającą wyborcę
w błąd. Byłoby to równoznaczne ze stosowaniem złych praktyk wyborczych.
Bezpośrednio związanym z tym efektem może być zaś wzrost absencji wyborczej
posiadających pełnię praw do czynnego udziału w elekcji obywateli.

BLOKI LIST W POLSKIM PRAWIE WYBORCZYM

INSTYTUCJA BLOKÓW LIST jako jeden z elementów polskiego prawa wyborczego
zaistniała w debacie toczącej się na ten temat za sprawą ówczesnej partii rządzącej –
Prawa i Sprawiedliwości. Była to propozycja zupełnie odmienna w stosunku do
pomysłów, jakie przedstawiły ugrupowania opozycyjne. Przypomnijmy, że Samoobrona postulowała między innymi likwidację bezpośrednich wyborów wójtów,
burmistrzów oraz prezydentów miast, Platforma Obywatelska zaś – wprowadzenie
wyłącznie jednomandatowych okręgów wyborczych oraz bezpośredni wybór
starostów i marszałków województw7.
Propozycji zgłaszanych i dyskutowanych wówczas przez przedstawicieli różnych
ugrupowań nie udało się wprowadzić do polskiego prawa wyborczego przed
wyborami w 2006 r. Co więcej, większość z nich pozostała tylko w sferze pewnych
ogólnych konstrukcji, którym nie udało się nadać w tym czasie formy konkretnych
projektów8. Inny los spotkał propozycje Prawa i Sprawiedliwości, których najważ5

M. Bąkiewicz, op.cit., s. 153.
D. Nohlen, op.cit.; W. Sokół, op.cit., s. 36–37.
7
Straszą rządami kacyków, Rzeczpospolita 24.05.2006, s. 4.
8
Warto nadmienić, że postać projektu ustawy, oﬁcjalnie złożonego do Marszałka Sejmu, uzyskała
jedynie propozycja autorstwa grupy posłów PO. Zakładała ona wprowadzenie ordynacji większościowej na wszystkich poziomach samorządowej elekcji. Stosowny projekt wpłynął 24 maja 2006 r.
Jego legislacyjna droga szybko się jednak zakończyła. Dnia 22 lipca, w wyniku przeprowadzonego
6
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niejszym postulatem miało być właśnie stworzenie uczestnikom wyborów możliwości blokowania swych list.
Pierwotnie projekt przygotowany przez grupę posłów tej partii, który wpłynął
do Marszałka Sejmu 11 lipca, zakładał wprowadzenie bloków list w gminach
powyżej 20 000 mieszkańców, powiatach i województwach z jednoczesnym zastosowaniem metody d’Hondta w wewnątrzgrupowym podziale głosów na mandaty
oraz zasadą, że w podziale mandatów uczestniczyć mogą na wszystkich poziomach
samorządowej elekcji grupy list, które otrzymały co najmniej 10% ważnie oddanych
głosów. Co istotne w tej pierwszej wersji ustawy brak było klauzuli zaporowej
wewnątrz bloków. Dodatkowo zaproponowano pewne zmiany techniczne, które
dotyczyć miały między innymi: składu komisji wyborczych, zasad ochrony nazw
komitetów, biernego prawa wyborczego, zasady niepołączalności oraz oceny
ważności głosu9.
Przedstawiona propozycja spotkała się z krytyką ze strony ówczesnych partii
opozycyjnych. PiS zarzucano próbę manipulacji wynikiem wyborczym. Według
przedstawicieli PO, SLD oraz PSL nowe zasady ordynacji niezasłużenie uprzywilejowałyby najsilniejsze partie bloku, dając im znaczącą nadreprezentację w przyszłych radach i sejmikach. Co więcej, wspomniane partie uznały, że nowe zasady
prawa wyborczego zmuszą je do wchodzenia w porozumienia, które nie powstałyby
w innych warunkach10.
Co ciekawe, zaprotestowały również ugrupowania koalicyjne – LPR i Samoobrona. Partie te domagały się przede wszystkim zmiany metody podziału głosów
między partie wewnątrz bloku, które miałyby prawo uczestniczyć w podziale
mandatów. Koalicjanci zażądali rezygnacji z metody d’Hondta. Samoobrona
domagała się podziału głosów w bloku bardziej proporcjonalnie do uzyskanego
wyniku wyborczego. Przedstawicielom Ligi Polskich Rodzin, z uwagi na niewielkie

głosowania, zdecydowano w Sejmie o odrzuceniu projektu. Przeciw rezygnacji z dalszych prac nad
nim z oczywistych względów głosowali wszyscy obecni na sali posłowie PO, wsparci przez posłów
Mieczysława Łuczaka (PSL) i Henryka Krolla (niezależny); Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zawarty w druku
nr 817, www.sejm.gov.pl/prace Sejmu/archiwum/prace Sejmu V kadencji/proces legislacyjny-wyszukiwanie/przebieg procesu-projekty ustaw, odczyt z dn. 30.11.2008.
9
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad
gmin, powiatów i sejmików województw oraz ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta zawarty w druku nr 818, www.sejm.gov.pl/prace Sejmu/archiwum/
prace Sejmu V kadencji/ ustawy uchwalone w roku 2006/pozycja nr 114, odczyt z dn. 30.11.2008.
10
D. Uhlig, Koalicyjny blok ma wciągnąć LPR i Samoobronę, „Gazeta Wyborcza” 20.07.2006, s. 4.
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poparcie społeczne, najbardziej zależało natomiast na utrzymaniu braku progu
wyborczego wewnątrz grupy11.
Swój sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań prawnych wyrazili również
liczni eksperci, jak na przykład Michał Kulesza i Jerzy Regulski oraz samorządowcy.
Głównym zarzutem podnoszonym przez nich wobec projektu ordynacji było
zagrożenie upartyjnienia samorządu12.
Pomimo tak dużego oporu ze strony różnych środowisk, posłom koalicji rządzącej udało się najpierw wprowadzić projekt ustawy pod obrady Sejmu, a następnie nadać mu dalszy bieg. Głosowania zostały zbojkotowane przez opozycję13.
Niemało kontrowersji i emocji dostarczyły kolejne etapy jego legislacyjnej drogi.
W dalszej kolejności projekt ustawy skierowano do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Zalecono jednocześnie, by ukończyła ona nad nim
prace do dnia 21 sierpnia 2006 r.14 W tym czasie opozycja złożyła i przegłosowała
w Komisji (w której posiadała większość) projekt publicznego wysłuchania. Miało
ono odbyć się dnia 11 września 2006 r. i tym samym skutecznie opóźnić dalsze
prace nad ustawą15. Do wysłuchania jednak nie doszło, gdyż głosami posłów
koalicji zadecydowano wkrótce o zmianie składu Komisji16. Większość nowych
członków stanowili od tej pory posłowie należący do partii rządzących. Jednocześnie ze stanowiska przewodniczącego odwołano, pełniącego dotąd tę funkcję,
Waldemara Pawlaka (PSL). Jego miejsce zajął Dawid Jackiewicz (PiS)17. Zmieniona

11

D. Uhlig, Tej ordynacji nie chcemy, „Gazeta Wyborcza”, 24.07.2006, s. 3; Samorządy nie chcą
nowej ordynacji, „Rzeczpospolita”, 25.07.2006, s. 3.
12
M. Bąkiewicz, op.cit., s. 154; J. Marszałek-Kawa, Wybory samorządowe 2006 a kwestia nowelizacji
samorządowej ordynacji wyborczej, [w:] Samorząd terytorialny…, op.cit., s. 204.
13
www.sejm.gov.pl/prace Sejmu/archiwum/prace Sejmu V kadencji/ustawy uchwalone w roku
2006/pozycja nr 114/druk 818/głosowanie nr 87, odczyt z dn. 30.11.2008.
14
www.sejm.gov.pl/prace Sejmu/archiwum/prace Sejmu V kadencji/ustawy uchwalone w 2006/
pozycja nr 114/druk 818, 30.11.2008 r.
15
Uchwała Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z dnia 17 sierpnia 2006 r.
o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego, www.sejm.gov.pl/prace Sejmu/archiwum/komisje
Sejmu V kadencji/informacje dotyczące wysłuchań publicznych/ Poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw
oraz ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta, odczyt
z dn. 30.11.2008 r.
16
W tym miejscu warto zaznaczyć, że nieoﬁcjalne spotkanie z samorządowcami doszło jednak
do skutku. Na początku września zorganizowały je PO, SLD oraz PSL.
17
www.sejm.gov.pl/prace Sejmu/archiwum/komisje Sejmu V kadencji/skrócone informacje
o pracach komisji/ Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej/posiedzenie w dniu 23
sierpnia 2006 r. nr 98/2006 (122), odczyt z dn. 30.11.2008; J. Marszałek-Kawa, op.cit., s. 205.
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Komisja odwołała wysłuchanie publiczne argumentując, że Sejm zobowiązał jej
członków do ukończenia prac nad ustawą do 21 sierpnia 2006 r.18
Następnie w przeciągu dwóch tygodni (od 24 sierpnia do 6 września 2006 r.)
Parlament sﬁnalizował prace nad projektem, przyjmując część poprawek Komisji
i Senatu. Wśród najbardziej istotnych zmian, jakich dokonano ostatecznie w projekcie PiS, wymienić należy: zmianę metody przydzielania mandatów między
partie wewnątrz bloków z d’Hondta na klasyczną Sainte-Laguë’a, ustalenie progu
wyborczego 5% wewnątrz grup oraz przyjęcie zasady, że głosy oddane na partie
bloku, które nie przekroczą wymaganego progu 5% będą wliczane do wyniku
wyborczego partii, które ten próg przekroczą. Poza tym dokonano również zróżnicowania poziomu procentowego poparcia wymaganego od grup dla wspólnego
uczestnictwa w podziale mandatów: 10% dla grup w wyborach rad gmin powyżej
20 000 mieszkańców i rad powiatów oraz 15% dla grup list w wyborach sejmików
województw19.
6 września 2006 r. ustawę przekazano do zatwierdzenia Prezydentowi, który
podpisał ją tego samego dnia20. Niezwłocznie po podpisaniu ustawy przez Prezydenta przedstawiciele partii opozycyjnych wspólnie skierowali ją do Trybunału
Konstytucyjnego. Była to już ich ostatnia próba zablokowania nowych, jak sądzili,
niezbyt dla nich korzystnych, rozwiązań. Wniosek umotywowano między innymi:
terminem wejścia w życie ordynacji, naruszeniem zasady równości prawa wyborczego przez wprowadzenie bloków list, złamaniem zasady decentralizacji oraz
przepisu o wysłuchaniu publicznym. Pomimo obaw, Trybunał zdążył rozpatrzyć
sprawę przed wyborami. Jak się okazało orzekł, że nowe rozwiązania nie naruszają
Konstytucji. W odniesieniu do zaskarżonego sposobu uchwalania uznano, że nie
był on całkowicie prawidłowy, jednakże nie na tyle, aby z tego powodu unieważniać
całość ordynacji21.

18

Uchwała Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej z dnia 23 sierpnia 2006 r.
o odwołaniu przeprowadzenia wysłuchania publicznego, www.sejm.gov.pl/prace Sejmu/archiwum/
komisje Sejmu V kadencji/informacje dotyczące wysłuchań publicznych/ Poselski projekt ustawy
o zmianie ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików
województw oraz ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta, odczyt z dn. 30.11.2008.
19
www.sejm.gov.pl/prace Sejmu/archiwum/prace Sejmu V kadencji/ustawy uchwalone w roku
2006/pozycja nr 114/druk nr 818/uchwalenie, odczyt z dn. 30.11.2008.
20
www.sejm.gov.pl/prace Sejmu/archiwum/prace Sejmu V kadencji/ustawy uchwalone w roku
2006/pozycja nr 114/druk 818, odczyt z dn. 30.11.2008.
21
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r.: Sygn. akt K 31/06, www.trybunal.
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Odrębne zdania zgłosili trzej członkowie Trybunału: Ewa Łętowska, Marek
Safjan oraz Mirosław Wyrzykowski. Wszyscy oni, choć w pełni podzielili argumentację pozostałych jego członków, to jednak skłonni byli wysunąć z niej
odmienny wniosek. Uznali nową ustawę za niekonstytucyjną, zgłaszając wątpliwości w kwestii istotnego skrócenia vacatio legis nowego aktu prawnego22 oraz
rezygnacji w tym konkretnym przypadku z szeroko pojętych społecznych konsulgov.pl/orzecznictwo/baza danych/układ chronologiczny, odczyt z dn. 30.11.2008; J. Marszałek-Kawa,
op.cit., s. 208–210.
22
Warto przywołać tutaj choć część argumentacji jaką się posłużyli. Wskazani sędziowie stwierdzili, że siedmiodniowe vacatio legis jest niedopuszczalne w przypadku ustaw tak wyjątkowych jak
ordynacje wyborcze. Za ich pomocą reguluje się bowiem podstawowe prawa polityczne obywateli,
zapewniając im udział w sprawowaniu władzy. Zdaniem wymienionych sędziów wprowadzenie tak
daleko idących zmian (za takie uznać trzeba bez wątpienia zmiany w trzech obszarach dotyczących
prawa wyborczego: poziom klauzuli zaporowej, struktura okręgów wyborczych oraz właśnie metoda
przeliczania głosów na mandaty) nigdy nie pozostaje bez znaczenia zarówno dla obywateli, jak i dla,
planujących swe wyborcze strategie z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, komitetów wyborczych. Sędzia M. Wyrzykowski słusznie zauważył, że choć instytucja grup list została potraktowana
jedynie jako „fakultatywna możliwość”, to nie można uznać jej przez to za obojętną zarówno dla
wyników elekcji, jak i dla decyzji poszczególnych obywateli. Zwrócił on również uwagę na fakt, że
jedną z istotnych funkcji instytucji vacatio legis jest zapewnienie trwałości reguł toczącego się procesu,
a jego rozpoczęcie w odniesieniu do wyborów z 2006 r. nastąpiło z pewnością znacznie wcześniej niż
w dniu ogłoszenia kalendarza wyborczego, będącego jednocześnie dniem wejścia w życie zaskarżonej
ustawy wyborczej. Sędziowie zgodnie uznali, że okres wejścia rozpatrywanej ustawy w życie powinien
być więc w tym wypadku zdecydowanie dłuższy, a przez to lepiej dostosowany do doniosłości regulowanej sfery i zakresu proponowanych zmian. Co więcej, takie właśnie stanowisko należałoby uznać
za utrwalone w dotychczasowych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego. Ewa Łętowska oraz Marek
Safjan wskazali w tym względzie także na postanowienia Komisji Weneckiej, która za ostateczny termin
odpowiedni dla nowelizacji podstaw prawa wyborczego przyjęła okres jednego roku przed końcem
kadencji. Sędzia E. Łętowska zwróciła uwagę, że samorządowa ustawa wyborcza wyraźnie i jednoznacznie wskazuje termin trzech miesięcy przed zakończeniem kadencji jako ostatni moment właściwy
na dokonywanie zmian w strukturze okręgów wyborczych. Jej zdaniem ustawowe zagwarantowanie
tak konkretnego terminu w odniesieniu do jednego z podstawowych elementów systemu wyborczego
trzeba uznać za zobowiązujące również dla pozostałych. Warto odwołać się jeszcze do argumentacji
sędziego M. Wyrzykowskiego, który zaznaczył, że wszystkie, a szczególnie tak ważne ustawy jak ustawy
wyborcze powinny być zawsze bezwzględnie uchwalane w terminie, który zapewnia swobodną
możliwość kontroli przyjętego aktu przez uprawniony do tego Trybunał. Stawianie sędziów Trybunału
w sytuacji orzekania pod presją czasu, jest nie do przyjęcia. Za ewentualnym i dopuszczalnym jedynie
wyjątkowo skróceniem vacatio legis przemawiać powinna zaś zawsze wartość konstytucyjna donioślejsza niż konstytucyjna gwarancja rzetelności i pewności prawa związana z zasadą vacatio legis.
Wszyscy trzej sędziowie zgodnie uznali, że podstawą do tego nie mogą być argumenty takie jak nieduża
objętość tekstu czy bieg kalendarza wyborczego. Uleganie tego typu sugestiom szybko może stać się
punktem wyjścia dla ugruntowania nagannych praktyk legislacyjnych na przyszłość; Wyrok Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r.: Sygn. akt K 31/06, www.trybunal.gov.pl/orzecznictwo/baza
danych/układ chronologiczny, odczyt z dn. 30.11.2008.
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tacji23. Sędzia M. Wyrzykowski uznał, że już samo nieuzasadnione skrócenie
vacatio legis uznać można za wystarczające dla orzeczenia niekonstytucyjności
nowej ustawy. Pozostali dwaj skłaniali się raczej ku przekonaniu, że sprzeczność
z Konstytucją wywołuje łączne oddziaływanie skróconego vacatio legis oraz
odwołanego wysłuchania publicznego. Ciekawą tezę wysunął sędzia M. Safjan
uznając, że doszło w tym przypadku do nadania w praktyce (choć oczywiście nie
formalnie) trybu pilnego projektowi ustawy, wobec którego taki tryb nie może
zostać zarządzony24.
Uchwalona w ten sposób nowelizacja ordynacji wyborczej, poza kilkoma innymi
zmianami, wprowadziła więc do polskiego prawa wyborczego rozwiązanie
w postaci możliwości tworzenia grup list przez komitety wyborcze. Normalna
i pożądana w systemie demokratycznym niepewność i nieprzewidywalność związana z wynikiem wyborczym spotęgowana została tym razem przez mające
zadziałać mechanizmy blokowe. W związku z tym aktualne stały się pytania o to,
kto rzeczywiście zyska na nowych przepisach prawnych oraz czy w polskiej rzeczywistości potwierdzenie znajdą ustalenia teoretyczne?
Zgodnie z przyjętymi ostatecznie rozwiązaniami, tworzone na zasadzie umowy,
grupy list zostały uprawnione do wspólnego startu w wyborach i wspólnego
uczestnictwa w podziale mandatów bez konieczności tworzenia wspólnych list
kandydatów. Ordynacja, zgodnie z początkowym projektem PiS, przewidywała tą
możliwość w wyborach rad gmin powyżej 20 000 mieszkańców, rad powiatów oraz
sejmików województw. A więc tylko wówczas, gdy mieliśmy do czynienia z wyborami proporcjonalnymi. O utworzonym bloku należało poinformować odpowiednią terenową komisję wyborczą nie później niż 25 dni przed wyborami, a poinformowana terenowa komisja wyborcza miała obowiązek publicznie ogłosić
23
Kwestię wysłuchania publicznego podjęli w zdaniach odrębnych E. Łętowska i M. Safjan. Jako
problem postrzegano tu nie tyle nie przeprowadzenie wysłuchania publicznego, co całkowite pominięcie jakiejkolwiek formy publicznej debaty nad projektem. Sędziowie uznali takie zaniechanie za
niemożliwe do przyjęcia. W ich opinii propozycja głębokich zmian prawa wyborczego, które dodatkowo należą do sfery samorządu lokalnego, powinna zostać poddana szerokiej społecznej dyskusji
i ocenie. Sędzia M. Safjan powołał się przy tym na postanowienia Europejskiej Karty Samorządu
Lokalnego. Sędziowie odrzucili argumentację wskazującą, że przepisy o wysłuchaniu publicznym nie
mają ugruntowania w Konstytucji, a tylko w regulaminie Sejmu i dlatego nie mogą być przedmiotem
kontroli ze strony Trybunału. Zwrócili również uwagę, że absolutnie żadnym uzasadnieniem nie
może być tempo prac nad nową ustawą; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r.:
Sygn. akt K 31/06, www.trybunal.gov.pl/orzecznictwo/baza danych/układ chronologiczny,
30.11.2008.
24
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 listopada 2006 r.: Sygn. akt K 31/06, www.trybunal.
gov.pl/orzecznictwo/baza danych/układ chronologiczny, odczyt z dn. 30.11.2008.
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wiadomość. Istotne było również to, że dany komitet wyborczy mógł uczestniczyć
tylko w jednej grupie list w określonej jednostce samorządowej25.
Oczywistym skutkiem wprowadzenia możliwości grupowania list była konieczność ustalenia zasad podziału tak uzyskanych głosów na mandaty. W odniesieniu
do rad gmin, rad powiatów oraz rad miast na prawach powiatu nowa ordynacja
przewidywała, że w podziale mandatów uczestniczyć będą tylko te grupy list, które
uzyskają 10% ważnie oddanych głosów. W ramach bloku natomiast komitety, które
przekroczą próg 5% ważnie oddanych głosów. Przy czym, jeżeli grupa list nie
przekroczy progu 10%, każdy z komitetów ją tworzących uczestniczyć miał samodzielnie w podziale mandatów na ogólnych zasadach (próg 5%). Jednocześnie przy
podziale mandatów między komitety wyborcze bloku, który uzyska 10% ważnych
głosów, głosy oddane na komitety, które nie przekroczą wymaganego progu 5%
wzmocnią wynik komitetów, które ten próg przekroczą. Podczas podziału mandatów wewnątrz bloku obowiązywać miała metoda klasyczna Sainte-Laguë’a.
Analogicznie zasady te zastosowano w odniesieniu do wyborów do sejmików
województw. Zwiększeniu uległ jedynie próg, który grupa list musiała przekroczyć,
by wspólnie wziąć udział w podziale mandatów. Wynosił on 15% (a nie 10%)
ważnie oddanych głosów26.
W przypadku braku grup list oraz poza grupami w podziale mandatów obowiązywać miały rozwiązania prawne znane z poprzedniej elekcji samorządowej.
Uzyskane przez poszczególne komitety głosy miały zostać przeliczone na mandaty
z zastosowaniem metody d’Hondta27.
Warto tutaj przypomnieć, że szansę tworzenia tzw. list zblokowanych stwarzała
również ordynacja wyborcza do Sejmu obowiązująca w roku 199128. Co ciekawe
teoretycznie wprowadzona wówczas instytucja była niewątpliwie tą samą, którą
ponownie zaproponowano dopiero po upływie piętnastu lat – właśnie w roku 2006.
Różnice jakie wystąpiły w obu podejściach wynikały zaś w dużej mierze z faktu,
że w grę wchodziły wybory o zupełnie innej skali i dotyczyły szczegółowych
kwestii technicznych.
W roku 1991 bloki list tworzyć można było na dwóch poziomach – zarówno
na poziomie list okręgowych, jak i ogólnopolskich. Podobnie jak w roku 2006 także
25
Ustawa z dnia 6 września 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, Dz. U. 2006 nr 159 poz. 1127.
26
Ibidem.
27
Ibidem.
28
Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.
U. 1991 Nr 59, poz. 252.
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wówczas zastrzeżono, że powinny one dla swej ważności przybrać formę pisemną.
Niezbędne było również dochowanie określonego ustawą terminu dla zgłoszenia
powstania grupy– w przypadku list okręgowych był to termin 38 dni do dnia
wyborów, a w odniesieniu do list ogólnopolskich – 30 dni. Najważniejsza odmienność zarysowała się w kwestii przyjętych zasad przeliczania głosów grup na
mandaty. W ordynacji z początku lat 90. nie zdecydowano się na wprowadzenie na
dwóch poziomach przeliczania głosów dwóch różnych metod przeliczeniowych.
W odniesieniu do zblokowanych list okręgowych dwukrotnie zastosowano metodę
Hare-Niemeyer’a, a wobec zblokowanych list ogólnopolskich – metodę zmodyﬁkowaną Sainte-Laguë. Dodatkową i niezwykle ciekawą, aczkolwiek nieznaną
ordynacji z 2006 r., możliwość stwarzał zapis pozwalający na dość swobodny wybór
metody ostatecznego ustalania wyniku wewnątrz grupy w oparciu o treść oświadczenia jej członków, które miało być składane w momencie rejestracji grupy29.
Jak łatwo zauważyć opisane powyżej zasady mogły tak naprawdę znacząco
wpłynąć na ostateczny rezultat elekcji z 1991 r. Obawy takie okazały się nieuzasadnione w obliczu faktu, że z możliwości tej skorzystała wówczas niewielka liczba
uprawnionych. Mechanizmy towarzyszące działaniu bloków list nie zostały w zasadzie uruchomione, wskutek czego pozostały one bez znaczenia dla ostatecznego
wyniku wyborów przeprowadzonych w 1991 r.30

MECHANIZM DZIAŁANIA BLOKÓW LIST NA PRZYKŁADZIE
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

OPISANE POWYŻEJ ZAMIANY prawa wyborczego nie pozostały natomiast bez
wpływu na wynik samorządowej elekcji z 2006 r. Ich rzeczywiste znaczenie dla
ostatecznego rezultatu wyborów przeanalizowane zostanie na przykładzie Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego. Aby w pełni ustalić zakres zmian i zniekształceń
do jakich doprowadziła tu nowa ordynacja wyborcza, niezbędne będzie scharakteryzowanie sytuacji wyborczej w tym regionie kraju oraz przedstawienie wyników
głosowania. Najważniejszym etapem będzie zaś porównanie wyniku wyborów
z 2006 r. w oparciu o zasady przeliczeniowe obowiązujące w ordynacji z roku 2002
oraz ordynacji z roku 2006.

29
30

Ibidem, art. 75, 77 pkt. 3, 93 pkt. 5, 96, 100 pkt 3.
J. Raciborski, J. Ochremiak, op.cit., s. 73.
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W 2006 r. w skład nowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wejść miało
39 osób. Kandydatów zgłosiło 13 komitetów wyborczych: Polskiego Stronnictwa
Ludowego, Liga Polskich Rodzin, Krajowej Partii Emerytów i Rencistów, Prawo
i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska RP, Koalicyjny KW SLD+SDPL+PD+UP
Lewica i Demokraci, Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej, Polska Partia Pracy,
Unia Polityki Realnej, Samoobrona Patriotyczna, KW Narodowego Odrodzenia
Polski, Konfederacja – Godność i Praca oraz KW Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego. W pierwszych pięciu okręgach wyborczych zarejestrowano 11 z nich,
a w szóstym – 10. W okręgach numer 1, 2, 3 oraz 5 swoich list nie zgłosiły: KW Konfederacja – Godność i Praca oraz KW Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego,
w okręgu numer 4: KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów i KW Narodowego
Odrodzenia Polski, a w okręgu numer 6: KW Narodowego Odrodzenia Polski,
KW Konfederacja – Godność i Praca oraz KW Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego31.
W celu wspólnej partycypacji w podziale mandatów ostatecznie utworzono tu
dwie grupy list. Pierwszy blok stworzyły komitety: Polskiego Stronnictwa Ludowego, Krajowej Partii Emerytów i Rencistów oraz Platforma Obywatelska RP, drugi
zaś: Liga Polskich Rodzin, Prawo i Sprawiedliwość i Samoobrona Rzeczpospolitej
Polskiej32. Warto dodać, że grupy te w pełni odpowiadały ówczesnym podziałom
centralnej sceny politycznej. Z tego też względu, Wielkopolska uchodzić może za
dobry przykład działania nowych rozwiązań prawnych w konkretnej sytuacji
politycznej, pod którą były one de facto wprowadzane.
W wyniku głosowania przeprowadzonego 12 listopada najlepszy wynik odnotował KW Platformy Obywatelskiej RP uzyskując 29,34% głosów. Na drugim
miejscu uplasował się KW Prawa i Sprawiedliwości z poparciem 20,22%. Kolejne
miejsca zajęły: Koalicyjny KW Lewicy i Demokratów (18,22%) oraz KW Polskiego
Stronnictwa Ludowego (13,32%). Pozostałe komitety uzyskały poparcie na poziomie nie przekraczającym 5% ważnie oddanych głosów. Wśród nich najwyższym
zaufaniem wyborcy obdarzyli KW Samoobrony RP, na którą swój głos oddało
ogółem 4,91% uprawnionych. Warto dodać, że komitet tej partii przekroczył
wymagany próg 5% ważnie oddanych głosów w okręgach: 2, 4, 5 oraz 6. Niższe
31
www.pkw.gov.pl/wyniki wyborów i referendów/wybory do organów samorządu terytorialnego
i referenda lokalne/wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na 12 listopada 2006 r./wizualizacja – wybory samorządowe 2006/głosowanie w dniu 12.11.2006/wielkopolska/Sejmik Województwa Wielkopolskiego –
wyniki głosowania i wyniki wyborów, odczyt z dn. 16.10.2008.
32
Ibidem.
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poparcie uzyskały kolejno: KW Ligi Polskich Rodzin (3,88%), KW Krajowej Partii
Emerytów i Rencistów (3,14%), KW Samoobrony Patriotycznej (3%), KW Unii
Polityki Realnej (1,56%), KW Polskiej Partii Pracy (1,27%), KW Narodowego
Odrodzenia Polski (0,64%), KW Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego (0,29%)
oraz KW Konfederacja – Godność i Praca (0,22%) [patrz: Tabela 1].
W efekcie zastosowania zasad prawa wyborczego w podziale mandatów uczestniczyć mogły oba z utworzonych bloków (w ich ramach trzy komitety wyborcze
partii politycznych) oraz jeden koalicyjny komitet wyborczy. Ostatecznie mandaty
w Sejmiku otrzymało czterech uczestników elekcji. W wyniku przeliczania głosów
zgodnie z nowo obowiązującą ordynacją miejsca w nowym Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego uzyskały odpowiednio komitety: Platformy Obywatelskiej – 15
mandatów, Prawa i Sprawiedliwości – 12, Lewicy i Demokratów – 7 oraz Polskiego
Stronnictwa Ludowego – 5.
Stawiając w tym miejscu pytanie o to, jak wyglądałby po wyborach rozkład sił
poszczególnych ugrupowań, gdyby zmiana ordynacji nie doszła do skutku, przechodzimy do etapu, w którym zaprezentowane zostaną sprawy z punktu widzenia
niniejszego tekstu najistotniejsze. Dalsza część artykułu poświęcona będzie przedstawieniu i analizie sytuacji czysto hipotetycznych, które niewątpliwie stały się
inspiracją jego powstania, oraz ich skonfrontowaniu z rzeczywistością.
W pierwszej kolejności przedstawić należy rezultaty osiągnięte w efekcie przeliczenia wyników tego samego głosowania w oparciu o zasady prawa wyborczego
obowiązujące w roku 2002. Otóż gdyby w 2006 r. zastosowano właśnie tą ordynację, uzyskalibyśmy następujący podział mandatów: KW Platformy Obywatelskiej
– 16 mandatów, KW Prawa i Sprawiedliwości – 10, KW Lewicy i Demokratów – 7
oraz KW Polskiego Stronnictwa Ludowego – 6. Jak można zauważyć w tym przypadku mandaty otrzymałyby te same komitety wyborcze. Niewielkie zmiany
dotyczyłyby jedynie rozkładu miejsc w Sejmiku między poszczególne ugrupowania
[patrz: Tabela 1].
Po tym wstępnym zaprezentowaniu wyników wyborów, jakie otrzymalibyśmy
w obu przypadkach, należy zastanowić się dokładniej nad znaczeniem wprowadzonych w 2006 r. zmian prawnych. Podstawowym pytaniem pozostaje w tym
wypadku pytanie o to, jak zadziałały bloki list. Z przeprowadzonej na te potrzeby
analizy wynika, że wzrost o dwa mandaty zanotował KW Prawa i Sprawiedliwości.
Po jednym miejscu w nowym Sejmiku straciły zaś zblokowane KW Platformy
Obywatelskiej i KW Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Na tym tle jasno widać, że w przypadku opisywanego Sejmiku na nowych
rozwiązaniach prawnych zyskał największy uczestnik bloku, ale tylko w sytuacji,
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1 030 996

39 964 (3,88%)

Razem

137 324 (13,32%)

Liczba głosów uzyskanych w wyborach
w 2006 roku

KW Liga Polskich Rodzin

Okręg

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Komitet
Wyborczy

Tabela 1. Liczba mandatów uzyskanych w wyborach samorządowych w 2006 r. przez komitety wyborcze
w poszczególnych okręgach wyborczych zgodnie z ordynacją obowiązującą w 2002 oraz 2006 r. – wpływ zmian
prawnych na wynik elekcji
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Tabela 2. Warianty rozkładu mandatów w Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego w kilku hipotetycznych sytuacjach
reguła wyborcza z 2006 r.
Wariant

ordynacja wyborcza
i układ bloków list
jak podczas wyborów
w 2006 r., ale z zastosowaniem metody
d’Hondta w podziale
głosów na mandaty
wewnątrz bloków

jeden blok wyborczy
PiS-LPR-Samoonrona
RP

dwa bloki wyborcze PiS-LPR-SamoobronaRP
oraz PO-PSL-KPEiRLiD

KW Polskie Stronnictwo Ludowe

5

6

5
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–

–

–
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–

–

–
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13

11

12
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Obywatelska RP

14

15

15
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SLD+SDPL+PD+UP
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7

7

7
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–

–

–
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–

–

–
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–
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–
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–

–
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–

–

–
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Źródło: obliczenia własne.
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gdy pozostali uzyskali bardzo niską liczbę głosów, praktycznie uniemożliwiającą
im udział w podziale mandatów. Miało to miejsce w przypadku bloku PiS-LPRSamoobrona. Sytuacja przedstawiała się już zupełnie inaczej, gdy dysproporcje
w rozkładzie liczby głosów oddanych na poszczególnych członków grupy były
mniejsze. Wówczas na blokowaniu traciły nieco największy i drugi co do wielkości komitet wyborczy. Taka właśnie sytuacja miała miejsce w odniesieniu do
grupy złożonej z PO-PSL-KPEiR. Zaskakujący może być fakt, że na takim konkretnym układzie nie zyskiwał, lecz tracił najmocniejszy członek bloku – Platforma Obywatelska.
Ciekawie przedstawiała się sytuacja Koalicyjnego KW Lewicy i Demokratów.
Teoretycznie komitet ten, jako pozostający poza blokami, powinien stracić na
nowych rozwiązaniach prawnych. Jak się jednak okazało nic takiego nie miało
miejsca w rzeczywistości. Po przeliczeniu głosów na mandaty w obu przypadkach
LiD otrzymał taką samą liczbę (siedmiu) mandatów w nowym Sejmiku.
Jeszcze pełniejszy obraz sytuacji uzyskać można po przeanalizowaniu kilku
innych, czysto hipotetycznych, kombinacji. Można zastanowić się na przykład, jaka
byłaby w nowych warunkach prawnych pozycja Platformy Obywatelskiej, gdyby
partia ta nie stworzyła bloku list z Polskim Stronnictwem Ludowym oraz Krajową
Partią Emerytów i Rencistów. Po przeprowadzeniu stosownych obliczeń okazuje
się, że PO uzyskałoby wówczas jedynie 14 mandatów. Na takim układzie najbardziej
skorzystałby zaś inicjator zmian prawnych – PiS. Mógłby on liczyć wówczas, nie na
12, lecz na 13 stanowisk w nowej radzie. Decydując się na blok list z PSL oraz
KPEiR, Platforma Obywatelska przejęła więc jeden z mandatów PiS, ratując nieco
swoją pozycję w nowym Sejmiku [patrz: Tabela 2]33.
Bardziej korzystna dla ówczesnych partii opozycyjnych byłaby jednak szeroka
koalicja PO-PSL-KPEiR-LiD. W wyniku takiego porozumienia przy zastosowaniu
nowych rozwiązań prawnych KW PiS zdobyłby jedynie 11 miejsc, ugrupowania
opozycyjne zaś aż 28. Odebrany PiS mandat, w efekcie działania metody SainteLaguë, przypadłby wówczas KW PSL, który zyskałby tym samym dodatkowego
reprezentanta w wybieranym zgromadzeniu [patrz: Tabela 2].
Ostatnią, aczkolwiek nie mniej istotną, z przeprowadzonych symulacji prawdopodobnego rozdziału miejsc w nowym Sejmiku po wyborach w 2006 r. jest analiza

33

Podobnych przeliczeń, ale uwzględniających dane dotyczące całego kraju, dokonują: J. Raciborski J. Ochremiak, op.cit., s. 70–91.
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zakładająca przyjęcie zasady d’Hondta w wewnątrzgrupowym podziale mandatów.
Co ciekawe okazuje się, że tego typu zmiana nie wywołałaby w Wielkopolsce
żadnych przesunięć w rozkładzie mandatów między poszczególne ugrupowania
[patrz: Tabela 2].
Z ustaleń jasno wynika, że, po wejściu w życie zmienionej ordynacji wyborczej,
PiS, tworząc grupę list z Samoobroną RP oraz LPR, gdyby była ona jedyną utworzoną grupą, mógł uzyskać, kosztem największej partii pozablokowej, nawet trzy
mandaty. Taki wynik został nieco zniwelowany poprzez pojawienie się drugiej
grupy list złożonej z, podobnych pod względem wielkości w stosunku do pierwszej
grupy, partii politycznych, w której udział wzięła właśnie owa druga największa
partia. Ostatecznym efektem takiego zachowania się części opozycji było odebranie zgrupowanym partiom rządzącym jednego mandatu i zmniejszenie wyborczego
sukcesu największej z nich. Dzięki zaakceptowaniu nowych rozwiązań i umiejętnemu ich wykorzystaniu PO uzyskała dla siebie dodatkowy mandat. Na tym jednak
nie koniec. Sukces partii opozycyjnych mógłby być większy, gdyby doszło między
nimi do szerokiej koalicji uwzględniającej uczestnictwo Lewicy i Demokratów.
Wówczas ugrupowania te odebrałyby PiS i jego sojusznikom kolejny mandat. Jak
wspomniano, w efekcie działania wewnątrz grup metody Sainte-Laguë, umocniłaby
się w ten czas pozycja jednej ze średnich partii bloku – w tym konkretnym przypadku byłoby to Polskie Stronnictwo Ludowe.

PODSUMOWANIE  TEORIA A RZECZYWISTOŚĆ
Incydentalne działanie w polskich warunkach kontrowersyjnego zapisu o możliwości tworzenia grup list dostarczyło materiału do przeprowadzania różnorodnych analiz. Przedstawione w niniejszym tekście podejście jest próbą wykorzystania zgromadzonych wówczas danych w celu konfrontacji polskiej rzeczywistości
z teorią. Jak wynika z obliczeń, zmiany ordynacji poprzedzające wybory samorządowe Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2006 r. przyniosły potwierdzenia
nie wszystkich choć z pewnością znacznej części teoretycznych założeń dotyczących
mechanizmów towarzyszących instytucji blokowania list.
Oczywistym efektem nowych rozwiązań prawnych była redukcja głosów straconych w ramach grup oraz premiowanie dużych uczestników bloków na tle ich,
o wiele słabszych, sojuszników34. Wynika stąd, że potwierdziły się teoretyczne
34

B. Michalak, op.cit., s. 178–179.
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przewidywania deformującego nieco wyborczą wolę działania instytucji grup list.
Możliwość wspólnego udziału w podziale mandatów w omawianym regionie
przyniosła widoczne korzyści przede wszystkim głównemu inicjatorowi nowelizacji – Prawu i Sprawiedliwości. Nie były to co prawda korzyści zapewniające mu
pozycję pozwalającą przejąć w nowym Sejmiku rolę ugrupowania rządzącego.
Dzięki umiarkowanie racjonalnemu podejściu do kwestionowanych zmian udało
się to części zgrupowanych partii opozycyjnych. Mimo to faktem jest, że PiS był
tutaj tą partią, która na zmianie ordynacji zyskała najwięcej.
Wydaje się, że z czysto technicznego punktu widzenia, wynik elekcji został w ten
sposób zniekształcony przede wszystkim w wyniku równoczesnego zastosowania
dwóch poziomów podziału głosów zgrupowanych partii. W procesie tym duże
znaczenie miała metoda stosowana zwłaszcza w pierwszym etapie owego podziału.
Potwierdzenie znalazła zasada mówiąca, że w małych okręgach wyborczych
(a takimi bez wątpienia są okręgi wyborcze w Wielkopolsce), odegrała ona szczególnie istotną rolę. Ponieważ na tym poziomie podziału podczas omawianej elekcji,
stosowano metodę d’Hondta, zyski odnotowały partie duże. Wewnątrz bloków
premiowano partie średniej wielkości. Jak zostało to wykazane przy rozpatrywaniu
hipotetycznego rozkładu mandatów z zastosowaniem metody d’Hondta, wewnątrz
bloków sposób rozdziału głosów nie odgrywał już jednak tak istotnej roli. Wątpliwości nie ulega fakt, że skorelowanie dwuetapowego podziału głosów z takim
właśnie układem metod przeliczeniowych znacząco przyczyniło się do wystąpienia
opisanych deformacji (znaczenie miało też oczywiście wliczanie wyniku komitetów,
które nie osiągnęły wymaganego progu 5% do wyniku całych grup).
Tendencje, które obserwować mogliśmy w Wielkopolsce nie zawsze potwierdzały
jednak te, których moglibyśmy spodziewać się opierając się jedynie na ustaleniach
teoretycznych oraz na wyniku elekcji w skali ogólnopolskiej. Dotyczyło to w szczególności faktu, że w omawianym regionie na nowych zasadach nie skorzystali
w ogóle mniejsi uczestnicy grup (zwłaszcza Samoobrona czy LPR). Sytuacje takie
zdarzały się w innych częściach kraju (między innymi w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim, łódzkim, podlaskim,
świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim)35.
Znacznie bardziej skomplikowana kalkulacja dotyczyła ewentualnych strat lub
zysków komitetów pozostających poza blokami. Zwłaszcza w kontekście działania
zasady, że partie pozostające poza blokami zawsze tracą. Mimo to, w żadnym
z rozpatrywanych wariantów nie zmieniła się na gorsze sytuacja LiD-u, będącego
35

J. Raciborski, J. Ochremiak, op.cit., s. 81.
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właśnie najlepszym przykładem koalicji partii świadomie pozostającej poza wszelkimi grupami. Warto zaznaczyć, że prawidłowość ta odbiegała znacząco nie tylko
od teorii, ale również doświadczeń innych wybieranych Sejmików. Tylko w oparciu
o przeliczenia wyników z 2006 r. według ordynacji z poprzedniej elekcji, na pierwszy rzut oka stwierdzić można, że opisana tendencja potwierdziła się w aż dziesięciu województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim,
łódzkim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz
zachodniopomorskim36. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że choć w Wielkopolsce
LiD rzeczywiście nie stracił na decyzji nieuczestnictwa w blokach, podczas prezentacji hipotetycznego rozkładu mandatów w kilku wybranych układach grup list
wykazano, iż szeroka koalicja partii opozycyjnych byłaby w stanie odebrać PiS
dodatkowy mandat (przypadłby on ostatecznie PSL). Dzięki temu możnaby sądzić,
że LiD mógł pośrednio zyskać na uczestnictwie w grupie list, a więc pozostając
poza nią – stracił.
Prawidłowość ta w bezpośredni sposób potwierdziła się natomiast w odniesieniu
do Platformy Obywatelskiej. Na podstawie obliczeń udowodniono, że, decydując
się na skorzystanie z możliwości blokowania, partia zyskała kosztem głównego
rywala premię w postaci dodatkowego mandatu. Jednakże zwraca uwagę fakt, że
dalsze poszerzanie grupy list nie zmieniłoby już nic w tym względzie. W tym
przypadku przedstawiciele PO wykazali więc sporo pragmatyzmu nie podejmując
współpracy z LiD.
Na zakończenie warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że instytucja bloków list,
mimo teoretycznych sugestii w takim kierunku, nie wpłynęła w Wielkopolsce na
skonsolidowanie nowego zgromadzenia. Powstała po wyborach koalicja PO-PSL
otrzymałaby dużo stabilniejszą większość (różnica dwóch mandatów), gdyby partie
te zawiązały zwykłą koalicję powyborczą po samodzielnym starcie w wyborach
z zastosowaniem ordynacji nie dopuszczającej możliwości tworzenia grup list.
Kontrowersyjne wydarzenia kilku miesięcy 2006 r. przyniosły skutek w postaci
odpowiedniego ukształtowania kolegialnych ciał przedstawicielskich polskiego
samorządu lokalnego na najbliższe cztery lata. Niezależnie od tego, czy wprowadzone wówczas zmiany były efektem partykularnych interesów politycznych, czy
raczej autentycznej troski o lepsze funkcjonowanie samorządu faktem jest, że nie
przetrwały one próby czasu. Choć wyniki ich zastosowania odczuwalne będą
jeszcze przez jakiś czas, mechanizmy blokowe w polskim prawie wyborczym należą
już do przeszłości. Możliwość tworzenia list zblokowanych usunięto z samorządo36
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wej ordynacji wyborczej w kwietniu 2008 r. Wprowadzona naprędce ustawa nie
przetrwała zmiany parlamentarnej większości – partie niedawnej opozycji nigdy
do końca nie zaakceptowały jej uchwalenia i przy nadarzającej się okazji zadecydowały o jej zmianie37.

SUMMARY

THE FOLLOWING ARTICLE describes the actions taken by the institution that block electoral lists in Poland. First part presents theoretical foundations of the issue and a tempestuous process of introducing the changes to the electoral law shortly before the local council
election in 2006. For the complete description we have also brought closer the institution
of blocking electoral lists included in the electoral law of the 1991 parliament. It was the
same theoretical construction as in 2006. The most important part of the article is the
description of the above mentioned problems on example of the Regional Parliament of
Wielkopolskie Province. We have introduced one real and a few hypothetical situations. It
was made to show how the institution of blocking electoral lists inﬂuenced the results of
the election. The outcome of this experiment has been presented in the full version of the
text.

37

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw, Dz. U. 2008 nr 96, poz. 607.
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PARTIE ETNOREGIONALNE:
SZANSA CZY ZAGROŻENIE
DLA JEDNOCZĄCEJ SIĘ EUROPY?

WSTĘP

KONFLIKT ZBROJNY, KTÓRY wybuchł na terenie Europy w 1914 r. i przeszedł do
historii pod nazwą I wojna światowa, świadczył niewątpliwie o schyłku okresu
dominacji mocarstw europejskich w polityce światowej. Brak możliwości rozstrzygnięcia losów wojny przy wyłącznym zaangażowaniu środków politycznych,
ekonomicznych i militarnych rywalizujących ze sobą dotąd państw starego kontynentu, wskazywał na rozpoczęcie nowego etapu w zakresie wzajemnych relacji.
Niewątpliwie okresem historycznym o znaczeniu symbolicznym, wyznaczającym
kres konﬂiktowego rozwiązywania sporów na gruncie europejskim, była II wojna
światowa. Marginalizacja aktorów dominujących dotychczas w polityce międzynarodowej skłoniła państwa Europy Zachodniej do dialogu i rozpoczęcia procesów
integracyjnych, które przebiegały pod znakiem konsensualnego modelu uprawiania polityki.
Proces integracji europejskiej miał być zatem rozwiązaniem służącym przezwyciężeniu kryzysu politycznego, jaki dotknął poszczególne państwa. Połączenie sił
gospodarczych i politycznych miało pomóc we wspólnym odbudowaniu pozycji
Europy w ramach nowego porządku politycznego, który zaczął kształtować się
w połowie XX w. Wiązało się ono jednak z wyraźnym osłabieniem roli politycznej
państw narodowych, które część przysługujących im dotąd kompetencji musiały
oddać powołanym wspólnie instytucjom.
Proces postępującej erozji potęgi politycznej państw narodowych wiązał się
również z koniecznością przeprowadzenia ich decentralizacji. W wielu przypadkach konieczność modernizacji i demokratyzacji skłoniła władze centralne do
utworzenia regionalnych ośrodków sprawujących władzę polityczną na poziomie
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subpaństwowym, wyposażonych we własne organy przedstawicielskie i uprawnienia prawotwórcze. Decentralizacja stała się zatem skutecznym narzędziem modernizacji, choć niewątpliwie wiązała się ze zmniejszeniem roli politycznego centrum
w zakresie podejmowania decyzji o charakterze politycznym na szczeblu lokalnym
i regionalnym.
Jednocząca się Europa jest dziś zdecentralizowanym bytem politycznym,
w ramach którego istnieje większa liczba ośrodków kierujących1. Decyzje o charakterze politycznym są bowiem podejmowane zarówno na szczeblu wspólnych
instytucji europejskich, jak i na szczeblu państw narodowych, na poziomie regionów, a także przez organy stanowiące jednostek władzy lokalnej. Wszystkie organy
tworzące prawo, niezależnie od zajmowanego przez siebie szczebla w strukturze
zjednoczonej i zdecentralizowanej zarazem Europy, odzwierciedlają realizację idei
demokracji przedstawicielskiej w makro lub mikroskali. Konieczność tworzenia
prawa umożliwiającego optymalne wykorzystanie kompetencji, przysługujących
danemu organowi, podejmującemu decyzje o charakterze politycznym na konkretnym szczeblu, zaowocowała potrzebą wykreowania kompetentnych elit,
potraﬁących sprostać takiemu wyzwaniu.
Wpływ procesu integracji europejskiej na funkcjonowanie partii etnoregionalnych w poszczególnych państwach oraz na forum instytucji wspólnotowych jest
niezwykle obszernym polem badawczym. Dlatego autorka niniejszego opracowania – z konieczności bardzo zwięzłego w swej formie – postanowiła zwrócić w nim
uwagę na najważniejsze problemy powstania i działania partii politycznych na
subpaństwowym poziomie regionów europejskich2. Przedmiotem szczególnego
zainteresowania są przy tym partie etnoregionalne. Są one bowiem często uważane
za ugrupowania zagrażające istnieniu dotychczasowych państw narodowych.
Celem niniejszego opracowania będzie próba odpowiedzi na pytanie, jaką rolę
1

Na temat współczesnego rozumienia pojęcia decentralizacji zob. J. Iwanek, Europejskie standardy
ustrojowe: samorząd, autonomia, federalizm, [w:] Proces integracji Polski z Unią Europejską. Materiały
z konferencji naukowej. Wisła, 25–27 września 2000 roku, red. P. Dobrowolski, M. Stolarczyk, Katowice
2001, s. 170.
2
Należy zauważyć, że pojęcie regionu w znaczeniu europejskim nie jest jednoznaczne. Odnosi
się bowiem do bardzo wielu różnych form organizacji politycznej i prawnej, zależnych od rozwiązań
przyjętych w poszczególnych państwach. Niezbyt obszerna forma niniejszego opracowania nie pozwala przy tym na omówienie wszelkich regulacji prawnych, znanych na gruncie europejskim.
Dlatego autorka, używając pojęcia region, odnosi je ogólnie do wszystkich jednostek organizacyjnych,
sprawujących władzę polityczną na subpaństwowym poziomie regionu i wyposażonych w uprawnienia prawotwórcze. Szerzej na temat pojęcia regionu w znaczeniu europejskim zob. F. Domínguez
García, Las regiones con competencias legislativas, Valencia 2005.
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odgrywają partie etnoregionalne w procesie podejmowania decyzji o charakterze
politycznym na poziomie regionalnym, państwowym i europejskim, a także czy
stanowią one szansę, czy zagrożenie dla jednoczącej się Europy.

POJĘCIE PARTII ETNOREGIONALNEJ

WE WSPÓŁCZESNEJ LITERATURZE przedmiotu można spotkać się z bardzo
różnymi określeniami, odnoszącymi się do ugrupowań politycznych, działających
na szczeblu regionalnym, których występowanie jest związane z istnieniem
w ramach jednego państwa „społeczeństw sfragmentaryzowanych, w których
kwestia etniczności stała się problemem politycznym”3. Do nazw używanych
bardzo często wymiennie można zaliczyć takie określenia jak: partia etniczna,
etnonacjonalistyczna, etnoregionalna, regionalna, nacjonalistyczna, autonomistyczna, separatystyczna, etc.4 Powodem pojawienia się i ewolucji tak wielu etykietek, dotyczących tej samej grupy partii politycznych5, jest najprawdopodobniej fakt,
że równie wiele określeń jest stosowanych w odniesieniu do regionalnych mniejszości. W tym kontekście mówi się bowiem o grupach regionalnych, grupach
etnicznych, mniejszościach etnicznych, mniejszościach narodowych, etc. Problem
komplikuje także fakt, że ugrupowania o charakterze początkowo regionalnym
zaczynają coraz częściej używać argumentów nacjonalistycznych, aby zdeﬁniować
swą suwerenność na szczeblu europejskim6. W zachodnioeuropejskiej literaturze
przedmiotu wskazuje się jednak na fakt istnienia partii politycznych, których
początki sięgają czasów upowszechnienia prawa wyborczego, a zakres ich działania
ogranicza się tylko do określonej części terytorium państwa. Wskazując na fakt ich
3

A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnej Europy, Warszawa 2006, s. 31.
Szerzej na temat problemów deﬁnicyjnych, związanych z opisaniem funkcjonowania partii
politycznych na szczeblu regionu zob. Autonomist Parties in Europe: Identity Politics and the Revival
of the Terrirorial Cleavage, red. Lieven De Winter, Margarita Gómez-Reino, Peter Lynch, vol. I, Barcelona 2006, s. 21.
5
W zachodnioeuropejskiej literaturze przedmiotu można spotkać się z uznaniem partii etnoregionalnych jako odrębnej rodziny partii politycznych. Jednakże ze względu na trudności w umiejscowieniu tego typu ugrupowań na tle diady prawica-lewica, ze szczególnym uwzględnieniem
państw, w których konﬂikt centrum-peryferia nie osiąga znacznego poziomu relewancji w polityce,
autorka postanowiła w niniejszej pracy posługiwać się za Ryszardem Herbutem określeniem „grupa
partii politycznych”, zob. R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław
2002, s. 182.
6
Autonomist Parties in Europe:…, op.cit., s. 21.
4
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subpaństwowego charakteru, przyjęto nazwę wspólną dla wszystkich ugrupowań,
które wyróżnia regionalny zasięg działania: non-state wide parties7. Nie oznacza to
jednak, że jest to grupa wewnętrznie jednorodna. Można przyjąć, że non-state wide
parties dzielą się na dwie główne podgrupy: partie regionalne i etnoregionalne.
Partie regionalne są ugrupowaniami politycznie i organizacyjnie niezależnymi
od struktur partii działających na terytorium całego państwa, a ich działalność
ogranicza się do określonego regionu. Wyróżnia je to, że nie kwestionują one
porządku prawnego, ustanowionego na poziomie państwowym i dotyczącego
funkcjonowania ustroju. Ich liderzy podkreślają, że głównym celem działania tych
ugrupowań jest praca na rzecz wzmocnienia ekonomicznej i politycznej roli
regionu. Co ważne: nie utożsamiają się jednak z żadnym narodem8.
Drugą podgrupę non-state wide parties stanowią natomiast ugrupowania etnoregionalne. Pojęcie partii etnoregionalnej zostało zaproponowane przez Lievena
de Winter. Pojęcie to łączy bowiem w sobie dwa istotne elementy. Po pierwsze,
wskazuje na wewnętrzny podział terytorium państwowego na regiony, których
powstanie bardzo często jest uwarunkowane szczególnymi doświadczeniami
historycznymi. Po drugie, natomiast wskazuje na fakt zamieszkiwania owych
regionów przez ludność, która w przekonaniu elit tworzących partie etnoregionalne
jest kulturowo odmienna i posiada odrębną tożsamość grupową9. Jak zauważa Peter
Lynch, badając tego typu ugrupowania, należy brać pod uwagę dwa elementy.
Pierwszym z nich jest połączenie wyniku różnorodnych doświadczeń historycznych. Drugim zaś motywy powodujące dążenie do samostanowienia przez przedstawiane partie polityczne, co znajduje wyraz w proponowaniu i wspieraniu różnych
rozwiązań politycznych i konstytucyjnych od decentralizacji poprzez autonomię
i federalizm, aż po separatyzm włącznie10. Przyjęcie takiego założenia powoduje,
że najbardziej charakterystyczną cechą programową partii etnoregionalnych jest –
zgodnie z koncepcją de Wintera – chęć wzmocnienia zbiorowości etnoregionalnej.
Dążenie do uzyskania określonego poziomu niezależności w zakresie podejmowania decyzji o charakterze politycznym skłania przy tym owe ugrupowania do

7

Non-state Wide Parties in Europe, red. L. de Winter, D.L. Seiler, J.L. Newell, R. Mannheimer,
J. Montabes, J. Marcet, F. Müller-Rommel, Barcelona 1994, s. 16–17.
8
M. Myśliwiec, Partie nacjonalistyczne u progu XXI wieku. Przykład Hiszpanii, [w:] Współczesne
nacjonalizmy, red. M. Jeziński, Toruń 2008, s. 275.
9
L. de Winter, The Impact of European Integration on Ethnoregionalist Parties, Working Paper
195, ICPS, Barcelona 2001, s. 4.
10
P. Lynch, Minority Nationalism and European Integration, Cardiﬀ 1996, s. 4.
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proponowania zmian w strukturze narodowego systemu politycznego11. Partie
etnoregionalne od regionalnych różnią zatem trzy elementy: utożsamianie się przez
te pierwsze ze wspólnotą narodu politycznego12, wyrażanie jego pluralizmu ideologicznego i politycznego, a także kwestionowanie istniejącego ustroju politycznego państwa. Wyróżnienie pierwszych dwóch cech jest związane niewątpliwie
z faktem występowania w ramach każdej wspólnoty uznającej się za naród wielu
grup interesu, wysuwających często sprzeczne postulaty, co obliguje partie etnoregionalne do marginalizowania lub wręcz ukrywania wszelkich aspektów ideologicznych, związanych z ich funkcjonowaniem. Dlatego zawsze w przypadku
wyznaczania celów działania tego typu ugrupowań ich program musi być wyrazem
narodowego konsensusu, w którym dobro całej wspólnoty przeważa nad partykularnymi interesami grupowymi. W tym kontekście należy zaznaczyć, że partie
etnoregionalne nie mieszczą się w klasycznym układzie przestrzennym prawicalewica. Akcentują one bowiem odrębny wymiar konﬂiktu, przebiegającego wzdłuż
linii centrum-peryferia, który warunkuje charakter tożsamości programowej tych
ugrupowań. Jednak jak zauważa Ryszard Herbut w państwach, w których konﬂikt
etniczny (centrum-peryferia) ma znaczny poziom relewancji w polityce, można
jednak podjąć próbę usytuowania reprezentujących go partii w ramach osi lewicaprawica13. Jeżeli chodzi natomiast o trzeci element, czyli kwestionowanie istniejących rozwiązań ustrojowych, wskazuje on na odmienną interpretację koncepcji
rozwoju regionalnego przez obydwie podgrupy. W przypadku partii regionalnych
proces ten nie musi wiązać się z podważaniem przyjętych rozwiązań prawnych.
Ugrupowania etnoregionalne zaś upatrują owej szansy w zwiększeniu zakresu
kompetencji, przysługujących władzom regionalnym, co w konsekwencji musi
oznaczać zmianę przyjętych rozwiązań ustrojowych.

ZNACZENIE OBSZARU BADAWCZEGO

W LITERATURZE DOTYCZĄCEJ PARTII politycznych stosunkowo niewiele miejsca
poświęcono dotąd partiom etnoregionalnym i wpływie procesu integracji europejskiej na wzmocnienie ich pozycji politycznej. Przyczyn takiego stanu rzeczy jest
z pewnością kilka. Bez wątpienia pierwszą z nich jest przyjęcie błędnego założenia,
11
12
13

L. de Winter, op.cit., s. 4.
Na temat koncepcji narodu politycznego zob. ibidem, s. 271–275.
R. Herbut, op.cit., s. 182.

Partie etnoregionalne: szansa czy zagrożenie dla jednoczącej się Europy?

133

że zjawisko etniczności w jednoczącej się Europie jest przeżytkiem, zjawiskiem
w zaniku. Przekonanie, że procesy integracyjne świadczą o stopniowym odchodzeniu od wartości narodowych nie ma jednak nic wspólnego z rzeczywistością. Uniﬁkacja określonych procedur prawnych czy ekonomicznych wyjątkowo sprzyja
staraniom o zachowanie własnej odrębności kulturowej. Jest ona bowiem istotnym
czynnikiem, wpływającym na kształt postulatów politycznych, przedstawianych
przez konkretne ośrodki kierujące. Eksponowanie odrębności kulturowej i podkreślanie posiadania własnej tożsamości grupowej jest coraz bardziej charakterystyczne
nie tylko dla ośrodków władzy państwowej, ale także regionalnej. Jak bowiem
zaznaczono już wcześniej, coraz częściej można zauważyć wykorzystywanie tego
elementu w strategii politycznej elit, działających na szczeblu regionalnym.
Marginalizacja badań tego typu może wynikać także z faktu, że w porównaniu
z reprezentantami innych wielkich rodzin partii politycznych, deputowani wywodzący się z partii etnoregionalnych zajmują w Parlamencie Europejskim stosunkowo niedużą liczbę miejsc. Nie wynika to jednak z ich małej wagi politycznej, ale
raczej z relatywnie niewielkiego rozmiaru regionów, w których walczą o głosy14.
Po trzecie badanie partii etnoregionalnych wiąże się z koniecznością wyciągnięcia wniosków wynikających z analizy pewnych zjawisk, których występowanie sięga
końca XIX w., było wyraźnie widoczne w latach 20. i 30. XX w., i których intensyﬁkacja nastąpiła pod koniec ubiegłego stulecia. Ugrupowania etnoregionalne stanowią bowiem unikalną kombinację starych i nowych elementów tworzących
rzeczywistość współczesnych systemów partyjnych. Niektóre z omawianych ugrupowań powstały już pod koniec XIX wieku, czego doskonałym przykładem jest
założona w 1895 r. przez Sabino Arana Goiri Baskijska Partia Nacjonalistyczna
(PNV). Kolejne partie zaliczane do tej samej grupy pojawiły się w latach drugiej
i trzeciej dekady XX w. Można do nich zaliczyć Walijską Partię Narodową (Plaid
Cymru – założoną w 1925 r.), Katalońską Lewicę Republikańską (ERC – założoną
w 1931 r.), czy Szkocką Partię Narodową (SNP – założoną w 1934 r.). W końcu
intensyﬁkacja procesu powstawania ugrupowań etnoregionalnych przypada na
sam koniec XX w. Procesy integracyjne w Europie, a także decentralizacja poszczególnych państw zaowocowała powstaniem ugrupowań etnoregionalnych, do których bez wątpienia możemy zaliczyć Demokratyczną Konwergencję Katalonii,
której istnienie sięga 1974 r.15, powstałą w 1989 r. Ligę Północną, czy założoną
14

L. de Winter, op.cit., s. 3.
Szerzej na temat powstania Demokratycznej Konwergencji Katalonii zob. M. Myśliwiec, Katalonia na drodze do niepodległości?, Bytom 2006, s. 49–51; M. Paździora, Powstanie Demokratycznej
15
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w 1994 r. Ligę Sabaudzką. W takiej sytuacji ocena ewolucji zjawiska pojawienia się
i oddziaływania ugrupowań etnoregionalnych na systemy partyjne poszczególnych
państw jednoczącej się Europy, a także na system partii europejskich jest zadaniem
niezwykle trudnym. Brak dostatecznej perspektywy czasowej oraz konieczność
z jednej strony rozdzielnego, ale w wielu aspektach również i łącznego rozpatrywania problemów „starych” i „nowych” ugrupowań etnoregionalnych stawia
badacza przed zadaniem arcytrudnym.
Intensyﬁkacja badań związanych z wpływem integracji europejskiej na funkcjonowanie i pozycję polityczną partii etnoregionalnych w ramach systemów partyjnych poszczególnych państw, a także na ich rolę w systemie partii europejskich jest
działaniem zdecydowanie uzasadnionym. Pierwszym argumentem przemawiającym na rzecz tego rodzaju badań jest fakt, że ugrupowania te odgrywają obecnie
centralną rolę w konstruowaniu regionalnych „wspólnot wyobrażonych”. To
w konsekwencji zmusza naukowców do podjęcia próby zdeﬁniowania pojawiających się oraz zredeﬁniowania istniejących już relacji centrum – peryferia16.
Drugim argumentem jest fakt, że w państwach Europy Zachodniej poziom
relewancji ugrupowań etnoregionalnych jest dość wysoki. Pierwszym czynnikiem,
warunkującym to zjawisko, jest zapewne występowanie partii należących do tej
grupy niemal we wszystkich zachodnioeuropejskich systemach partyjnych i odnoszenie przez nie coraz bardziej znaczących sukcesów wyborczych. Po drugie
natomiast dwie kolejne fale politycznej mobilizacji – 1970 r. i 1990 r. – pokazują,
że zjawisko nacjonalizmów peryferyjnych w Europie Zachodniej wzrasta. Dlatego
należy uznać, że rozszerza się pole szerokich możliwości działania dla tego typu
partii17.
Po trzecie partie etnoregionalne są co prawda zjawiskiem politycznym charakterystycznym dla państw „starej Europy”, ale ich występowanie można odnotować
także w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Do ugrupowań należących
niewątpliwie do tej samej grupy partii można zaliczyć między innymi bułgarski
Ruch na rzecz Praw i Swobód (DPS) oraz dwa słowackie ugrupowania, czyli Węgierski Ruch Chrześcijańsko-Demokratyczny (MKDH) i Węgierską Partię Obywatelską
(MPP)18. W zachodnioeuropejskiej literaturze przedmiotu do przedstawianej
Konwergencji Katalonii (CDC) w warunkach transformacji ustrojowej w Hiszpanii, po upadku dyktatury
generała Franco, [w:] Społeczno-polityczne aspekty transformacji ustrojowej, red. P. Dobrowolski,
J. Liszka, J. Sztumski, Ustroń 2001, s. 397–405.
16
Autonomist Parties in Europe:…, op.cit., s. 15.
17
Ibidem, s. 14.
18
R. Herbut, op.cit., s. 183.
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w niniejszym opracowaniu grupy partii zalicza się także działający w Polsce Ruch
Autonomii Śląska, formalnie nie będący jednak partią polityczną19.
Po czwarte analiza funkcjonowania partii etnoregionalnych w ramach europejskich systemów partyjnych może w znacznym stopniu przyczynić się do zrozumienia niektórych czynników warunkujących tzw. „odmrażanie” systemów partyjnych20. Proces regionalizacji państw europejskich niewątpliwie przyczynił się do
ich modernizacji. Już w latach 70. XX w. zaczęto przy tym zwracać uwagę na fakt,
że modernizacja wiązała się ze wzrostem peryferyjnej mobilizacji w społeczeństwach wysoko rozwiniętych. Jednakże obok starych argumentów, wiązanych dotąd
głównie z efektem modernizacji, zaczęto wymieniać także nowe, łączone z pojawieniem się nowych systemów wartości. Bez wątpienia momentem przełomowym
w zakresie takiego interpretowania zmian, zachodzących w zachodnioeuropejskich
systemach partyjnych pod wpływem mobilizacji peryferyjnej, była publikacja
Arenda Lijpharta z 1977 r.21 Do najważniejszych czynników warunkujących pojawienie się konﬂiktów etnicznych na Zachodzie Lijphart zaliczył między innymi
horyzontalizację wertykalnych grup etnicznych, opartą na nierównym wpływie na
rozwój poszczególnych grup, rosnący zakres spraw, będących polem działania
państwa i konsekwencje tego zjawiska, malejące przemieszczenie konﬂiktów
etnicznych oraz słabnięcie innych podziałów socjopolitycznych, nową falę demokratyzacji, ośmielającą żądania etniczne, wzrost znaczenia wartości post-burżuazyjnych, takich jak demokratyzacja, decentralizacja i autonomia, a także prawo
do samostanowienia, usankcjonowane prawnie na arenie międzynarodowej oraz
efekt demonstracji żądań etnicznych.22 Można zatem przyjąć, że odwołanie się
partii etnoregionalnych do nowych systemów wartości i wykorzystanie faktu
rozczarowania znacznej części elektoratu ofertą tradycyjnych ugrupowań, umożliwiło im zgromadzenie w ostatnich dekadach znacznego kapitału politycznego23.
To z kolei spowodowało niewątpliwie konsekwentnie postępujące przesuwanie się
głosów wyborczych pomiędzy partiami.

19

Autonomist Parties in Europe:…, op.cit., s. 13.
Szerzej na temat koncepcji „odmrażania” systemów partyjnych zob. R. Herbut, Systemy partyjne
w Europie Zachodniej – ciągłość i zmiana. Studium porównawcze, Wrocław 1996, s. 17–22.
21
A. Lijphart, Political theories and the explanation of ethnic conﬂict in Western World: falsiﬁed
predictions and plausible postdictions, [w:] Ethnic Conﬂict in the Western World, red. M. Esman, Ithaca
1977.
22
Autonomist Parties in Europe:…, op.cit., s. 22.
23
Ibidem, s. 14.
20
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REGION, PAŃSTWO, JEDNOCZĄCA SIĘ EUROPA 
TRZY POZIOMY POLITYCZNEJ AKTYWNOŚCI

PARTIE ETNOREGIONALNE ODGRYWAJĄ współcześnie coraz większą rolę
w podejmowaniu decyzji o charakterze politycznym na trzech poziomach: regionalnym, państwowym oraz w strukturach jednoczącej się Europy. Aby rozważyć
problem korzyści i zagrożeń, jakie wynikają z takiego stanu rzeczy dla poszczególnych państw oraz dla jednoczącej się Europy, należy przyjrzeć się roli politycznej
owych ugrupowań na wszystkich trzech płaszczyznach ich aktywności.
Działalność polityczna na szczeblu regionalnym wiąże się ściśle z procesem
decentralizacji państwa. Proces tworzenia nowych struktur politycznych wiązał się
z koniecznością znacznego zwiększenia liczby urzędników, piastujących stanowiska pochodzące zarówno z nominacji politycznej, jak i urzędników zawodowych.
Tworzone na podstawie regulacji prawnych organy władz regionalnych zostały
wyposażone w szeroki zakres uprawnień prawotwórczych, a także znacznie zwiększyły swoje budżety. Doskonałym przykładem, ilustrującym przebieg tego procesu,
jest powstanie i rozwój hiszpańskiego państwa regionalnego. Jego utworzenie
wymusiło przede wszystkim proces konsolidacji regionalnych elit politycznych,
rywalizujących o miejsca w lokalnych parlamentach. Wystarczy bowiem zauważyć,
że liczbę możliwych do uzyskania mandatów znacznie przewyższa liczbę miejsc
w parlamencie centralnym. O ile w Kortezach Generalnych mamy „jedynie” 614
mandatów w obydwu izbach (350 w Kongresie Deputowanych i 264 w Senacie), to
już w parlamentach wspólnot autonomicznych jest ich łącznie 1139. Oznacza to,
że rywalizacji wyborczej w lokalnych legislaturach, w latach 1980–2005, podlegały
łącznie 7424 mandaty. Czyni to liczbę znacznie większą niż np. rywalizacja o miejsca w obydwu izbach Kortezów Generalnych, która w tym okresie wyniosła 3906
mandatów. To natomiast oznacza, że zinstytucjonalizowane elity na szczeblu
regionalnym są obecnie dwa razy liczniejsze niż elity szczebla centralnego24.
Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że po dwudziestu latach funkcjonowania nowego modelu decentralizacji wspólnoty autonomiczne znacznie, bo aż
dziesięciokrotnie, powiększyły swoje budżety. Innymi słowy jeszcze na początku
procesu decentralizacji, czyli w 1981 r., analiza struktury ﬁnansów Hiszpanii

24

X. Coller, H. Ferreira de Vale, Ch. Meissner, Political Elites in Federalized Countries: The Case of
Spain (1980–2005), Institut de Cinncies Polítiques i Socials, Working Papers núm. 268, Barcelona
2008, s. 3–4.
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wyraźnie odzwierciedlała politykę państwa scentralizowanego. Wydatki publiczne
wyglądały bowiem tak, że aż 87,3% wydawał rząd centralny, 3% wspólnoty autonomiczne, a 9,7% samorząd terytorialny25. W 2003 r., czyli po ponad 20 latach
sytuacja wyglądała już zgoła inaczej: 54% wydatków przypadało na rząd centralny,
31% na rządy wspólnot autonomicznych, a 15% na samorząd26.
Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, można powiedzieć, że przyczyniły się one
do określenia pozycji politycznej oraz zdeﬁniowania funkcji regionalnych elit
politycznych. Pierwszym elementem charakterystycznym jest bez wątpienia fakt
posiadania znacznych kompetencji w zakresie podejmowania decyzji o charakterze politycznym na poziomie regionu, co oznacza możliwość redystrybucji dóbr
wytwarzanych na danym terytorium w celu umacniania jego pozycji politycznej
i ekonomicznej. Po drugie, elity regionalne decydują o konstruowaniu kalendarza
wydarzeń politycznych w regionie. Po trzecie, stanowią dla obywateli, zamieszkujących dany region, alternatywę dla polityki szczebla centralnego. Wiąże się to
w prosty sposób z czwartym czynnikiem, czyli faktem działania bliżej obywatela.
Obserwacja i ocena działań politycznych, skutkujących wymiernymi, czy wręcz
namacalnymi dowodami efektywnego działania organów władzy czyni z elit
regionalnych poważny ośrodek konkurencji politycznej dla elit szczebla centralnego. Dzieje się tak również dlatego (co można określić jako czynnik piąty), że
decentralizacja państwa nigdy nie może być rozumiana jako proces zamknięty.
Nawet jeżeli charakteryzuje go okresowy spadek dynamiki wydarzeń politycznych,
to i tak po pewnym czasie temat rozszerzenia kompetencji władz regionalnych
powraca. Skutkiem tego jest stopniowe rozszerzanie zakresu kompetencji władz
regionalnych, co oznacza większą liczbę spraw o znaczeniu społecznym, regulowanych na poziomie subpaństwowym. Ostatnim czynnikiem sprzyjającym elitom
regionalnym jest fakt, że wyborcy zazwyczaj częściej i lepiej znają jej polityków. To
z kolei powoduje, że w odbiorze obywateli regionalny ośrodek władzy zaczyna
zyskiwać na znaczeniu w stosunku do politycznego centrum27.
Rola polityczna, jaką odgrywają elity partii etnoregionalnych na szczeblu regionu
jest bardzo istotna i zdecydowanie różni się od roli elit partii regionalnych. Przyznanie szerokich uprawnień prawotwórczych skłania bowiem liderów tych ugru-

25
Należy w tym miejscu zauważyć, że w 1981 r. proces decentralizacji dopiero się rozpoczynał
i całość terytorium państwa nie była jeszcze podzielona na 17 wspólnot autonomicznych. (przyp.
– M.M.).
26
X. Coller, H. Ferreira de Vale, Ch. Meissner, op.cit., s. 3.
27
Ibidem, s. 4.
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powań do dość szczególnego procesu rekrutacji nowych członków, będących
kandydatami na deputowanych w lokalnych legislaturach. Są oni wybierani najczęściej spośród dobrze wykształconych ludzi młodych. Celem takiego działania
jest stworzenie na forum lokalnego parlamentu grupy ekspertów, którzy będą
zdolni do proponowania takich rozwiązań prawnych, które pozwolą na maksymalne wykorzystanie kompetencji przyznanych regionalnemu ośrodkowi władzy.
Rozwiązania te niejednokrotnie ocierają się o granice prawem wyznaczone, lecz
w żadnym razie nie mogą ich przekroczyć. Kompetentne elity są również odpowiedzialne za proponowanie nowych rozwiązań prawnych, mających na celu
rozszerzenie zakresu kompetencji, przysługujących władzom regionu. Wiąże się
to jednak z pewnymi problemami w zakresie skonstruowania takiego katalogu
żądań, który pozwoli na dalsze umacnianie pozycji politycznej i ekonomicznej, ale
będzie jednak możliwy do zaakceptowania przez władze centralne. W tym kontekście można przyjąć założenie, że większą szansę na utrzymanie władzy i realizację celów programowych będą miały ugrupowania przejawiające postawy
natywistyczne niż kontrakulturacyjne28. Konieczność formułowania nowych
postulatów politycznych może się wiązać bowiem z wrogim nastawieniem do
kultury dominującej w państwie, albo jedynie z chęcią odnowy tradycyjnych
wzorców, bez elementu wrogości. Osiągnięcie znaczącego stopnia autonomii
w zakresie możliwości decydowania o sprawach regionu w połączeniu z próbami
formułowania kolejnych żądań opierających się na przesłankach kontrakulturacyjnych, może spowodować utratę zaufania wyborców. Dzieje się tak szczególnie
wtedy, gdy całkowite oderwanie się od struktury państwa, w ramach którego dany
region funkcjonuje, nie jest popierane przez znaczną większość zamieszkujących
go obywateli29.
Istotnym elementem wyróżniającym elity partii etnoregionalnych jest fakt, że
uzyskanie jak największej liczby mandatów w lokalnych legislaturach i zdominowanie organów władzy wykonawczej jest dla nich celem nadrzędnym. Budowanie
silnej pozycji politycznej i ekonomicznej regionu poprzez działanie na tym właśnie
28

Szerzej na temat pojęcia natywizmu i kontrakulturacji zob. R. Bäcker, Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Łódź 2000, s. 12; R. Bäcker, Kulturowe
determinanty nacjonalizmów, [w:] Współczesne nacjonalizmy, red. M. Jeziński, Toruń 2008,
s. 13–14.
29
Doskonały przykładem takiej sytuacji jest utrata większości bezwzględnej mandatów przez
baskijskich nacjonalistów w wyborach do lokalnej legislatury, które odbyły się 1 marca 2009 r. Brak
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poziomie aktywności politycznej jest ważniejsze niż dążenie do uzyskania silnej
pozycji w ramach elit politycznego centrum. Skoro bowiem programy polityczne
tego typu ugrupowań są konstruowane w oparciu o wyeksponowanie problemów
wynikających z konﬂiktu centrum-peryferia, nielogicznymi byłyby próby odgrywania znaczącej roli na szczeblu centralnym, którego konieczność istnienia jest
w sposób jawny lub zakamuﬂowany negowana30.
*
* *
Uwagi zawarte w powyższym akapicie skłaniają do rozważenia problemu roli,
jaką odgrywają partie etnoregionalne na państwowej arenie politycznej. Pomimo
ograniczonego zakresu terytorialny, a przez to ograniczonej liczby mandatów,
o których uzyskanie mogą się ubiegać, z reguły uzyskują one także mandaty
w parlamentach centralnych. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na sposób
wykonywania mandatu przez parlamentarzystów, wywodzących się z takich
ugrupowań. W świetle przepisów prawa jest to bowiem najczęściej mandat wolny.
Jednakże przyszłość polityków w ramach swojej partii zależy głównie od wykonywania poleceń jej lokalnych liderów. Jeżeli politycy działający na szczeblu centralnym wykażą większą wierność w stosunku do władz państwowych, niż lokalnych
przywódców partii, dochodzi do poważnego konﬂiktu. Mandat taki będzie zatem
wyróżniał się cechami charakterystycznymi dla mandatu imperatywnego31.
Rola partii etnoregionalnych na forum parlamentu centralnego zależy głównie
od tego, czy któreś z ugrupowań działających na terytorium całego państwa jest
w stanie uzyskać bezwzględną większość mandatów, pozwalającą na samodzielne
rządzenie, czy też nie. Jeżeli tak się stanie rola owych partii jest marginalizowana.
Natomiast gdy żadna z partii o zasięgu ogólnopaństwowym nie może rządzić
samodzielnie, wzrasta atrakcyjność potencjalnych współpracowników politycznych. Warto jednak wskazać na fakt, że pozycja polityczna ugrupowań etnoregionalnych znacznie różni się przy tym od tradycyjnie rozumianej roli, jaką w systemach demokratycznych odgrywają tzw. partie trzecie. Jak zauważa Juan José Linz
ugrupowania te niechętnie wchodzą bowiem w skład koalicji rządowych przynaj-

30
Szerzej na temat zachowań politycznych elit regionalnych i etnoregionalnych (por. W. Genieys,
Las élites periféricas españolas ante el cambio de régimen politico, „Revisa de Estudios Políticos”
Octubre–Diciembre 1998, núm. 102, s. 9–38.
31
J.J. Linz, Democracy, multinationalism and federalizm, Madrid 1997, Estudio/Working Paper
1997/103, s. 23.
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mniej z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że często nie są faktycznie zainteresowane przedstawianiem kolejnych żądań, dotyczących rozszerzenia uprawnień
swego regionu. Szeroki zakres możliwości związany z posiadanym już katalogiem
kompetencji skłania je raczej do ich wykorzystania na rzecz rozwoju regionu, niż
do formułowania kolejnych żądań, których często władze centralne nie byłby
w stanie zaakceptować. Po drugie, natomiast ugrupowania te obawiają się konsekwencji niepowodzenia koalicji rządowej. W tej sytuacji partie etnoregionalne
mogą stracić dużo więcej niż tzw. partie trzecie. Konﬂikt centrum – peryferia musi
w pewnym sensie być stale podtrzymywany, aby istnienie ugrupowań nacjonalistycznych miało rację bytu. Czym innym będzie dla nich zatem współpraca na
forum parlamentu centralnego w zakresie poparcia dla rządu lub możliwości
uchwalenia niektórych ustaw (w zamian za określone korzyści polityczne), a czym
innym współpraca w ramach koalicji rządowej32.
Analizując pozycję partii etnoregionalnych na forum politycznego centrum,
należy podkreślić, że pomimo faktu reprezentowania przez nie tylko części obywateli danego państwa nie mogą być one siłami lekceważonymi na państwowej
arenie przetargów politycznych. Powodem konieczności liczenia się z ich głosem
jest zazwyczaj dość znaczące poparcie elektoratu, jakim cieszą się w swoich regionach. Pozbawienie ich politycznej reprezentacji, na przykład poprzez zastosowanie
określonych manipulacji przy ustaleniu zasad ordynacji wyborczej, może być
bardzo niebezpieczne dla państwa. Odgrywają one bowiem często kluczową rolę
w procesie utrzymywania jedności politycznej państwa wielonarodowego. Możliwość wybierania swoich przedstawicieli zarówno do lokalnych legislatur, jak i do
parlamentu centralnego, stanowi ważny element realizacji zasady pluralizmu
w państwie demokratycznym33.
Trzecim aspektem omawianego problemu jest rola, jaką partie etnoregionalne
odgrywają na arenie politycznej jednoczącej się Europy. Przyglądając się bowiem
stosunkowi twórców koncepcji integracji do problemu nacjonalizmu, można dojść
do wniosku, że sama idea owego procesu miała na celu eliminację zagrożeń związanych właśnie z występowaniem zjawisk nacjonalistycznych. Upatrywanie w nich
przyczyny wybuchu dwóch wojen światowych zaowocowało między innymi
utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz Euratomu, będących
w istocie próbami nałożenia kontroli międzynarodowej na surowce kluczowe dla
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rozwoju przemysłu zbrojeniowego w poszczególnych państwach. Integracja europejska stała się przeto próbą ograniczenia suwerenności europejskich państw
narodowych, i w takim kontekście dążenia mniejszych regionów do utworzenia
nowych, suwerennych państw, wydają się nieco absurdalne. Dlatego część autorów
uznała dążenia narodowe za anachronizm34.
Z drugiej jednak strony proces integracji europejskiej, wzrost znaczenia organizacji ponadnarodowych i ich współpracy, rozszerzenie katalogu tradycyjnych
funkcji państwa, a także globalizacja i aktywność ekonomiczna osłabiła argumenty
przeciw małym państwom. Zniesienie wewnętrznych barier celnych oraz wprowadzenie wspólnej monety pozwoliło na wzmocnienie ekonomicznej pozycji
nawet państw bardzo niewielkich. Wytwarzane tam produkty traﬁły bowiem na
bardzo duży i chłonny rynek europejski. Natomiast dla państw bogatych małe
państwa europejskie stały się dobrym miejscem do inwestowania, o ile wprowadziły zasady wolnego rynku i uruchomiły specjalne programy wspomagania
rozwoju biznesu. Analiza takich danych pozwala stwierdzić, że skoro proces
integracji europejskiej jest korzystny dla małych państw, to jest nim także dla
europejskich regionów. Po pierwsze, wprowadzenie wspólnej waluty wzmacnia
w sposób znaczący ich gospodarkę i trudno sobie wyobrazić, aby tak dobrą sytuację ekonomiczną miały w okresie po uzyskaniu niepodległości, gdyby wprowadziły własną walutę i musiały bronić jej pozycji na rynkach międzynarodowych.
Po drugie, procesy integracyjne przyczyniły się do znacznej modernizacji i rozwoju najbiedniejszych regionów kontynentu. Był to bowiem jeden z priorytetów
owego procesu, na który Europa przeznaczyła bardzo duże środki ﬁnansowe.
Najprawdopodobniej regiony, które stały się beneﬁcjentami omawianego procesu,
nie mogłyby liczyć na tak duże zainteresowanie i pomoc ze strony własnych
rządów. Ponadto programy nastawione na pomoc ekonomiczną dla regionów
najbiedniejszych, pomogły im nie tylko w zakresie modernizacji, ale także wyniosły je do rangi ważnych ośrodków podejmowania decyzji o charakterze politycznym. Stało się tak nawet w tych państwach, gdzie początkowo zakres kompetencji
określonych regionów nie był zbyt imponujący35. Unia Europejska potrzebuje
bowiem dla realizacji polityki regionalnej kompetentnych partnerów na szczeblu
regionu. Dlatego tak bardzo jest zainteresowana tworzeniem lokalnych i regionalnych elit wysokiej jakości. Rola polityczna, jaką powinny odgrywać, nie ogranicza
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się jednak tylko i wyłącznie do terytorium regionu. Partie etnoregionalne mają
możliwość brania aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji o charakterze politycznym na forum instytucji jednoczącej się Europy (np. Parlamentu
Europejskiego czy Rady Regionów). Zastosowanie takich rozwiązań wzmocniło
pozycję regionów jako ważnych ośrodków, w których podejmuje się decyzje
o charakterze politycznym. To z kolei zaowocowało wytworzeniem takiej sytuacji,
w której inni aktorzy gry politycznej i socjoekonomicznej zaczęli zwracać na nie
większą uwagę, a przez to tak formułować swoje programy działania, aby lepiej
odpowiadały na potrzeby poszczególnych regionów36. Można zatem powiedzieć,
że zakres działań podjętych po drugiej wojnie światowej przez poszczególne
państwa i przez struktury jednoczącej się Europy wywołał dwa skutki. Pierwszym
z nich, wspólnym dla działań obydwu podmiotów, była modernizacja i rozwój
regionów. Jednakże działania podmiotów europejskich w znacznie większym
stopniu przyczyniły się do przekształcenia tych podmiotów w ważnych aktorów
europejskiej gry politycznej. Przyjęcie zasady subsydiarności przyczyniło się
bowiem do wyłonienia się czterech płaszczyzn, na których podejmuje się decyzje
o charakterze politycznym: europejskiej, państwowej, regionalnej i lokalnej37.
Można przy tym założyć, że proces integracji europejskiej, a w szczególności
proces europeizacji partii jest szczególnie istotny dla ugrupowań, które funkcjonują w uzależnieniu od podziału socjopolitycznego centrum-peryferia. Proces ten
z jednej strony wzmacnia pozycję regionów peryferyjnych, a z drugiej osłabia
nieco pozycję państw narodowych. To z kolei nie pozostaje bez wpływu na kształtowanie się zakresów kompetencyjnych ośrodków władzy, podejmujących decyzje
o charakterze politycznym na kilku różnych poziomach38.
Omawiając problem udziału ugrupowań etnoregionalnych w procesach decyzyjnych na szczeblu europejskim, nie sposób pominąć także kwestii instytucjonalnego
zrzeszania się tego typu ugrupowań. Najważniejszym skutkiem integracji europejskiej w tym zakresie jest powstanie w 1981 r. Wolnego Sojuszu Europejskiego, który
w 2004 r. przekształcił się formalnie w europartię. Utworzenie ugrupowania skupiającego partie i ruchy polityczne, reprezentujące narody nieposiadające państw, jest
z pewnością faktem świadczącym o pozytywnym stosunku tych ugrupowań do
procesów integracyjnych. Przyjęcie takiego założenia można uznać za dość śmiałe
zważywszy, że początkowo to właśnie te partie negowały proces integracji europej36
37
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skiej, upatrując w nim przyczyny poszerzania przepaści pomiędzy regionalnymi
i ponadnarodowym ośrodkiem podejmowania decyzji o charakterze politycznym.
Jednakże możliwości, jakie struktury jednoczącej się Europy stworzyły dla ugrupowań etnoregionalnych spowodowały, że po pewnym czasie stały się one gorącymi
zwolennikami integracji39. Do czynników powodujących pozytywne nastawienie
partii etnoregionalnych, dotyczących tego procesu, należy niewątpliwie zaliczyć fakt,
że z reguły – z powodów, o których była już mowa powyżej – nie posiadają one
reprezentacji na forum rządów państw narodowych. To skłania je do wspierania
procesów decyzyjnych na forum jednoczącej się Europy. Na szczególną uwagę
zasługuje w tym względzie możliwość wybierania swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Jak zauważył Peter Lynch w 1996 r., partie etnoregionalne
notują zazwyczaj znacznie większe poparcie w tych wyborach niż w tych, których
celem jest wyłonienie składu parlamentu centralnego danego państwa. Do przyczyn
takiego stanu rzeczy autor zaliczył między innymi takie czynniki, jak możliwość
tworzenia ponadpaństwowych koalicji wyborczych, co nie jest zawsze możliwe
w ramach jednego państwa, a zwiększa szanse na uzyskanie większej liczby mandatów, niższą frekwencję wyborczą, co wydaje się być korzystne dla partii etnoregionalnych ze względu na posiadanie bardziej zmobilizowanego elektoratu niż
w przypadku innych ugrupowań, a także powszechne uznanie tego rodzaju wyborów
za „drugorzędne”, gdyż bardziej interesuje ich poziom rywalizacji parlamentarnej
i rządowej we własnym kraju, niż na arenie europejskiej. Biorąc pod uwagę ów
ostatni czynnik, niewątpliwie w takiej sytuacji partie, które nie sprawują władzy
politycznej na arenie politycznego centrum państwa mają znacznie większe szanse
na uzyskanie dobrego rezultatu. Ten rodzaj wyborów daje bowiem szansę obywatelom niezadowolonym z aktualnych rządów na szczeblu państwa do dania temu
wyrazu w postaci oddanego głosu na ugrupowania w rządzie nieuczestniczące.
Można powiedzieć, że jest to swoisty rodzaj obywatelskiego wotum nieufności.
W końcu należy zwrócić uwagę także na ekonomiczny aspekt funkcjonowania
partii etnoregionalnych w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Z ﬁnansowego punktu widzenia są to wybory bardzo dla tych ugrupowań atrakcyjne. Możliwość ubiegania się o głosy w mniejszej liczbie okręgów wyborczych,
niż ma to miejsce w przypadku wyborów do parlamentów centralnych, znacznie
mniej obciąża partyjne budżety. Ponadto wyborcze zwycięstwo zapewnia dość hojne
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subwencje dla członków Parlamentu Europejskiego, co jest bardzo opłacalne dla
partii etnoregionalnych40.
Członkostwo w Wolnym Sojuszu Europejskim daje szansę na przenoszenie
przykładu działania i sukcesu partii etnoregionalnych w jednych państwach na
drugie, szczególnie w odniesieniu do nowych państw Unii Europejskiej. Takie
możliwości mogą sprawić, że ugrupowania do tej pory słabe mogą wzmocnić swoje
morale dzięki wsparciu programowemu ze strony ugrupowań posiadających
znacznie bogatszą tradycję i doświadczenie polityczne. Podobnie zatem jak w przypadku partii Zielonych, dobre wyniki w wyborach do Europarlamentu mogą
podnieść ich wiarygodność41. To z kolei czyni z nich bardziej wpływowych aktorów
gry politycznej zarówno na szczeblu regionu, jak i państwa, w ramach którego
działają.

WNIOSKI

POJAWIANIE SIĘ PARTII etnoregionalnych na arenie politycznej, niezależnie od
okresu ich powstawania, przyczyniało się niewątpliwie do konieczności redeﬁnicji
dotychczasowych relacji pomiędzy partiami w ramach poszczególnych systemów,
rozważanych w ramach prawnych poszczególnych państw. Proces integracji europejskiej spowodował kolejny przewrót w zakresie postrzegania owych relacji.
Powstanie czterech płaszczyzn, na których są obecnie podejmowane decyzje
o charakterze politycznym, wpłynął w znacznym stopniu na emancypację regionów
zamieszkiwanych przez „narody bez państw” i zmotywował miejscowe elity do
tworzenia partii politycznych, reprezentujących ich interesy.
Na poziomie regionów zarówno proces decentralizacji państw, jak i proces
integracji europejskiej, zaowocował imponującą modernizacją. Powstanie regionalnych ośrodków władzy, wyposażonych w uprawnienia prawotwórcze oraz
w szeroki katalog kompetencji, pozwolił na bardzo szybkie pokonanie zapóźnień
cywilizacyjnych. Zaowocowało to także wytworzeniem wysokiej jakości elit politycznych, zdolnych do kompetentnego przygotowywania projektów regionalnych
ustaw. Obecnie umożliwia to bardzo efektywne wykorzystywanie mechanizmów,
stworzonych przez wyznaczone ramy prawne, dla dalszego umacniania pozycji
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politycznej i ekonomicznej poszczególnych regionów. Warunkiem utrzymania
przez partie etnoregionalne silnej pozycji w lokalnych legislaturach jest jednak
formułowanie programów działania opartych na przesłankach natywistycznych.
Odejście od wykorzystania dostępnych mechanizmów prawnych na rzecz wysuwania nierealnych żądań, w powiązaniu z postawami charakterystycznymi dla
ruchów kontrakulturacyjnych, kończy się często utratą społecznego zaufania.
Osłabienie w ramach jednoczącej się Europy ośrodków decyzyjnych, jakimi są
państwa narodowe, nie oznacza jednak, że perspektywa szybkiego wyeliminowania
tego szczebla decyzyjnego będzie możliwa.
W kontekście aktywności politycznej ugrupowań etnoregionalnych na arenie
politycznego centrum poszczególnych państw na uwagę zasługuje ich rola, jako
czynnika umożliwiającego utrzymanie jedności państwa wielonarodowego. Możliwość wybierania swoich przedstawicieli zarówno do lokalnych legislatur, jak i do
parlamentu centralnego, stanowi bowiem ważny element realizacji zasady pluralizmu w państwie demokratycznym.
Równie ważna jest rola, jaką odgrywają partie etnoregionalne w europejskim
procesie decyzyjnym. Pomimo faktu, że w wielu instytucjach państwa reprezentują
delegacje ich rządów centralnych, to jednak partie etnoregionalne są także uważane
za bardzo istotnych partnerów gry politycznej. Konieczność decentralizacji państw
europejskich wskazała bowiem na słabość ich struktur centralnych w zakresie
modernizacji i zarządzania społecznościami regionalnymi. Partie etnoregionalne,
rekrutujące i kształcące najwyższej jakości elity, są ważnym partnerem uczestniczącym w podejmowaniu decyzji o charakterze politycznym zarówno na poziomie
regionu, jaki i państwa, a także instytucji jednoczącej się Europy. W tym kontekście
zdecydowanie można zgodzić się ze stanowiskiem Jana Iwanka, który twierdzi że:
„Nacjonalizm i lokalizm dopiero gdy pozbawione konkurencyjnego oddziaływania
demokratycznego środowiska międzynarodowego, mogą stać się zagrożeniem
i niebezpieczeństwem”42. Nacjonalizmy regionalne funkcjonujące w warunkach
demokracji, można bez wątpienia uznać za europejską siłę pozytywną.
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SUMMARY

THE ANALYSIS OF the impact of European integration on ethnoregionalist parties in
Europe has up until now received very little scholarly attention in Poland. For this reason
the main aim of the presented paper is the analysis of the role of ethnoregionalist parties
in the political decision-making process at the level of the region, the state and of the
uniﬁed Europe. The most important question is weather this group of non-state-wide
parties should be seen like the opportunity or menace for the uniﬁed Europe.

vol. 25/2010 ISSN 1505-2192

Ireneusz Kraś

EUROPEJSKI SYSTEM BANKÓW CENTRALNYCH
INSTYTUCJĄ
O CECHACH PAŃSTWA FEDERACYJNEGO

WSTĘP

EUROPA TO STOSUNKOWO niewielki region świata pełniący wyjątkową pozycję
polityczną, gospodarczą i militarną. W tym obszarze mamy do czynienia z ciągłymi
procesami integracyjnymi. Dotyczą one zarówno sfery gospodarczej, jak i sfery
politycznej. Szczególne działania na tym polu należy zawdzięczać zwolennikom
i takim autorytetom integracji jak Jeanowi Monetowi, Robertowi Schumannowi
z Francji, Konradowi Adenauerowi w Niemczech, Altierowi Spinnelliemu i Alice
de Gasperiemu z Włoch oraz Winstonowi Churchillowi z Wielkiej Brytanii.
Dążenia do jedności Europy przybierały różne koncepcje. Należy stwierdzić, że
od początku toczyły się w wymiarze międzynarodowym, obejmując nawiązywanie
więzi pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych jakimi są suwerenne
państwa. Zasadniczymi motywami związanymi z integracją Europy w okresie
powojennym były dążenia do odrzucenia katastrofalnej w skutkach polityki nacjonalizmu i totalitaryzmu oraz ugruntowanie mogącego im zapobiec systemu
demokratycznego1.
Zbigniew Brzeziński przewidywał możliwy rozwój sytuacji na kilkadziesiąt
najbliższych lat. Przedstawił trzy różne scenariusze. Pierwszy mówił, że powstanie
stopniowo rozszerzająca się i jednocząca Europa. Sam proces będzie przebiegał
powoli i z przerwami. Zastój polityczny w którym Europa nie wyjdzie poza obecny
stopień integracji, a Europa Środkowa pozostanie pod względem geopolitycznym
ziemią niczyją to drugi scenariusz. Można stwierdzić, że dziś nie realizowany.
1
D. Mielczarek, Pozycja i rola Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych, Warszawa
2003, s. 43.
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Ostatni scenariusz przedstawiony przez Brzezińskiego mówił, że Europa może
stopniowo rozpaść się na części i wskrzesić dawne tradycje rywalizacji2.
Obecnie w Europie z wielu różnorodnych idei integracyjnych najważniejsze dziś
są trzy: konfederacyjna, federacyjna i funkcjonalna3. Idea federacyjna dąży do
utworzenia europejskiego państwa federalnego dysponującego ponadnarodowymi
organami władczymi. Czy obecnie w Unii Gospodarczej i Walutowej występują
instytucje o charakterze federacyjnym? Jak powierzone im zadania przyczyniają
się do wzmacniania integracji polityczno-gospodarczej w Europie? Wyjaśnienie
tych pytań winno stanowić odpowiedź na fundamentalne pytanie. Czy integracja
polityczno-gospodarcza Unii Europejskiej zmierza w stronę federacji państw czyli
„państwa związkowego”?

POWSTANIE
EUROPEJSKIEGO SYSTEMU BANKÓW CENTRALNYCH

ROZWOJOWI WYMIARU MIĘDZYNARODOWEGO Unii Europejskiej towarzyszyło
pogłębianie integracji gospodarczej. Stała się ona jej podstawą. Powstanie Unii
Gospodarczej i Walutowej wymusiło konieczność przebudowy dotychczasowego
systemu narodowych banków centralnych. Spowodowało to również powołanie
nowej instytucji o charakterze banku centralnego Unii Gospodarczej i Walutowej.
Wydarzenia te miały ogromne znaczenie historyczne, wydaje się, że nie zawsze
docenione przez współczesnych polityków i badaczy. Powodują one, że procesy
integracji europejskiej (gospodarcze i polityczne) stają się praktycznie nieodwracalne ponieważ wyjście ze strefy euro grozi zbyt katastrofalnymi skutkami, aby
mogło być rozpatrywane jako opcja realistyczna 4. Przedstawienie integracji w takim
świetle potwierdza dążenia do federacyjnego modelu państwa, chociaż według
Jeana Moneta jest to urzeczywistnienie koncepcji integracji funkcjonalnej. Nie
przewidywał on od razu wspólnego państwa federalnego, ale stopniowe tworzenie
wspólnych instytucji powołanych do realizacji wspólnych działań 5. Przejawem
treści federalistycznych w integrującej się Europie są:
2
Z. Brzeziński, Wielka szachownica. Główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa 1998,
s. 92–93.
3
K. Łastawski, Procesy integracyjne w Europie, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red.
M. Pietraś, Lublin 2006, s. 225.
4
D. Mielczarek, op.cit., s. 52.
5
R. Wierzeba, Europejski Bank Centralny, Warszawa 2003, s. 41.
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wspólne polityki Unii (m.in.: rolna, transportowa, handlowa),
wspólne regulacje prawne,
znoszone bariery graniczne między poszczególnymi państwami UE,
wspólne obywatelstwo Unii (uzupełniające obywatelstwo narodowe),
wspólna symbolika (ﬂaga, hymn),
wspólna waluta (euro),
ponadnarodowe instytucje Unii (Parlament Europejski, Komisja, Trybunał
Obrachunkowy, Europejski Bank Centralny)6.
Podpisany w 1992 r. Traktat z Maastricht nosi znamiona federalizmu7, o czym
świadczą między innymi perspektywy wprowadzenia wspólnej waluty. Powstanie
Unii Gospodarczej i Walutowej wymusiło konieczność przebudowy bankowości
centralnej krajów do niej należących. Sytuacja ta spowodowała również konieczność powstania nowej instytucji o charakterze ponadnarodowym, która pełniłaby
rolę banku centralnego strefy euro. Zgodnie z Traktatem z Maastricht tę funkcję
miał realizować Europejski System Banków Centralnych, w skład którego wchodzi
Europejski Bank Centralny jako jednostka centralna i współpracujące z nim
narodowe banki centralne. Nowo powstały bank funkcjonuje w oparciu o jedną
z podstawowych zasad bankowości centralnej Unii Europejskiej jaką jest federalny
charakter8.
Utworzenie Europejskiego Systemu Banków Centralnych było wzorowane na
federalnym systemie bankowości centralnej w Stanach Zjednoczonych i Niemczech. Funkcję banku centralnego USA pełni System Rezerwy Federalnej składający
się z dwunastu Banków Federalnych oraz centralnej instytucji zarządzającej Rady
Gubernatorów (Board of Governors). Rada Gubernatorów składa się z siedmiu
osób, które posiadają znaczną niezależność. Mianowane są na czternastoletnią
kadencję przez prezydenta Stanów Zjednoczonych. Następnie nominacja jest
zatwierdzona przez Senat, a co dwa lata wymieniany jest jeden z gubernatorów.
Rada Gubernatorów i prezesi dwunastu banków Rezerwy Federalnej są odpowiedzialni za politykę pieniężną realizowaną w oparciu o regulację poziomu rezerw
obowiązkowych, operacjach otwartego rynku oraz ustalaniu poziomu stóp procentowych. Ważnym dla amerykańskiego Systemu Rezerwy Federalnej jest ustalanie poziomu stóp procentowych. Instytucją odpowiedzialną za to zadanie jest
6

K. Łastawski, op.cit., s. 226–227.
Por. W. Bokajło, Teorie i rozwój federalizmu – pojęcia i zasady, [w:] Federalizm teorie i koncepcje,
red. W. Bokajło, Wrocław 1998 r., 25–143.
8
R. Wierzeba, op.cit., s. 39.
7
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Federalny Komitet Otwartego Rynku składający się z siedmiu członków Rady
Gubernatorów oraz pięciu z dwunastu prezesów banków Rezerwy Federalnej.
Twórcy europejskiego systemu bankowości centralnej skorzystali również
z doświadczeń niemieckiego systemu. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie polityki pieniężnej na terenie Niemiec był Federalny Bank Niemiec (Deutsche Bundesbanku), na czele którego stoi zarząd składający się z ośmiu osób.
W skład tego systemu wchodziły jeszcze centralne banki regionalne, które posiadały dużą niezależność wykonawczą i organizacyjną. Najwyższym organem
decyzyjnym w niemieckim systemie bankowym była Rada banku centralnego,
która podejmowała decyzje związane z polityką pieniężną. W jej skład wchodzili
członkowie zarządu i dziesięciu prezesów regionalnych banków centralnych.
Wykorzystanie doświadczeń amerykańskiego i niemieckiego systemu bankowości centralnej związane było z renomą i uznaniem dla tych instytucji w świecie.
W przypadku tych dwóch systemów występowało jednak pewne udogodnienie
ponieważ realizacja polityki pieniężnej odbywała się na obszarze jednolitego
państwa federalnego. W przypadku Unii Gospodarczej i Walutowej odbywa się to
na obszarze szesnastu suwerennych państw. Jest to zupełnie odmienna sytuacja,
gdzie każde państwo wyraża dobrowolną zgodę na objęcie jego obszaru polem
działania Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

ESBC
JAKO INSTYTUCJA O CECHACH PAŃSTWA FEDERACYJNEGO

NOWO POWSTAŁY SYSTEM europejskiej bankowości centralnej czyli Europejski
System Banków Centralnych został zdeﬁniowany jako organizm o cechach państwa
federalnego, złożony z regionów, będących w tym wypadku odrębnym państwem.
W związku z tym, w ramach banku centralnego Unii zostało zapewnione uczestnictwo prezesów narodowych banków centralnych w kolegialnym systemie
podejmowania decyzji w sprawach polityki pieniężnej9.
Powstanie Europejskiego Systemu Banków Centralnych oznaczało nieuniknione
zmiany w przepisach dotyczących kompetencji i zadań centralnych banków państw
członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że podstawowe zadania banku
centralnego stają się zadaniami Europejskiego Banku Centralnego, natomiast
podstawowe kompetencje organów narodowych banków centralnych przechodzą
9

L. Oręziak, Euro – nowy pieniądz, Warszawa 2003, s. 48.
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na szczebel organów decyzyjnych EBC 10. Nie odbywa się to jednak automatycznie.
Zgodnie z art. 109 TWE każde państwo członkowskie Wspólnoty Europejskiej
zapewnia najpóźniej z datą powstania ESBC zgodność swojego ustawodawstwa
krajowego, w tym statutu krajowego banku centralnego, z Traktatem i Statutem
ESBC11.
Na pewno po wstąpieniu do strefy euro rola banku centralnego ulega zmianie,
ponieważ zostanie on zmuszony oddać przywilej prowadzenia polityki pieniężnej
Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Jednocześnie banki centralne będą realizować strategię Europejskiego Banku Centralnego. W rękach banków centralnych
pozostanie bardzo ważny instrument regulacji podaży pieniądza – operacje otwartego rynku. Polegają one na zakupie bądź sprzedaży papierów wartościowych
w szczególności obligacji przez bank centralny.
Zobowiązanie krajów członkowskich wynikające z art. 109 TWE powoduje
sytuację w której każdy bank centralny przed przystąpieniem do ESBC winien
usunąć niezgodności prawa narodowego z prawem Wspólnoty Europejskiej i Statutem ESBC. Sposób w jaki prawo narodowe zostanie dostosowane do prawa
Wspólnotowego, pozostawiono ustawodawcy krajowemu. Pozostawiona swoboda
wskazuje, że dany kraj może uchwalić nowy akt prawny bądź dokonać korekty
w już obowiązującym. Ujednolicenie przepisów dotyczących funkcjonowania
banków centralnych nie oznacza tworzenia identycznych statutów czy ustaw
o krajowych bankach centralnych. Różnice mogą dotyczyć struktury organizacyjnej, nadzoru bankowego, jeżeli będą respektowane nadrzędne prawa Wspólnoty
przede wszystkim w dziedzinie niezależności Europejskiego Systemu Banków
Centralnych, jego celów i zadań12.
Europejski System Banków Centralnych powstał 1 stycznia 1999 r. i zastąpił
Europejski Instytut Walutowy. Nie posiada on osobowości prawnej. Składa się on
z Europejskiego Banku Centralnego i narodowych banków centralnych państw
członkowskich Unii Europejskiej, które posiadają osobowość prawną. Postanowienia Traktatu zostały tak sformułowane jakby wszystkie państwa UE miały szybko
wstąpić do strefy euro. Obecnie do strefy euro należy 16 państw, natomiast Unia
Europejska liczy 27 państw. Dlatego dla większej przejrzystości ESBC wprowadzono
określenie Eurosystem. Obecnie do Eurosystemu należą państwa strefy euro.
10

C. Kosikowski, Prawo ﬁnansowe w Unii Europejskiej, Bydgoszcz – Warszawa 2008, s. 52.
E. Wojtaszek-Mik, C. Mik, Unia Europejska, Wspólnota. Zbiór dokumentów, Kraków 2005,
s. 180.
12
D. Sobczyński, Euro. Historia, praktyka, instytucje, Warszawa 2002, s. 67–68.
11
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Wynika z tego, że dopiero wtedy, gdy wszystkie państwa będą należeć do UG
i W określenie Eurosystem będzie synonimem ESBC13.
Podstawowe zadania, jakie spełnia Europejski System Banków Centralnych
potwierdzają, że jest to instytucja o charakterze federalnym. Zaliczamy do nich:
– formułowanie i realizację polityki pieniężnej strefy euro,
– przeprowadzanie operacji dewizowych zgodnie z zasadami wspólnej polityki
pieniężnej,
– prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do wspólnej waluty.
– zarządzanie oﬁcjalnymi rezerwami dewizowymi krajów członkowskich.
Powstanie Europejskiego Systemu Banków Centralnych spowodowało powstanie dwuszczeblowej struktury. Składa się ona z Europejskiego Banku Centralnego
oraz narodowych banków centralnych. Wprowadzenie tej struktury do poszczególnych państw spowodowało z kolei powstanie trójpoziomowego systemu bankowego składającego się z Europejskiego Banku Centralnego, banku centralnego
danego państwa i banków komercyjnych. Podstawowe decyzje dotyczące polityki
pieniężnej podejmowane są przez Europejski Bank Centralny, natomiast narodowe
banki centralne są odpowiedzialne za realizację tej polityki. Są one wykonawcami
systemu. Narodowe banki centralne są powiązane jeszcze jednym faktem z EBC,
a mianowicie wyposażyły go w kapitał zakładowy jak również przekazały część
swych rezerw walutowych. Obecnie kapitał Europejskiego Banku Centralnego
wynosi 5,760 mld. euro. Udziałowcami kapitału są narodowe banki centralne
należące do Europejskiego Systemu Banków Centralnych. Poszczególne udziały
zostały określone na podstawie tzw. klucza subskrypcji, czyli na udziale danego
państwa w ogólnej liczbie ludności Wspólnoty oraz jego udziale w PKB14.
W momencie powstania ESBC nie tylko zrzekamy się niezależności monetarnej,
lecz jeszcze dodatkowo wspieramy ﬁnansowo EBC przez co uzyskuje on niezależność ﬁnansową.
Głównym zadaniem kapitału założycielskiego jest zapewnienie Europejskiemu
Bankowi Centralnemu dochodu i odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.
Wysokość wkładu w kapitale poszczególnych krajów została ustalona w odniesieniu do udziału danego państwa w ogólnej liczbie ludności Wspólnoty w przedostatnim roku poprzedzającym ustanowienie banku i do udziału państwa w pro-

13
14

R. Wierzba, Europejski Bank Centralny, „Bank i Kredyt” 2006, nr 7, s. 10.
E. Glapiak, Bank centralny euro sfery, „Rzeczpospolita” 15.12.2009, s. B11.
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dukcie krajowym brutto Wspólnoty w celach rynkowych, wg notowań z ostatnich
pięciu lat poprzedzających przedostatni rok przed ustanowieniem banku15.
Relacje między Europejskim Bankiem Centralnym a bankami narodowymi
oparta jest zgodnie z Traktatem z Maastrich na zasadzie subsydiarności16 z daleko
idącą decentralizacją wykonawczą. Decentralizacji tej towarzyszy jednak silna
centralizacja zwłaszcza w obrębie najważniejszych decyzji dotyczących polityki
pieniężnej na szczeblu Europejskiego Banku Centralnego. W zakresie polityki
pieniężnej decentralizacja oznacza, że zasilenie banków w płynność odbywa się za
pośrednictwem banków centralnych. Przejawem decentralizacji jest również
realizacja pozostałych operacji z zakresu polityki pieniężnej 17. Zasada subsydiarności stara się więc łączyć konieczność maksymalnej efektywności działania
z respektowaniem autonomii państw członkowskich Unii.
Przykładem decentralizacji są także funkcje analityczno-doradcze. Każdy
narodowy bank posiada swoje departamenty badań i analiz dysponujące dużym
potencjałem badawczym. Działalność ta dostarcza Europejskiemu Bankowi
Centralnemu szeregu istotnych informacji. Produkcja monet i banknotów jest
również zdecentralizowana ponieważ odbywa się w krajach członkowskich pod
nadzorem EBC18.
Organami decyzyjnymi Europejskiego Banku Centralnego jest Rada Prezesów,
Zarząd i Rada Generalna. Przez te organa ESBC realizuje swoje zadania. Podstawowe zadania jakie spełnia Europejski System Banków Centralnych potwierdzają,
że jest to instytucja o charakterze federalnym. Do zadań tych zaliczamy:
– formułowanie i realizację polityki pieniężnej,
– przeprowadzanie operacji dewizowych zgodnie z zasadami wspólnej polityki
pieniężnej,
– prowadzenie polityki emisyjnej w odniesieniu do wspólnej waluty,
– zarządzanie oﬁcjalnymi rezerwami dewizowymi krajów członkowskich.
Rada Prezesów jako najważniejszy organ EBC składa się z 16 prezesów banków
centralnych państw członkowskich UG i W oraz sześcioosobowego zarządu. Zarząd
EBC, który jest jednocześnie organem wykonawczym Rady Prezesów składa się
z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i czterech członków. Obecnie Preze15

Protokół dotyczący Statutu EBC I ESBC, art. 29.
M. Grzesiak, Europejski Bank Centralny, Toruń 2004, s. 46.
17
P. Cadała, Europejska bankowość centralna i polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego,
[w:] Globalizacja i integracja europejska, red. B. Jóźwik, Lublin 2005, s. 187.
18
M. Skopowski, Monetarne instytucje ﬁnansowe na rynku papierów wartościowych strefy euro, [w:]
Rynek papierów wartościowych strefy euro, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Kraków 2007, s. 59.
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sem Rady jest Jean Claude Trichet. Na uwagę zasługuje sposób podejmowania
decyzji w Radzie. Są one podejmowane większością głosów przy zasadzie „jedna
osoba jeden głos”, w przypadku równowagi decyduje głos prezesa. Decyzje w sprawie celu przeznaczenia osiągniętych zysków przegłosowywane są większością 2/3
głosów. Patrząc na skład Rady Prezesów, można zauważyć, że wpływ na to co dzieje
się w sferze polityki pieniężnej ma każdy z prezesów banków centralnych państw
wchodzących w skład UG i W. Rada Generalna pełni natomiast funkcje doradcze
i umożliwia utrzymanie stałej więzi między krajami, które weszły w skład UG
i W a krajami które wkrótce wejdą do tych struktur.

WKŁAD ESBC W TWORZENIE FEDERACJI EUROPEJSKIEJ

NIEPOWODZENIA POWOJENNE DOTYCZĄCE integracji politycznej sprawiły, że
większą rolę zaczęła odgrywać integracja gospodarcza. Osiągnęła ona duży stopień
zaawansowania oraz stała się w decydującej mierze domeną koncepcji wspólnotowych, mieszcząc się generalnie w modelu federacyjnym 19. Patrząc na dzisiejszą
integrację widzimy, że trudno będzie w krótkim czasie zjednoczyć cała Europę
w modelu federacyjnym. Należy do tego zmierzać drogą okrężną, ale bardziej
realistyczną.
Zdecydowanie federalizmowi przeciwstawia się funkcjonalizm. W odróżnieniu
od federalistów funkcjonaliści uważają, że jedność europejską należy urzeczywistniać poprzez pomnażanie realnych więzi między państwami, zwłaszcza ekonomicznych, co doprowadzi do tak daleko posuniętej współzależności, że wojny
i konﬂikty międzynarodowe staną się bezprzedmiotowe, ponieważ zostanie zlikwidowane źródło ich powstawania. Według funkcjonalistów zniknie również autarkia
gospodarcza, a prymat polityki nad gospodarką zostanie zastąpiony prymatem
gospodarki nad polityką. Gospodarka może być wykorzystana do celów politycznych i to ona będzie rozstrzygać o sile polityki, a nie odwrotnie. W związku z tym
należy położyć nacisk na integrację gospodarczą, a polityka stanie się funkcją tej
integracji 20.
Niezależnie od różnic, jakie dzieliły funkcjonalistów twierdzili oni, że ostatecznym rezultatem ich działania będzie „Europa ponadpaństwowa”. Praktycy przed19

D. Milczarek, op.cit., s. 45.
A. Marszałek, Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej, Toruń
2008, s. 215.
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stawiciele jednego z nurtów utrzymywali, że winna to być Europa federalna21.
Wspólnoty gospodarcze miały stanowić „początek Stanów Zjednoczonych Europy”
wg Jeana Monetta lub „federację częściową” według Waltera Hallsteina22. Z powyższych rozważań wynika, że mimo dużych rozbieżności działania funkcjonalistów
prowadzą do osiągnięcia federacyjnego modelu państwa poprzez integrację gospodarczą.
Integracja opierając się na modelu federacyjnym, polega na centralizacji określonych funkcji na szczeblu rządu federalnego oraz decentralizacji na poziomie
regionalnym i lokalnym w celu maksymalnego zabezpieczenia udziału jednostki23.
Odnosząc do tej deﬁnicji strukturę ESBC, można stwierdzić, iż centralne funkcje
na szczeblu federalnym pełni Europejski Bank Centralny24, natomiast w ramach
decentralizacji na poziomach regionalnych funkcjonują narodowe banki centralne.
Utworzenie Europejskiego Banku Centralnego instytucji o charakterze ponadnarodowym, stojącej na straży wspólnego pieniądza jest istotnym krokiem na drodze
integracji o charakterze federalnym. Powstanie banku pokazuje, że suwerenne
państwa narodowe w imię wyższych celów były w stanie zrezygnować ze swojego
pieniądza narodowego, który był symbolem narodowej tożsamości. W ujęciu
historycznym to pieniądz posiadał długą tradycję i był ściśle związany z losami
kraju.
Koncepcja Europejskiego Banku Centralnego oparta jest na reprezentowaniu
całej strefy euro nie zaś na reprezentowaniu interesów poszczególnych krajów.
Takie podejście wymaga przede wszystkim dostosowań w sferze psychicznej
i pozwoli na uniknięcie problemów obserwowanych w innych organach Unii jak
np. ciągnących się w nieskończoność konsultacji, opóźnień w procesie podejmowania decyzji. Powstanie Europejskiego Banku Centralnego może okazać się
katalizatorem integracji europejskiej w innych dziedzinach. Należy oczekiwać, że
powodzenie tego przedsięwzięcia może dać impuls do zacieśniania współpracy
w innych obszarach, a tym samym bardzo powoli zbliżać Europę do modelu
federalnego.

21
Por. A. Zakrzewska, Federalizm w integracji europejskiej, „Sprawy Międzynarodowe” 2003, nr 2,
2003, s. 59–73.
22
A. Marszałek, op.cit., s. 218.
23
Por. F. Kinsky, Federalizm model ogólnoeuropejski, Kraków 1999.
24
Por. I. Kraś, Niezależność polityczna Europejskiego Banku Centralnego, [w:] Res Politicae t. III,
red. H. Ćwięk, Częstochowa 2009.
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Europejski Bank Centralny, który funkcjonuje samodzielnie jest w pełni tego
słowa znaczeniu organizacją ponadnarodową. Wynika to ze statutu określającego
charakter i rolę EBC gdzie widnieje zapis mówiący, że ani EBC, ani żaden z narodowych banków centralnych, ani też żaden z członków organów zarządzających
tych instytucji nie ma prawa przyjmować żadnych instrukcji od instytucji lub
organów Wspólnoty, od rządów państw członkowskich ani żadnych innych
organów.
Utworzenie Europejskiego Banku Centralnego może przyczynić się do pogłębienia integracji i rozprzestrzenienia idei federalizmu w Unii Europejskiej. Składają
się na to dwie przyczyny:
– Europejski Bank Centralny stanowi przykład przekazania suwerenności na
rzecz ponadnarodowego organu,
– w wyniku powołania EBC zwiększone zostały uprawnienia Parlamentu
Europejskiego (zwiększona rola Parlamentu Europejskiego jest jednym
z haseł europejskiego federalizmu, Traktat z Maastricht nadał uprawnienia
do sprawowania demokratycznej kontroli nad EBC) 25.
Powstanie Europejskiego Banku Centralnego powinno również zachęcić do
stworzenia zuniﬁkowanego system podatkowego. W tej sytuacji nazwa Unia
Gospodarcza i Walutowa istniałaby w pełnym wymiarze 26. Polityka makroekonomiczna byłaby w pełni realizowana przez organy ponadnarodowe Unii Europejskiej,
tak jak ma to miejsce w przypadku polityki monetarnej. Silna pozycja Europejskiego Systemu Banków Centralnych i funkcjonującego w jego strukturach
Europejskiego Banku Centralnego będzie możliwa jeżeli będzie jej towarzyszyć
wystarczająco silna władza polityczna, która stworzy odpowiednie ramy dla funkcjonowania jednolitej polityki pieniężnej.

ZAKOŃCZENIE

DOKONUJĄC PODSUMOWANIA ZWIĄZANEGO z integracją europejską, należy
wskazać, że jej największym osiągnięciem jest trwający od ponad pięćdziesięciu lat
okres pokoju, połączony z dynamicznym rozwojem gospodarczym stwarzającym
warunki do tworzenia stabilnego Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
Jean Monnet zwolennik europejskiego federalizmu uważał, że gospodarcze procesy
25
26

M . Grzesiak, op.cit., s.134.
Por. J. Krakowski, Unia Europejska szkice o integracji, Sosnowiec 2009, s. 73.
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integracyjne będą prowadzić do coraz to głębszej integracji, prowadzącej do jeszcze
większej współzależności i integracji politycznej. Obecnie trudno jest przekonać
większość mieszkańców Europy argumentami politycznymi do stworzenia Europy
o charakterze federalnym. Należy więc wskazać korzyści płynące z integracji
gospodarczej i doprowadzić do uznania prawdziwej solidarności między państwami
Unii Europejskiej. Zasada ta jest podstawą funkcjonowania państwa federalnego.
Proces budowy Unii Gospodarczej i Walutowej oraz funkcjonującego w jej
ramach Europejskiego Banku Centralnego jest politycznym imperatywem i stanowi
kolejny krok na drodze do federacyjnej Europy 27. Prawidłowe funkcjonowanie EBC
i korzyści płynące ze wspólnej polityki pieniężnej mogą w znacznym stopniu
przyczynić się do powstania państwa federacyjnego. Proces ten nie jest łatwy, lecz
konieczny do podniesienia międzynarodowej pozycji Unii Europejskiej oraz
utrzymania pokoju na tym kontynencie.

SUMMARY

THIS ARTICLE STARTS with possible presentations presented by Zbigniew Brzeziński
concerning further development of European Union. The author asks a question in which
way the EU is going? Is it federation or confederation way? In the other part of the article
the author describes the beginning of European Central Banking System that is modeled
after US and German federal central banking.
Introduction of European Central Bank System as an institution with federal country
features is the subject of consideration in next part of this article. European Central Bank
is an example of passing on its sovereignty to supranational institution. As a result of founding EBC the powers of European Parliament were increased.
In the end of the article the author emphasizes the fact that founding of European
Central Bank within ESCB is necessary to strengthen further political integration, which
may lead to the beginning of federal country.

27

M. Burgess, Federalizm i federacja, [w:] Unia Europejska – organizacja i funkcjonowanie, red.
M. Cini, Warszawa 2007, s. 115.
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POLSKIE SŁUŻBY SPECJALNE
JAKO PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA
NAUK POLITYCZNYCH

DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻB SPECJALNYCH w systemie politycznym demokratycznego
państwa związana jest z istnieniem wielu paradoksów. Jednym z nich jest bardzo
duże zainteresowanie środków masowego przekazu organami państwa, które
w swoją działalność wpisaną mają tajność. Zarówno same instytucje, jak i ich
funkcjonowanie są tematem niemal codziennych doniesień prasowych, a także
intensywnej debaty politycznej. W państwach służby specjalne stają się również
przedmiotem dużego zainteresowania polityków, którzy upatrują w nich skutecznego narzędzia w uprawianiu walki politycznej. Co za tym idzie, zdarza się również,
iż to służby interesują się politykami. Paradoks ów ma miejsce w większości państw
demokratycznych, choć cechuje go zróżnicowana intensywność. Pewną specyﬁką
polskiego systemu politycznego jest fakt, iż emocje towarzyszące służbom specjalnym są wyjątkowo silne, a zainteresowanie nimi wyjątkowo duże. Zdawało by się,
iż wraz z biegiem transformacji ustrojowej rola służb specjalnych w polskim życiu
politycznym będzie słabnąć. Kształtowanie się demokratycznych procedur, mechanizmów, obyczajów politycznych i instytucji kontrolnych powinno przecież mieć
pozytywny wpływ na funkcjonowanie i zarządzanie aparatem bezpieczeństwa
państwa. Tak się jednak nie dzieje. Ma raczej miejsce proces przeciwny. Tworzone
są instytucje i mechanizmy, które zamiast gwarantować podstawowe, sprawdzone
standardy apolitycznych organów bezpieczeństwa państwa, wzmacniają wpływ
sfery polityki na służby, nie zwiększając jednocześnie stopnia ich demokratycznej
kontroli. Bywa także, iż w wyniku prowadzonej konfrontacji politycznej zmniejszana jest skuteczność i obniżany prestiż polskich służb specjalnych.
Autor niniejszego tekstu chciałby w zwięzłej formie zasygnalizować kilka najważniejszych elementów, które wpływają na powyższy stan rzeczy. Pojawiają się
bowiem istotne różnice w podejściu do zagadnienia służb specjalnych w Polsce
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i innych zachodnich państwach demokratycznych, które prezentują zarówno
politycy, jak i przedstawiciele nauki czy wymiaru sprawiedliwości. Owe różnice
skutkują niskimi standardami funkcjonowania państwa na styku polityka – służby
specjalne, co nie tylko może grozić niską skutecznością, czy gorszym wizerunkiem
organów bezpieczeństwa, ale także, w ekstremalnych przypadkach, wpływać
negatywnie na wolność i prawa obywateli.
Przed rozpoczęciem reﬂeksji na temat problemów współczesnych organów
bezpieczeństwa, poczynić należy pewne ważne zastrzeżenie dotyczące owej tematyki. Opinią przeważającą u większości polskich politologów jest pogląd, iż obszar
służb specjalnych jest niezmiernie trudny do rzetelnych, wyczerpujących i obiektywnych badań. Stawia on bowiem bardzo poważne wyzwania metodologiczne
wiążące się ze specyﬁką działalności służb specjalnych, z której płyną trudności
w określeniu, a nawet pozyskaniu materiału do poważnych badań. Chodzi tu
przede wszystkim o immanentną cechę służb specjalnych, którą pozostaje tajność
i płynąca z niej niska dostępność wiedzy o nich dla opinii publicznej. Tajność
sprawia, że badacze służb mają do dyspozycji mocno ograniczoną ilość podlegających analizie informacji, zwłaszcza tych dotyczących rzeczywistej działalności
interesujących ich instytucji. Mimo, iż w przypadku większości krajów zachodnich
dostępne są obecnie wyczerpujące dane na temat założeń prawnych funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa państwa, takich jak ustawy i odpowiednie akty
wykonawcze usiłujące regulować działanie służb specjalnych, politolog nie posiada
do końca pewnych i wiarygodnych informacji na temat rzeczywistości istniejącej
wewnątrz badanych instytucji. W związku z tym zwykło się sądzić, iż możliwa jest
jedynie obserwacja zagadnień znajdujących się na powierzchni życia tajnych
służb1.
Nie jest to tylko i wyłącznie problem związany z obszarem służb specjalnych.
Może on także dotyczyć sfery polityki, zwłaszcza np. kwestii interpretacji kuluarowych uzgodnień, niejawnych i niejasnych procesów zachodzących wewnątrz
partii, czy też percepcji rzeczywistych interesów aktorów sceny politycznej. W przypadku służb specjalnych trudność ta jest jednak wpisana w prowadzone badania.
Dodatkowym utrudnieniem studiów nad (tajnym) aparatem bezpieczeństwa jest
konieczność zachowania bardzo wysokiego poziomu krytycyzmu w analizie
i interpretacji dostępnego materiału, w szczególności zaś tego, który dotyczy bezpośrednio sfery współczesnej działalności służb. O ile bowiem pewniejszą (choć
nie do końca) bazą do analizy są np. odtajnione archiwa rządowe sprzed kilkuna1

S. Zalewski, Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005, s. 8–9.
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stu lub kilkudziesięciu lat, to problemem staje się interpretacja materiałów teraźniejszych. Stawianie pytań o źródło informacji, pochodzenie i poziom jej wiarygodności oraz ewentualne skutki i korzyści z jej ujawnienia dla poszczególnych
podmiotów, jest niezbędnym elementem pracy osoby badającej aparat bezpieczeństwa. Wobec dostępnych źródeł i zawartych w nich informacji, konieczne jest
zdystansowane podejście. Bardzo często także pojawiają się poważne wątpliwości
co do prawdziwości poszczególnych faktów2.
Pewna przewaga dziennikarzy i publicystów w podejściu do tematu, wynika
z możliwości wykorzystywania nieoﬁcjalnych źródeł, a nawet przecieków informacji z kręgów służb. W praktyce publicystycznej korzysta się bardzo często
z wiedzy byłych agentów i funkcjonariuszy, którzy ze znanych tylko sobie powodów
decydują się na ujawnienie, oﬁcjalnie lub anonimowo, niektórych szczegółów ze
swojej pracy bądź to dziennikarzom, bądź też szerokiemu kręgowi odbiorców np.
w formie wspomnień czy pamiętników3. Tymczasem badaczom chcącym sprostać
wymaganiom solidnego aparatu naukowego korzystać z nieoﬁcjalnych, trudno
weryﬁkowalnych informacji nie wypada. Trudności powyższe wywołują wśród
wielu autorów wątpliwości, czy służby te mogą w ogóle stać się przedmiotem
naukowego poznania, porównywalnego z badaniami innych dziedzin administracji publicznej, czy też systemu politycznego.
O ile wątpliwości takie warto brać pod uwagę, nie mogą one być dostatecznym
argumentem dla odstąpienia od tematyki jako kierunku badawczego. Po pierwsze,
nie można przecież całkowicie pomijać naukowej reﬂeksji na temat danego problemu, tylko ze względu na pewne trudności w jego badaniu. Jest bowiem wiele
słabo poznanych, sprawiających trudności obszarów, które mimo wszystko są
obiektem zainteresowania naukowego. Po drugie, badania służb są, zwłaszcza
z politologicznego punktu widzenia, bardzo istotne, dotyczą bowiem sfery zarówno
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, jak i standardów demokratycznego
państwa prawa, w których istotną rolę odgrywają: kwestia poszanowania wolności
obywatelskich oraz mechanizmy kontroli władzy wykonawczej4. Po trzecie wreszcie, rzetelne badania aparatu bezpieczeństwa są korzystne zarówno dla społeczeństwa, któremu interesom aparat ów powinien (choćby tylko teoretycznie) służyć,
2
Cenne uwagi na temat problemów badań nad przeszłością i teraźniejszością służb specjalnych
prezentuje: Z. Siemiątkowski, Wywiad a władza. Wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy
politycznej PRL, Warszawa 2009, s. 9–13.
3
U. Ulfkotte, Der Krieg im Dunkeln. Die wahre Macht der Geheimdienste, Frankfurt am Main
2006, s. 13–14.
4
Ibidem, s. 10.
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jak i dla samych służb specjalnych i ich dysponentów. Badania naukowe winny
pełnić także swoistą funkcję kontrolną, podobną do pełnionej we współczesnej
demokracji przez media, przy czym wyższy niż w przypadku środków masowego
przekazu może tu być poziom obiektywizmu i fachowości. Wreszcie, dla samych
służb specjalnych, a także dla ich zwierzchników i konsumentów świadczonych
przez nie usług, solidne analizy dobrych i złych stron funkcjonowania mogą stać
się ważną wskazówką do programowania właściwego działania służb5.
Intelligence studies, jak zwykło się nazywać badania nad wywiadem w krajach
anglosaskich, są młodym kierunkiem w naukach historycznych i społecznych.
Z tego też powodu trudno mówić jeszcze o konkretnych osiągnięciach tego prądu
badawczego, takich jak np. ujednolicona terminologia, czy stworzenie stosunkowo
spójnej teorii.6 Zresztą same służby specjalne stanowią przedmiot bardzo interdyscyplinarnego zainteresowania, sięgającego od historii, przez politologię, naukę
o literaturze, prawo, nauki o organizacji i zarządzaniu aż po nauki techniczne.
Zakres opracowań dotyczących omawianego tematu jest bardzo pojemny. Rozpiętość gatunkowa i merytoryczna jest bardzo duża. Zróżnicowana bywa także wartość
naukowa poszczególnych źródeł. Oprócz oﬁcjalnych aktów prawnych i dokumentów rządowych, baza źródeł rozciąga się od wytworów dziennikarskich, publicystycznych relacji i komentarzy, biograﬁi funkcjonariuszy i informatorów służb,
poprzez opracowania historyczne oparte o różnorodne zasoby archiwalne, studia
prawnicze, badania społeczne, prace dotyczące teorii, procesów, struktur agencji
wywiadowczych, po całościowe, łączące wiele płaszczyzn funkcjonowania organów,
dobrze udokumentowane prace naukowe, zawierające wartościowe analizy politologiczne.7 Powstaje także coraz więcej ośrodków naukowych (rządowych i niezależnych) i stowarzyszeń, które zajmują się tematyką służb specjalnych. Najwięcej
tego typu organizacji działa w krajach anglosaskich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Są to np. The Center for Intelligence Studies, The Centre for Counterintelligence and Security Studies (CI Center), program badań nad wywiadem
Federation of American Scientists, zależne od CIA Center for the Study of Intelligence, a także ośrodki akademickie np. Mercyhurst College Institute for Intelligence
Studies. W przyszłości należy oczekiwać wzrostu znaczenia centrów zajmujących
się holistycznymi, wielodyscyplinarnymi badaniami nad wywiadem i kontrwywia5
Wypada mieć nadzieję, że również i tego typu jawne źródła informacji wywiadowczej (OSINT)
są przez konkretne służby wykorzystywane i analizowane.
6
M. Herman, Potęga wywiadu, Warszawa 2002, s. 12–13.
7
Zob. T. Jäger, A. Daun (Hrsg.), Geheimdienste in Europa. Transformation, Kooperation und
Kontrolle, Wiesbaden 2009.
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dem, będącymi w stanie wnieść istotny i nowatorski wkład w rozwój tego kierunku
badawczego. Warto nadmienić przy tej okazji, iż nie wszystkie ośrodki badawcze
można uznać za całkowicie niezależne instytucje naukowe gwarantujące krytycyzm
i obiektywizm. Część tego typu ośrodków funkcjonuje pod auspicjami agencji
rządowych, część jest prowadzona przez byłych funkcjonariuszy wywiadu i kontrwywiadu. Niewątpliwie jednak ośrodki te generują wiele wartych uwagi analiz
i opracowań dotyczących omawianego tematu. Przejawem Intelligence Studies są
także publikowane czasopisma naukowe, takie jak „International Journal of Intelligence and Counterintelligence”, „Intelligence and National Security”, a także
periodyki i portale informacyjne o tematyce wywiadowczej np.: „Eye Spy” czy
„Janes Intelligence Review”8.
Ograniczony rozmiar tekstu nie pozwala na bardziej wnikliwą analizę spektrum
osiągnięć badań nad służbami specjalnymi na świecie. Trzeba jednak podkreślić,
że pomimo dość młodego wieku i wspomnianych powyżej trudności badania nad
wywiadem mogą poszczycić się dość pokaźnym dorobkiem, choć do wielu publikacji podchodzić należy z należnym przedmiotowi badań krytycyzmem. Trzeba
także zauważyć, iż badania nad wywiadem są zazwyczaj odzwierciedleniem specyﬁki danego kraju wraz z jego systemem prawnym i politycznym. Regionalne
różnice oraz interdyscyplinarność sprawiają, że trudno, rzecz jasna, na tym etapie
mówić o jednej spójnej dyscyplinie. Nie oznacza to jednak, iż nie można zaimplementować dotychczasowych osiągnięć światowych na grunt polski.
Istotnym problemem związanym z badaniami nad służbami specjalnymi jest
zbyt mała, zdaniem autora, obecność w nich reﬂeksji politologicznej – zwłaszcza
w Polsce. Tematyka współczesnych organów bezpieczeństwa stała się domeną
przedstawicieli nauk wojskowych, koncentrujących się na zagadnieniach wywiadu
i kontrwywiadu w kontekście bezpieczeństwa państwa9. Z kolei aparat ścigania,
którego elementem jest w Polsce także wydzielona część służb specjalnych, to
obszar różnych dziedzin prawa, analizujących stan prawny, zwierzchnictwo i kompetencje danych organów10. Nauki historyczne natomiast zajmują się badaniem

8

Stosunkowo obszerny zestaw źródeł dotyczących zagadnień (głównie amerykańskiego) wywiadu
i kontrwywiadu głównie można znaleźć w serwisie internetowym Loyola College in Maryland, http://
www.loyola.edu/dept/politics/intel.html, odczyt z dn. 5.05.2009.
9
Zob. S. Zalewski, Funkcja informacyjna służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa RP, Warszawa
2005.
10
R. Żmigrodzki, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu, [w:] Ustrój organów
ochrony prawnej, red. B. Szmulik, M. Żmigrodzki, Lublin 2001.
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aspektu wywiadowczego wielu wydarzeń z dziejów historii Polski, a także badaniem
aparatu represji z czasów PRL, odpowiadając z reguły głównie na pytanie jak
było11.
Powyższe punkty widzenia, jakkolwiek merytorycznie poprawne, same w sobie
niejednokrotnie bardzo szczegółowe i wnikliwe, wydają się niewystarczające.
O miejscu służb specjalnych w państwie, ich znaczeniu i skuteczności, a jednocześnie o umiejscowieniu ich we właściwym miejscu organów demokratycznego
państwa prawa decydują relacje służb z władzą.12 Nie jest to jednak jedyny argument postulowanego rozszerzenia badań nad tajnym aparatem państwa. Brakuje
opracowań biorących pod uwagę szerokie spektrum funkcjonowania służb specjalnych we współczesnej liberalnej demokracji, łączących zarówno organizacyjne
aspekty wywiadu, zagadnienia prawne, rozwiązania instytucjonalne, jak i przede
wszystkim praktykę wykorzystywania służb specjalnych, wraz z ich wpływem na
sferę aksjologiczną demokracji, a także ich rolę cywilizacyjną i społeczną. Szczególną pozycję może zająć tu właśnie nauka o polityce, sama będąca dyscypliną
stosunkowo młodą i interdyscyplinarną, stale czerpiąca z dorobku wielu innych
dziedzin, dysponująca możliwościami syntezy osiągnięć, która byłaby w stanie
zwrócić uwagę na szczególne umiejscowienie służb specjalnych w aparacie państwa,
a więc i usytuowanie ich w bezpośrednim kręgu narzędzi sprawowania władzy
politycznej w państwie oraz realizacji celów polityki międzynarodowej. Zastosowany przez autora stosunkowo luźny reżim terminologiczny (nauka o polityce –
nauki polityczne) ma swoje uzasadnienie w postulowanej interdyscyplinarności
badań nad wywiadem. Zdając sobie sprawę z różnic między dyscyplinami, autor
proponuje, aby intelligence studies przeniesione na grunt polski miały jak najbardziej wszechstronny i holistyczny charakter, w którym niejednokrotnie zaciera się
sztywny podział na konkretne dyscypliny.
W polskiej rzeczywistości, problemy praktyki i kultury politycznej, relacji
z władzą i społeczeństwem, odgrywają ogromną rolę. Zbyt rzadko natomiast
polski aparat bezpieczeństwa jest porównywany z odpowiednikami zachodnimi,
11

Zakres publikacji jest bardzo szeroki, sięga od kwestii wywiadowczych w średniowieczu:
S. Jóźwiak, Na tropie średniowiecznych szpiegów. Wywiad i kontrwywiad w polsko-litewsko-krzyżackich
stosunkach politycznych w XIV i pierwszej połowie XV wieku, Inowrocław 2005; przez wywiad II
Rzeczypospolitej, np. A. Misiuk, Służby specjalne II Rzeczypospolitej, Warszawa 1998; po aparat represji PRL: „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989”, nr 1–6 (2004–2008) oraz wiele innych
publikacji Instytutu Pamięci Narodowej na ten temat.
12
Ciekawe ujęcie relacji amerykańskich służb z przezydentami USA przedstawia: Z. Siemiątkowski, op.cit., s. 46–51.
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w krajach o ugruntowanej demokracji i standardach prowadzenia i kontroli służb,
które także nie są przecież doskonałe i które również z tego powodu mogą być
interesujące. Reﬂeksja formułowana przez publicystykę, jakkolwiek coraz bogatsza,
zdaje się nie wystarczać. Korzystne dla życia publicznego byłoby jej pogłębienie
oraz nadanie wielowątkowego kontekstu, połączonego z prezentacją rozwiązań
zagranicznych13.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe zastrzeżenia dotyczące trudności metodologicznych związanych z badaniem sfery służb specjalnych, autor postara się
zasygnalizować główne problemy, które mogłyby stać się podstawą do bardziej
rozbudowanej analizy. Brak tutaj miejsca na szerszą reﬂeksję na temat specyﬁki
teraźniejszych służb specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego autor, przy
konkretnym przypadku ograniczy się do wskazania problemu wraz z odniesieniem
do sfery teoretycznej działalności służb lub też do przykładu wartych naśladowania
rozwiązań światowych.
Stosowane od początku niniejszego tekstu określenie „służby specjalne” odnosi
się w Polsce do organów pełniących funkcję wywiadu i kontrwywiadu, z których
niektóre mają za zadanie także wykrywanie przestępstw oraz ściganie ich sprawców.
Nie ma w tak krótkim opracowaniu miejsca na dłuższe rozważania nad kwestiami
deﬁnicyjnymi. Autor proponuje więc, aby na potrzeby tych krótkich rozważań
określić służby specjalne jako: organy państwa powołane do zbierania i analizowania wszelkich informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego państwa oraz zbierania, analizy, a także ochrony innych informacji istotnych
z punktu widzenia jego interesów, przy czym część tych organów powołana jest
również do bezpośredniego zwalczania zagrożeń poprzez wykrywanie najgroźniejszych przestępstw i ściganie ich sprawców. Organy te cechują specjalne metody
oraz szeroko pojęta tajność działania.
Ta uproszczona deﬁnicja wyczerpuje, zdaniem autora, najbardziej podstawowy
opis zadań polskich służb będący podstawą dalszego wywodu, choć oczywiście jak
najbardziej pożądana byłaby jej rozbudowa przy innej okazji14. W polskiej debacie
publicznej pojęcie służb specjalnych bywa mało precyzyjne. Zalicza się do nich
często wszystkie organy państwa uprawnione do prowadzenia działań operacyjnorozpoznawczych, a więc także formacje stricte policyjne15. Zdaniem autora podział
13
W tym kontekście krokiem w dobrym kierunku wydaje się publikacja wrocławskich politologów stanowiąca przegląd wybranych agencji wywiadowczych na świecie i w Polsce: G. Tokarz,
G. Rdzanek, Służby specjalne. Przeszłość i teraźniejszość, Wrocław 2009.
14
Zob. S. Zalewski, Służby specjalne…, s. 22–30.
15
Zob. Służby na długiej smyczy, „Polityka”, 24.10.2009.
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ten nie jest do końca właściwy z punktu widzenia istoty służb specjalnych, którą
jest zbieranie i analiza informacji. Bez zbędnych dywagacji autor przyjmie, iż
w Polsce ścisłą deﬁnicję służb specjalnych, zarówno pod względem formalnoprawnym, jak i z uwagi na przedmiot badanego zjawiska wyczerpują nastepujące
organy: Agencja Wywiadu (AW), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW),
Służba Wywiadu Wojskowego (SWW), Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW)
oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA)16. Wszystkie wymienione agencje
uważane są za urzędy administracji centralnej kierowane przez „szefów” danych
agencji/służb, podlegających Prezesowi Rady Ministrów (AW, ABW, CBA) oraz
Ministrowi Obrony Narodowej (i częściowo także premierowi) w przypadku SKW
i SWW. W bardzo dużym skrócie służby te mają następujące zadania:
– prowadzenie wywiadu strategicznego (AW) oraz taktycznego i operacyjnego
(SWW) w tym rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa zewnętrznego RP;
– prowadzenie kontrwywiadu w sferze cywilnej (ABW) i wojskowej (SKW);
– rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego (ABW
i SKW) w tym np. zwalczanie terroryzmu oraz ochronę porządku konstytucyjnego;
– ochronę interesów ekonomicznych, w tym zwalczanie przestępczości
gospodarczej (ABW);
– walczanie przestępstw korupcyjnych (CBA i ABW);
– ochronę informacji niejawnych w sferach: cywilnej (ABW) i wojskowej
(SKW), czyli realizowanie zadań tzw. służby ochrony państwa17.
Pewne wątpliwości można wysunąć odnośnie pozycji Centralnego Biura Antykorupcyjnego w jego zaklasyﬁkowaniu instytucji stricte wywiadowczych. Praktyka
jego funkcjonowania pokazuje bowiem, iż jest to formacja typowo policyjna, stawiająca sobie za cel przede wszystkim wykrywanie przestępstw o charakterze
korupcyjnym i ściganie ich sprawców. Działalność analityczno-informacyjna
odgrywa w przypadku CBA de facto marginalną rolę.
Kwestie organizacji, zadań oraz kontroli powyższych urzędów zostały już w literaturze wyczerpująco omówione, dlatego autor przejdzie teraz do nakreślenia

16
Art. 11 Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu z dnia 24 maja
2002 (tekst ujednolicony – stan prawny na maj 2009 r.).
17
Zob. Art. 5 i 6 Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz
Art. 5 i 6 Ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego z dnia
9 czerwca 2006 (tekst ujednolicony – stan prawny na maj 2009 r.).
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głównej problematyki funkcjonowania polskich służb w systemie politycznym.
Zarys ów zacząć należy od kwestii fundamentalnej, mianowicie od celu istnienia
służb. Ustawy rządzące polskim aparatem specjalnym mówią o rozpoznawaniu
zagrożeń, zbieraniu informacji i przekazywaniu ich właściwym organom. Służby
służą więc najwyższym władzom państwowym, poprzez dostarczanie im informacji koniecznych do podejmowania (właściwych) decyzji politycznych, dotyczących
bardzo wielu obszarów polityki, gospodarki i wojskowości. Amerykański teoretyk
i praktyk wywiadu, Mark Lowenthal podaje kilka powodów posiadania wywiadu,
jak np. unikanie tzw. strategicznego zaskoczenia, dostarczanie długoterminowych
analiz i prognoz, wspieranie tworzenia strategii politycznych oraz zachowanie
tajności metod działania, potrzeb informacyjnych oraz posiadanych informacji18.
Lowenthal, a także inni znawcy wywiadu, przedstawiają jego pracę, opisując proces
wywiadowczy (cykl analityczny/wywiadowczy) obejmujący zazwyczaj: planowanie
i kierowanie (programowanie), zbieranie informacji, ich przetwarzanie, analizę
oraz produkcję gotowych raportów wywiadu oraz ich dystrybucję. Bardziej uproszczone modele mogą obejmować tylko zbieranie, analizę i dystrybucję materiałów.
Na wszystkich etapach służby specjalne powinny znajdować się pod polityczną
kontrolą wszystkich trzech władz, przy czym z punktu widzenia czołowych urzędników państwa elementem najważniejszym, z którym mają oni najczęściej do
czynienia są początkowe i końcowe fazy cyklu wywiadowczego tj. kierowanie,
programowanie służb oraz odbiór efektów pracy wywiadu połączony ze zwrotną
informacją co do ich jakości i przydatności19. Zarówno na początku, jak i na końcu
procesu stoją właśnie decydenci, dla których służby specjalne mają być niezbędnym
narzędziem do kreowania i realizacji polityki. Relacja między nimi powinna
przypominać błonę półprzepuszczalną: politycy kierują wywiadem i jednocześnie
korzystają z jego produktów, przechodząc z jednej części systemu na drugą. Funkcjonariusze służb nigdy jednak nie powinni wpływać bezpośrednio na sferę polityki. Mogą jedynie służyć zdobytymi i zanalizowanymi informacjami i ekspercką
wiedzą20. Wywiad pozostaje więc w tej koncepcji jedynie instrumentem, doradcą
w podejmowaniu właściwych decyzji.
Tymczasem realia współpracy polityków i funkcjonariuszy służb specjalnych
w Polsce są zbyt często skomplikowane i niejasne, a bariera neutralności politycz18

M. Lowenthal, Intelligence. From Secrets to Policy, Washington 2003, s. 2–5.
Zob. M. Lowenthal, op.cit., s. 51–52; M. Herman, op.cit., s. 110; S. Zalewski, Służby specjalne.
Programowanie, nadzór, koordynacja, Warszawa 2003, s. 37.
20
M. Lowenthal, op.cit., s. 5.
19
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nej wywiadu jest nagminnie przekraczana. Polityka rzeczywiście programuje służby
specjalne, ale w sposób dla niej wygodny. Stara się nadać kierunek, ale próbuje
także opanować aparat bezpieczeństwa i użyć go nie tylko jako instrument państwa
jako całości, ale też jako narzędzie pomocne konkretnemu ugrupowaniu politycznemu. Tak zaprogramowany aparat może służyć obozowi rządzącemu np. w konfrontacji z przeciwnikami politycznymi. Przykładem takich działań mogą być
kontrowersje wokół tzw. „szafy Lesiaka” polegającej na wydaniu ówczesnemu
Urzędowi Ochrony Państwa polecenia inwigilacji (przypuszczalnie także przygotowania prowokacji) niektórych ugrupowań prawicowych i lewicowych w latach
1991–199721. Zarzuty upolitycznienia służb obecne są w polskiej debacie publicznej przez cały czas istnienia państwa demokratycznego i stawiane bywają praktycznie wszystkim ugrupowaniom sprawującym władzę w III Rzeczypospolitej22. Ilustracją problemu zawłaszczania aparatu bezpieczeństwa są także regularne zmiany
kierownictwa służb specjalnych wraz z procesem demokratycznej alternacji władzy.
Zjawisko to wyraźnie widoczne było w latach 90. XX w. Pełniący zadania cywilnego
wywiadu i kontrwywiadu UOP posiadał w czasie swojej dwunastoletniej historii
aż dwunastu szefów. Także po 2002 r. zmianie władzy politycznej towarzyszyły
zmiany kierownictwa służb. O ile jednak można uznać to za proces relatywnie
częsty, także w demokracjach silniej skonsolidowanych, to niepokojące są powiązane politycznie zmiany kadrowe wśród szeregowych funkcjonariuszy cywilnych
i wojskowych urzędów specjalnych. Miały one miejsce zarówno w roku 1997 jak
i 2002, kiedy to pracę w UOP utraciło, według doniesień prasowych, odpowiednio
ok. 1400 i ponad 500 osób23. Wyjątkowym zjawiskiem w ostatnich latach było
natomiast niewpuszczenie do budynku służb kilkunastu żołnierzy Wojskowych
Służb Informacyjnych, którzy stawili się jak co dzień, do pracy. Osób tych nie
powiadomiono na czas o negatywnych (dla nich) wynikach przeprowadzanej
weryﬁkacji kadr WSI24. Tego typu nieprofesjonalne działania można ocenić jako
szkodzące wizerunkowi wywiadu wojskowego, a pośrednio także interesom pań21
Zob. Szafa Lesiaka zamknięta, „Gazeta Wyborcza”, 16.02.2007; Co UOP zrobił prawicy, „Gazeta
Wyborcza”, 23.11.2005.
22
Zarzutów o wykorzystywanie służb specjalnych w walce politycznej jest bardzo dużo. Z braku
miejsca, autor wymieni tylko pokrótce, np.: sprawa zatrzymania ówczesnego prezesa PKN Orlen
przez UOP w 2002 r., sprawa inwigilacji spółki J&S, kwestie tzw. odrolnienia ziemi w 2007 r. oraz
sprawa Janusza Kaczmarka, śledztwo i zatrzymanie b. posłanki Barbary Blidy w 2007 zakończone jej
samobójczą śmiercią, sprawa posłanki Beaty Sawickiej.
23
Zob. Weterani wielu służb, „Gazeta Wyborcza”, 21.10.2002; Były bezprawne, „Gazeta Wyborcza”,
23.10.2002; Dymisje w służbach specjalnych, „Rzeczpospolita”, 01.07.2002.
24
Oﬁcerowie WSI stoją pod zamkniętymi drzwiami, „Gazeta Wyborcza”, 03.10.2006.
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stwa. Wymiana kadry zarządzającej służbami na związaną zazwyczaj sympatiami
politycznymi z konkretną opcją, gwarantować ma podporządkowanie danej ekipie
i realizację zleconych przez nią zadań. Tymczasem skoro służby mają służyć długoterminową ekspertyzą i wspierać proces decyzyjny zmieniającej się co kilka lat
władzy politycznej, konieczne by się wydawało wprowadzenie długoterminowej
profesjonalizacji kadr kierowniczych wywiadu, które to kadry powinny służyć
długoletniemu interesowi Rzeczypospolitej, a nie interesom w danym momencie
sprawujących władzę.
Należy oczywiście wziąć pod uwagę, iż część doniesień medialnych na temat
zmian kadrowych w ostatnich latach może być nie w pełni obiektywna. Z dostępnych danych rysuje się jednak dość pesymistyczny obraz służb specjalnych jako
pracodawcy wysoce niestabilnego. Sytuacja, którą eufemistycznie można by nazwać
swoistą niepewnością dotycząca dalszej kariery zawodowej, jest szkodliwa dla
każdej organizacji. W przypadku służb specjalnych może ona mieć poważne
konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa, poprzez bezpośrednie osłabienie
zasobów służb i stymulację różnorodnych patologii wśród funkcjonariuszy, z przejściem na stronę obcych wywiadów włącznie. Trudno także mówić o agencjach
wywiadowczych jako o zapleczu intelektualnym i informacyjnym rządu oraz
o długoterminowym wsparciu procesów decyzyjnych rzetelnymi analizami w sytuacji, gdy los szeregowych nawet funkcjonariuszy zależy bezpośrednio od losu danej
ekipy politycznej. Doświadczenia praktyków wywiadu w Stanach Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii wskazują na stosunkowo silną stabilność tamtejszych kadr
instytucji wywiadowczych. Jest to spowodowane takimi czynnikami, jak: bezpieczeństwo, potrzeba zapewnienia wysokiego poziomu umiejętności i profesjonalizmu, każdorazowa konieczność weryﬁkacji i kosztownego szkolenia nowego
personelu25. Uważa się również, że służby specjalne, jak każda organizacja powinna
dbać o satysfakcję swoich pracowników26. Jednym ze sprawdzonych, w niektórych
zachodnich demokracjach, sposobów budowania stabilnej relacji między pracownikami administracji publicznej jest model służby cywilnej. I tak np. w Wielkiej
Brytanii czy w Niemczech pracownicy służb bezpieczeństwa i wywiadu mają status
urzędników służby cywilnej, a konieczność zachowania apolityczności i profesjonalizmu jej korpusu jest deklarowana przez wszystkie siły polityczne27.
25

M. Herman, op.cit., s. 319–321.
Ibidem, s. 329.
27
Na temat korzyści płynących z korpusu służby cywilnej zob. J. Stępień, Twardy dysk, [w:]
III Rzeczpospolita w trzydziestu odsłonach, red. A. Kostarczyk, Warszawa 2004, s. 373–376.
26
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Żelazną podstawą tajnych służb jest bezwzględna ochrona źródeł osobowych.
Tymczasem w 2006 r. w ramach likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych
wydano raport, w którym ujawnione zostały niektóre nazwiska żołnierzy, jak
i współpracowników i konsultantów WSI28. Skutki takiego posunięcia mają
destrukcyjny wpływ na rozwijanie sieci osobowych źródeł informacji. Ponownie
pojawia się związany z istotą działalności służb paradoks polegający na tym, że
współczesne agencje wywiadowcze, zdobywając informacje ze źródeł osobowych
(human intelligence), bazują (w przeważającej liczbie przypadków) na budowaniu
pozytywnych relacji z informatorami, opartych na swoistym, choć częściowym
i silnie ograniczonym, to jednak zaufaniu. Budowanie pozytywnych relacji opartych
na obopólnych korzyściach jest skuteczniejszą metodą werbowania informatorów.
Odpowiednie wynagrodzenie jest zwykle motywacją najsilniejszą, jednak na nic
by się ono nie zdało, gdyby służby nie starały się zagwarantować możliwie największej dyskrecji i pewnego komfortu psychicznego, czy nawet gwarancji bezpieczeństwa. Właściwy wydaje się w tym miejscu przykład Ryszarda Kuklińskiego, który
ze swoim agentem prowadzącym w Centralnej Agencji Wywiadowczej miał serdeczne relacje, oparte na sferze ideologicznej i psychologicznej (za dostarczane
informacje Kukliński nie przyjmował ponoć wynagrodzenia)29. Ów komfort
oznaczać może nawet ewakuację informatorów w sytuacjach zagrożenia30. Szczególnego znaczenia nabiera natomiast relacja między obywatelem, który godzi się
służyć np. wiedzą czy kontaktami służbom wywiadowczym własnego państwa.
Musi on być pewien, że zwraca się do służb, które zagwarantują mu dyskrecję, a gdy
trzeba także i ochronę. Obowiązujące w Polsce prawo wprowadza istotne ograniczenia w ujawnianiu informatorów. Współpracownicy wywiadu mogą także liczyć
na pewną ochronę przed wymiarem sprawiedliwości. Dla przykładu: informacje
o osobie udzielającej pomocy danej agencji można przekazać prokuraturze lub
sądowi tylko w przypadku popełnienia przez tę osobę zbrodni lub występku,
którego skutkiem jest śmierć lub, gdy istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa

28
Raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych
realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy
z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67. ust. 1
pkt 1–10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. „Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego” oraz o innych działaniach wykraczających
poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, s. 87–99.
29
Zob. B. Weiser, Ryszard Kukliński. Życie ściśle tajne, Warszawa 2005.
30
G. Knopp, Elita szpiegów, Warszawa 2004, s. 38.
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w ramach prowadzenia działań operacyjno-rozpoznawczych31. Tworzy to, być
może moralnie wątpliwe, ale zapewne konieczne narzędzie dla pracy służb. Nie
jest tajemnicą, iż aby wywiad był skuteczny, polegać musi w pewnym stopniu
niestety także na osobach nie w pełni uczciwych i szlachetnych. Jeśli już jednak
współpracę z wywiadem podejmują właśnie owe uczciwe osoby, czyniące to
z pobudek patriotycznych, to tym bardziej powinna być zachowana dyskrecja.
Problem domniemanych nadużyć i nieprawidłowości w Wojskowych Służbach
Informacyjnych jest bardzo trudny do oceny dla osób nie dysponujących dostępem
do informacji niejawnych i wglądu w realną sytuację. W prawie każdej instytucji
publicznej zdarzają się nieprawidłowości. Biorąc pod uwagę specyﬁkę działania
służb specjalnych, istniejące w nich patologie bywają trudne do wykrycia i zwalczania. Uważa się, że służby mają tendencję do wymykania się spod kontroli
i autonomizacji działań. Tzw. „raport Macierewicza” dostarcza sporej liczby przykładów rzekomych patologii w WSI. Nie można wykluczyć, że część z nich rzeczywiście miała miejsce. Nie ulega jednak wątpliwości, że sposób rozwiązania owej
kwestii jest sprzeczny z interesem zarówno służb, jak i narusza prawa wymienionych w nim osób. Miejsca wystarczy jedynie na zasygnalizowanie głównych problemów z tym związanych. Po pierwsze, w demokratycznym państwie prawa
działania niezgodne z obowiązującym przepisami podlegają ściganiu, a o winie
osób rozstrzygają sądy. „Raport o WSI” formułuje zarzuty wraz z ujawnieniem
danych konkretnych osób, za którymi nie idą wyroki sądów w sprawach karnych
np. o nadużycie uprawnień, szpiegostwo czy malwersacje ﬁnansowe. Przez zwolenników nazywany „opisem pewnej rzeczywistości”32, raport narusza dobra osób,
poprzez pomówienia oraz ujawnienie ich danych osobowych wraz z przedstawieniem wrażliwych, często kompromitujących informacji33. Ewenementem na skalę
światową jest, iż raport ujawniał nazwiska żołnierzy lub współpracowników WSI,
którzy w chwili jego wydania znajdowali się na misji zagranicznej oraz nazwiska
współpracujących z wywiadem wojskowym (lub podejrzewanych o to) urzędujących ambasadorów34.
Nie negując potrzeby zwiększonej kontroli nad służbami specjalnymi, także
zdecydowanych posunięć w przypadku rażących nadużyć, sposób przeprowadzenia likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych należy ocenić ze wszech miar
31

Art. 39 Ustawy o ABW i AW.
Wassermann: Raport o WSI to nie akt oskarżenia, Serwis internetowy „Rzeczpospolitej”, http://
www.rzeczpospolita.pl/News/1,10,59085.html?rss=1, odczyt z dn. 12.05.2009.
33
Sąd: GIODO musi zbadać raport Macierewicza, „Gazeta Wyborcza”, 07.12.2007.
34
Raport sypie dyplomatów, „Gazeta Wyborcza”, 20.02.2007.
32
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krytycznie, także dlatego, iż stał się on okazją do kolejnej wymiany kadr w wywiadzie i kontrwywiadzie wojskowym, która negatywnie wpłynęła na skuteczność
i efektywność służb35.
Przykład WSI pokazuje dobitnie stopień obecności służb jako problemu we
współczesnej polskiej polityce. Obecność tę cechuje duża intensywność konﬂiktu
politycznego, z charakterystyczną atmosferą towarzyszącego jej skandalu i wyjątkowości sytuacji. Mimo iż afery związane z działaniem wywiadu mają w większości krajów gwałtowny przebieg, polską specyﬁką jest fakt, iż zażarta dyskusja na
temat służb prowadzona jest nieprzerwanie, a skandale ze służbami w tle są stałym
elementem polskiego krajobrazu politycznego.
Wydaje się, iż dzieje się tak z kilku powodów. Jednym z nich są zaszłości historyczne związane z działalnością służb specjalnych w Polsce. Kwestie miejsca aparatu
bezpieczeństwa i ich konsekwencje dla współczesności są wciąż jaskrawe i dodatkowo wpływają na zaostrzenie się podziałów sceny politycznej. Zagadnienia
lustracji, rozliczenia działalności represyjnej służb PRL pozostają wciąż aktualne.
Pomimo dokonującej się ciągłej zmiany pokoleniowej w polskim wywiadzie
i kontrwywiadzie, pewnym problemem są także kwestie mentalnościowe osób
zarządzających tymi instytucjami. Trudno się jednak dziwić takiemu stanowi
rzeczy, skoro większość szefów służb była w przeważającej liczbie przypadków
wybierana z klucza politycznego. Problematyka ta z pewnością wymagałaby dalszego rozwinięcia i analizy wraz ze sformułowaniem zaleceń i prezentacją dobrych
wzorców zagranicznych. Nie należy jednak łudzić się, że w realiach polskich,
emocje związane z upolitycznieniem służb specjalnych nie pozostaną silne jeszcze
przez wiele lat.
Ostatnie lata natomiast są dobrą ilustracją niesłabnącego trendu wykorzystywania służb specjalnych do celów politycznych. Przejawem tej sytuacji jest powołanie
do życia Centralnego Biura Antykorupcyjnego – nowej służby specjalnej, mającej
zwalczać uważany za bardzo dolegliwy dla polskiej demokracji i gospodarki problem korupcji. Wartym podkreślenia jest fakt, iż szczególną rolę powierzono CBA
właśnie w życiu publicznym, na szczeblu centralnym i samorządowym36. Wyposażona w pełen wachlarz kompetencji oraz narzędzi egzekucyjnych służba, łącząca
zarówno możliwość stosowania metod wywiadowczych, jak i uprawnień przysługujących policji, stała się kolejnym elementem i tak mało już stabilnej struktury
systemu organów bezpieczeństwa. Oskarżenia o polityczne zaangażowanie służb
35
36

Szef SKW ujawnia speckadry Macierewicza, „Gazeta Wyborcza”, 20.02.2008.
Art. 1 Ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z dnia 9 czerwca 2006 r.
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pojawiły się z jeszcze większą intensywnością, czemu trudno się dziwić, biorąc pod
uwagę dobór kierownictwa i funkcjonariuszy biura. W trakcie przygotowywania
zapisów prawnych i w pierwszym okresie działalności CBA podkreślano nową
jakość organu, przejawiającą się m.in. w odpowiednim doborze kadry oraz w wyższej, w porównaniu np. do ABW, wysokości zarobków. Biuro od samego początku
krytykowane było za zbyt szerokie kompetencje obejmujące możliwość zbierania
danych wrażliwych na temat życia osobistego oraz ich długotrwałego przechowywania37. Praktyka pierwszych lat działalności CBA pokazała, że obawy o brak
apolityczności sprawdziły się. Wobec wielu, nie pozbawionych podstaw oskarżeń,
CBA nie jawi się jako apolityczna służba specjalna stojącą na straży publicznej
uczciwości i interesów ekonomicznych. Jego działalność stała się przyczynkiem
wielu kryzysów politycznych i afer kształtujących debatę publiczną ostatnich lat.
Pokłosiem jednej z nich były przedterminowe wybory parlamentarne w 2007 r. Nie
można rzecz jasna stwierdzić, iż CBA było samo w sobie przyczyną wszelkich
burzliwych wydarzeń, skoro taki, a nie inny jest poziom polskich elit politycznych
i prowadzonego przez nie dyskursu. CBA nie jest jednak tylko świadkiem zdarzeń,
organem który powołany jest tylko i wyłącznie do zapobiegania i ścigania przestępstw. Centralne Biuro Antykorupcyjne bowiem oskarżane jest przez niektóre
środowiska także o nakłanianie do popełnienia przestępstwa – jak w przypadku
Beaty Sawickiej38, czy też podczas tzw. „afery gruntowej” w 2007 r.39 Jednocześnie
pojawiają się poważne pytania o ukierunkowanie polityczne działania biura,
pytania czy jego działalność nie jest wymierzona bezpośrednio w przeciwników
politycznych.
Skoro nic nie zapowiada, aby relacje polityka a służby miały się w najbliższym
czasie zmienić, to wartym przyjrzenia się jest sam aparat służb wraz z jego strukturą
i kompetencjami. Jeśli standardem w Rzeczypospolitej Polskiej jest stała, nieformalna obecność służb specjalnych w konﬂiktach politycznych, być może należało
by zrewidować posiadane przez nie uprawnienia.
Służby odpowiedzialne za ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce tj.
ABW i CBA dysponują szerokim zakresem uprawnień. Wynika to z postawionych
przed nimi zadań rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania przestępstw oraz
ścigania ich sprawców40. W tym zakresie ABW i CBA wykonują czynności opera37
CBA, korupcja i życie seksualne, „Gazeta Wyborcza”, 18.02.2006; zob. M. Kamiński, Polacy chcą
CBA, „Gazeta Wyborcza”, 17.02.2006.
38
Czy Sawicka była kuszona przez agenta?, „Gazeta Wyborcza – Lublin”, 12.03.2009.
39
Gry wstępne CBA, „Gazeta Wyborcza”, 24.03.2009.
40
Art. 21 Ustawy o ABW i AW.
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cyjno-rozpoznawcze oraz dochodzeniowo-śledcze. Wymienione agencje dokonują
także czynności na polecenie sądu lub prokuratora w ramach Kodeksu postępowania karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego. Ich uprawnienia procesowe
odpowiadają uprawnieniom funkcjonariuszy Policji41. Funkcjonariusze ABW
i CBA mają prawo do wykonywania szerokiej gamy czynności, począwszy od
wydawania poleceń określonego zachowania się42, przez legitymowanie i przeszukiwanie osób i pomieszczeń, kontroli osobistej, po zatrzymywanie osób (w ramach
KPK) i żądanie niezbędnej do działań pomocy od osób i instytucji43. Do uprawnień
CBA należy także wykonywanie czynności kontrolnych dotyczących sfery publicznej i gospodarczej44. Funkcjonariusze mogą, w określonych okolicznościach,
używać ﬁzycznych, technicznych i chemicznych środków przymusu bezpośredniego, w tym broni palnej45. Funkcjonariusze Agencji Wywiadu i żołnierze służb
wojskowych mają mniejsze uprawnienia, ograniczające się do działań operacyjnorozpoznawczych i analityczno-informacyjnych. Broni palnej używać mogą natomiast, w dużym uproszczeniu, tylko w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia46.
W wyniku pobieżnej analizy kompetencji ABW i CBA nasuwa się wniosek, iż
są to instytucje dysponujące szerokimi możliwościami ingerencji w życie prywatne
obywateli. Możliwość prowadzenia zarówno działań stricte wywiadowczych, jak
i ściśle policyjnych, to szerokie kompetencje, które wymagają stosowania rozbudowanych mechanizmów kontrolnych. Podobne uprawnienia mają już także
funkcjonariusze Policji, wobec czego nadmierne obawy mogą wydawać się nieuzasadnione. Jednak praktyka działania służb, ich tajność oraz zdolność do działania
autonomicznego i skłonność do wymykania się spod kontroli może budzić, zwłaszcza w polskich warunkach, pewien niepokój. Tymczasem nie wszystkie służby
kontrwywiadu i bezpieczeństwa wewnętrznego na świecie dysponują równie
szerokimi uprawnieniami co ABW i CBA. Brytyjska Security Service (MI5), a także
wzorowane na modelu brytyjskim urzędy ochrony konstytucji w Niemczech nie
posiadają uprawnień policyjnych. W Niemczech obowiązuje uwarunkowany

41
Zob. Art. 13 Ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym z 9 czerwca 2006 (stan prawny
na maj 2009 r.) oraz Art. 21 Ustawy o ABW i AW.
42
Notabene określenie to wzbudzało od początku kontrowersje możliwością bardzo szerokiej
interpretacji, które to wątpliwości podzielił Trybunał Konstytucyjny.
43
Art. 23 Ustawy o ABW i AW; Art. 14 Ustawy o CBA.
44
Rozdział 4 Ustawy o CBA.
45
Art. 25 i 26 Ustawy o ABW i AW; Art. 15 i 16 Ustawy o CBA.
46
Art. 30 Ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego
z 9 czerwca 2006 r.
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historycznie rozdział policji i wywiadu47. Taki model organizacyjny, mimo iż
bardziej skomplikowany i w niektórych sytuacjach, takich jak np. zwalczanie terroryzmu utrudniający nieco pracę służb, sprawdza się i nie jest jak na razie planowana jego zmiana. Z punktu widzenia demokracji i wolności obywatelskich, rozdział wywiadu od służb bezpieczeństwa wydaje się korzystniejszy.
Kluczową kwestią dla działalności służb we współczesnej demokracji liberalnej
jest zagadnienie kontroli służb. W teorii państwa prawa aparat bezpieczeństwa
powinien być pod kontrolą wszystkich trzech władz w państwie, ze szczególnym
nadzorem działań operacyjnych przez sądy i prokuraturę48. W praktyce, polityczna
kontrola nad służbami specjalnymi jest trudna. Służby funkcjonujące za parawanem tajemnicy państwowej mają spore możliwości unikania kontroli. Jednocześnie
przedstawiciele władzy ustawodawczej czy sądowniczej nie zawsze są w pełni
informowani o szczegółach pracy służb bezpieczeństwa, a sami mogą nie posiadać
dostatecznie silnych uprawnień oraz pozycji aby wniknąć w szczegóły działalności
służb. Niepokojącym zjawiskiem w polskiej rzeczywistości jest także, wspomniana
już autonomizacja służb i prowadzenie przez nią własnej gry, mającej na celu
realizację ich interesów. Zdaniem niektórych, polskie służby dysponują zbyt dużą
ilością tzw. haków na polityków, co uniemożliwia im odpowiednie sterowanie
służbami49.
Tematem reﬂeksji może być także szeroki zakres zadań Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz pokrywanie się go z zadaniami policji i Centralnego Biura
Antykorupcyjnego. ABW zajmuje się zarówno zagrożeniami bezpieczeństwa
państwa (terroryzm, handel bronią), jak i kontrwywiadem wewnętrznym, a także
przestępczością gospodarczą. Tak szeroki zakres zainteresowania wymaga zróżnicowanych i kompetentnych zasobów kadrowych. Można zastanawiać się, czy
lepsza w tym przypadku jest wielozadaniowość, czy też korzystniejsza byłaby
specjalizacja – np. skupienie się na kontrwywiadzie i bezpieczeństwie, a pozostawienie przestępczości zorganizowanej Policji. Kwestie te łączą się także z problematyką konkurencji wśród służb specjalnych tego samego państwa. W polskich
warunkach jest ona widoczna właśnie na polu zwalczania przestępczości, także
korupcyjnej. Zapisy prawne są w tej dziedzinie zarysowane szeroko i pozwalają na
47

Bundesamt für Verfassungsschutz, Aufgaben, Befugnisse, Grenzen, Köln 2002, s. 19.
S. Zalewski, Służby specjalne w państwie…, s. 129–130.
49
Andrzej Zybertowicz twierdzi, np. że: w demokratycznym państwie mocodawcami służb są
politycy, ale w Polsce tak nie jest. U nas na polityków jest zbyt wiele haków. Obyczajowych, ﬁnansowych,
czy też związanych z ich agenturalną działalnością w czasach Peerelu. Zob. Trzeba przemówić językiem
siły, „Gazeta Wyborcza – Duży Format”, 15.05.2006.
48
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dość dowolną ich interpretację50. Dyskusja na temat konkurencji wewnątrz służb
dotyczy prawie wszystkich agencji na świecie51, jednak w polskiej rzeczywistości,
targanej stałym konﬂiktem politycznym wokół wywiadu oraz z silnymi wpływami
politycznymi na służby i odwrotnie, nabiera ona szczególnego znaczenia i warta
jest pogłębionej reﬂeksji.
Współczesne standardy państw demokratycznych idą w kierunku zwiększania
jawności i przejrzystości polityki i administracji. Trend ten dotyczy także służb
specjalnych, które starają się nawiązać pewien kontakt ze społeczeństwem poprzez
dostarczanie stosunkowo dużej ilości podstawowych informacji na temat działalności służb specjalnych i ich podstaw prawnych. Symptomami otwarcia aparatu
bezpieczeństwa na opinię publiczną zauważalnymi w wielu państwach zachodnich,
jest prowadzenie obszernych serwisów internetowych, wydawanie sporej ilości
publikacji, a nawet działalność wystawiennicza i naukowa52. Korzyści z otwartości
na opinię publiczną stają się oczywistością we współczesnej demokracji. Oprócz
podwyższenia standardów, warto wspomnieć też o środkach budowania zaufania
na linii służby – społeczeństwo, zwłaszcza w sytuacji (mniej lub bardziej intensywnego) zagrożenia terrorystycznego, czy też konieczności współpracy ze społeczeństwem przy zapobieganiu szpiegostwu. Otwartość wywiadu na opinię publiczną
ma rzecz jasna swoje granice53. Nie ulega jednak wątpliwości, iż zasada „tyle tajności, ile to konieczne, tyle jawności ile to możliwe” będzie stałą tendencja w większości demokracji zachodniego kręgu cywilizacyjnego54.
Tymczasem polskie służby specjalne zdają się jeszcze nie w pełni dostrzegać
potrzebę kontaktu ze społeczeństwem, ani kreowania pozytywnego wizerunku.
Być może wiąże się to z nadmiernym przekonaniem o konieczności zachowania
tajności. Przeważa bowiem pogląd, iż służby specjalne to ta sfera działalności
państwa, o której powinno być jak najciszej i która powinna pozostawać w cieniu
wydarzeń. Jest to, zdaniem autora, przekonanie błędne. Przede wszystkim bowiem
służby specjalne w Polsce w cieniu nie są i nic nie zapowiada, aby w najbliższym
50

Zob. CBA monopolizuje „korupcję”, „Gazeta Wyborcza”, 11.12.2007.
Zob. o dyskusji na temat wywiadu i kontrwywiadu w CIA i FBI: M. Riebling, Tajna wojna
między FBI a CIA, Warszawa 1996, s. 364–370.
52
Ciekawym przykładem jest tu np. działalność Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji w RFN:
http://www.verfassungsschutz.de/de/publikationen/, odczyt z dn. 12.05.2009.
53
Więcej na ten temat: T.P. Carrol, The Case Against Intelligence Openness, „International Journal
of Intelligence and CounterIntelligence” 2001 vol. 14, s. 559–574.
54
Dobrym przykładem aktywnej polityki public relations jest też policja bezpieczeństwa Szwecji:
http://www.sakerhetspolisen.se/english/english/aboutus.4.7671d7bb110e3dcb1fd800015061.html
i kolejne, odczyt z dn. 15.05.2010.
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czasie się w nim znalazły. W tej sytuacji brak polityki informacyjnej i zasłanianie
się tajemnicą państwową mogą budzić jedynie zdziwienie. Na temat podstaw takich
przekonań można jedynie spekulować. Być może wynikają one z dającego się
zauważyć w polskim aparacie etosu służby dla państwa jako zajęcia patriotycznego,
chlubnego i szlachetnego. Państwo jest więc głównym dobrem chronionym, ale
funkcjonuje ono niejako w odrębności od społeczeństwa, które przecież owe
państwo tworzy. W związku z tym organy państwa działają dla niego właśnie, a nie
dla obywatela, jednego konkretnego i wielu (w sensie zbiorowości) zarazem.
W ostatnich miesiącach można co prawda obserwować pewne zwiększenie
otwartości na opinię publiczną ze strony polskich służb, a w szczególności ze strony
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nowa witryna internetowa agencji zawiera
większą ilość informacji w stosunku do ubiegłych lat. Nowością jest także publikacja czasopisma naukowego wydawanego przez ABW. Wypada mieć nadzieję, że
trend ten utrzyma się i nowoczesne wzorce zachodnie będą skutecznie przenoszone
do Polski55.
Cechą retoryki służb szwedzkich i niemieckich jest podkreślanie służby społeczeństwu i demokracji a nie tylko państwu i jego interesom, z którymi trudno jest
się bezpośrednio utożsamić56. Różny w porównaniu z innymi krajami jest także
poziom zachowywania przez służby (bądź ich zwierzchników) tajemnicy. Dobrze
widać to na przykładzie dwóch aspektów. Publikowane corocznie w Niemczech
raporty na temat stanu ochrony konstytucji podają zarówno budżet Federalnego
Urzędu Ochrony Konstytucji, jak i jego stan osobowy (odpowiednio 144 555 652
euro oraz 2 503 pracowników)57. Wspomniany wcześniej niemiecki raport zawiera
także informacje dotyczące stanu szpiegostwa w Republice Federalnej Niemiec.
Można się z niego dowiedzieć, że w 2007 r. Niemcy były obiektem obserwacji ze
strony służb rosyjskich, chińskich, północnokoreańskich oraz krajów Bliskiego
Wschodu58. Inna rzecz, iż raport nie wspomina ani słowem o zjawisku szpiegostwa
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Zob. http://www.abw.gov.pl/portal/pl/80/304/Wybrane_publikacje_Agencji_Bezpieczenstwa_Wewnetrznego.html, 15.05.2010.
56
Znamienne, iż w materiałach informacyjnych ABW nie jest podkreślane zadanie ochrony
porządku konstytucyjnego, chociaż leży ono de facto w gestii agencji. Tymczasem służby niemieckie,
czy szwedzkie podkreślają, iż ochrona przed poszczególnymi zagrożeniami ma na celu ochronę systemu demokratycznego, prawa i wolności naszych obywateli oraz bezpieczeństwo narodowe – cyt.
z. Säkerhetspolisen, Säkerhetspolisen 2007, Stockholm 2008, s. 7; zob. także o ochronie demokracji
przez służby niemieckie: Bundesministerium des Innern, Verfasungsschutzbericht 2007, Berlin 2008,
s. 20–23.
57
Bundesministerium des Innern, op.cit., s. 17.
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Ibidem, s. 287–304.
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wśród przyjaciół, które bywa często opisywane59. Tajemnicą poliszynela jest, że
Rzeczpospolita Polska jest przedmiotem zainteresowania wywiadu rosyjskiego.
Okresowo dochodzi również do ujawnienia przez polskie służby działalności
agenturalnej i wydalenia dyplomatów. Mimo to, politycy dość ostrożnie informują
o tym opinię publiczną, choć ta, dzięki mediom, doskonale zdaje sobie sprawę
z sytuacji. Biorąc pod uwagę wydarzenia związane z wydaniem rocznego raportu
o działalności ABW na początku 2010 r., być może nastąpią w tym względzie pewne
zmiany mające na celu wprowadzenie rozsądnej proporcji między konieczną
tajemnicą a informowaniem opinii publicznej o działalności służb60.
Ważnym problemem związanym z praktyką działalności polskich służb specjalnych ostatnich lat, były także pytania wokół tzw. tajnych (mobilnych) więzień CIA,
w których przetrzymywane i przesłuchiwane były osoby podejrzewane o terroryzm.
Wobec polskiego wywiadu wysunięto zarzuty o uczestnictwo w tym procederze,
co stanowiłoby naruszenie zarówno polskiego prawa, jak i międzynarodowych
standardów ochrony praw człowieka61. Pomimo zaprzeczeń ze strony polskich
polityków większości opcji politycznych, prowadzone jest w tej sprawie śledztwo
prokuratorskie. Problem ten, dotyczący także kwestii użycia służb specjalnych
w zwalczaniu terroryzmu, wart jest z pewnością dalszego badania, także przez
nauki polityczne. Chodzi tu bowiem o bardziej ogólny kierunek, w jakim zmierzają
służby specjalne, także w Polsce, mianowicie o ujawniający się w ostatnich latach
coraz silniej konﬂikt między wolnością, a bezpieczeństwem. Katalizatorem tego
konﬂiktu były nowe rozwiązania prawne i organizacyjne, mające dostosować
organy bezpieczeństwa do współczesnych, asymetrycznych zagrożeń bezpieczeństwa, zwłaszcza zaś terroryzmu międzynarodowego. Rozwiązania te w niektórych
krajach poważnie ograniczają wolności obywatelskie, a także naruszają prawa
człowieka. Główną rolę w walce z terroryzmem odgrywają natomiast właśnie
wywiad i kontrwywiad, mające na celu rozpoznawanie zagrożeń, ich analizę,
działania zapobiegawcze i wyprzedzające, a także bezpośrednie zatrzymanie
sprawców zamachów lub osoby zamachy te przygotowujące62. Wśród badaczy
terroryzmu panuje zgoda, iż służby specjalne są jedną najskuteczniejszych metod
59

Zob. P. Schweizer, Szpiedzy wśród przyjaciół, Warszawa 1997. Przykłady szpiegostwa amerykańskiego w RFN opisuje np. W. Pęciak, Niemcy. Droga do normalności, Warszawa 2000, s. 240–280.
60
Szpieg w raporcie ABW, „Gazeta Wyborcza”, 10.03.2010.
61
Np. „New Yorker” opisuje tajne więzienie CIA w Polsce, „Gazeta Wyborcza”, 06.08.2007; CIA
w Szymanach: są dowody, Serwis internetowy„Rzeczpospolitej”, http://www.rp.pl/artykul/291762.
html, odczyt z dn. 16.04.2009.
62
K. Jałoszyński, Współczesny wymiar antyterroryzmu, Warszawa 2008, s. 114.
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operacyjnego zwalczania międzynarodowego terroryzmu63. Jednocześnie stawiane
są pytania o sposoby walki z tym zjawiskiem, o poziom realnego zagrożenia, które
on stanowi oraz o zakres działań mających na celu jego zwalczanie. To właśnie
nakłady środków poświęcanych na działania antyterrorystyczne oraz zakres naruszonych wolności obywatelskich budzi spore kontrowersje zarówno wśród polityków, jak i publicystów i naukowców na całym świecie64. Nie wdając się, z braku
miejsca, w dyskusję na ten temat, autor chciałby zwrócić uwagę na polski aspekt
tego zagadnienia.
Polska nie jest (obecnie) zagrożona zamachami terrorystycznymi w podobnym
stopniu co Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia, w związku z czym, debata na
ten temat nie jest na tyle intensywna, co np. w Niemczech, gdzie zagrożenie to jest
ostatnio silniejsze65. I chociaż mniejsze zagrożenie jest powodem do względnego
spokoju, to brak politycznej dyskusji nad podstawowymi problemami współczesnej
demokracji powinien martwić. Badania społeczne wskazują, iż Polacy są skłonni
do dużych wyrzeczeń własnych swobód w celu walki z terroryzmem66, przy czym
społeczeństwo polskie nie różni się pod tym względem istotnie od innych krajów
zachodnich67. W polskim przypadku silniejsze są natomiast dyskusje na temat
udziału służb specjalnych i wymiaru sprawiedliwości w walce z korupcją i innymi
przestępstwami, szczególnie w kontekście powstania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, przy czym debata jest ograniczona do niektórych tylko środowisk
i organizacji chroniących praw człowieka i wpisuje się w szerszą problematykę
reformy wymiaru sprawiedliwości. Poważna i szeroka debata na ten temat jest
w Polsce jeszcze bardzo słaba, czego przyczyną jest przypuszczalnie stosunkowo
duża potrzeba poczucia sprawiedliwości i porządku publicznego, przy relatywnie
niskiej świadomości sfery wolnościowej. Mimo to, badania naukowe, zarówno
społeczne, jak i ściśle politologiczne na temat mechanizmów gwarancji praw
i wolności obywateli są bardzo potrzebne. Warto także zwracać uwagę opinii
publicznej na niedoceniane w Polsce kwestie np. ochrony danych osobowych.
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U. Schneckener, Transnationaler Terrorismus, Frankfurt am Main 2006, s. 200.
Zob. W. Dietl, K. Hirschmann, R. Tophoven, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 268–304.
65
O wybranych aspektach debaty zob. M. Wijatkowski, Organy bezpieczeństwa Polski i Niemiec
wobec zagrożeń asymetrycznych – wybrane aspekty debaty publicznej, [w:] Polityka bezpieczeństwa
Polski w XX i na początku XXI wieku, red. T. Panecki, Częstochowa 2008, s. 196–204.
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Takie wnioski płyną z sondaży przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej,
Poczucie zagrożenia terroryzmem oraz akceptowane działania zwiększające bezpieczeństwo obywateli.
Raport z badań, Warszawa 2005.
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B. Davis, B. Silver, Civil Liberties vs. Security: Public Opinion in the Context of the Terrorist Attacks
on America, „American Journal of Political Science”, January 2004, vol. 48, No. 1, s. 30.
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W Polsce służby specjalne pozbawione są jakichkolwiek ograniczeń w przetwarzaniu tychże danych, podczas kiedy np. w Niemczech funkcje kontrolne inspektorów
ochrony danych osobowych sięgają także służb specjalnych. W Polsce, do ostrożnych regulacji prawnych przywiązuje się mniejszą wartość, czego przykładem było
podpisane w 2007 r. porozumienie między CBA a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych o stałym dostępie do bazy danych ZUS bez konieczności każdorazowego
uzasadniania przez CBA potrzeby sprawdzenia konkretnych danych. Dawałoby to
służbie tej możliwość „prewencyjnego” kontrolowania danych wielu milionów
obywateli68. Ostatecznie pojawiły się zapewnienia o tym, iż Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie musiało każdorazowo występować do ZUS z uzasadnieniem
powodu dostępu do bazy69. Przykład ten jest jednak ilustracją konieczności zwrócenia większej uwagi na rolę służb specjalnych w systemie politycznym i wpływu
aparatu ścigania na życie prywatne obywateli.
Ograniczony rozmiar tekstu nie pozwala na przedstawienie rozbudowanej
koncepcji paradygmatu badań nad polskimi służbami specjalnymi. Tekst ma
jedynie na celu nakreślenie podstawowych problemów, które winny być wzięte pod
uwagę przy kolejnych publikacjach na ten temat. Wzorzec ujęcia problemu powinien zatem zawierać syntezę systemowej roli aparatu bezpieczeństwa we współczesnej liberalnej demokracji jako sługi demokratycznie wybranych instytucji
władzy. Nie powinien on być jednak rozpatrywany bez wzięcia względu na współczesny trend w budowaniu możliwie otwartych instytucji państwowych, opartych
na ściśle określonych zasadach i wyposażonych w precyzyjne i skuteczne mechanizmy kontroli. Wyzwania współczesności zarówno wewnętrznej, jak i międzynarodowej powinny być analizowane z uwzględnieniem potrzeb opinii publicznej
zarówno w aspekcie potrzeby informacji, jak i gwarancji praw i wolności obywatelskich.
Podsumowując zasygnalizowane powyżej problemy związane z działalnością
służb specjalnych w demokratycznym państwie, autor chciałby ponownie podkreślić, iż wywiad, kontrwywiad i służby bezpieczeństwa współczesnych państw mogą
i powinny stać się przedmiotem pogłębionych badań politologicznych. Dotychczasowe opracowania sięgające szerokiego spektrum dyscyplin naukowych nie są
w stanie dostatecznie wyczerpująco odpowiedzieć na pytania dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania instytucji wywiadowczych we współczesnej
68

Polacy w sieci CBA, „Gazeta Wyborcza”, 04.10.2007.
CBA będzie musiało każdorazowo występować do ZUS ws. danych Polaków, http://wiadomosci.
gazeta.pl/wiadomosci/1,80708,4713005.html, odczyt z dn. 27.11.2007.
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demokracji ze złożoną problematyką relacji władza – służby i służby – społeczeństwo. Brakuje także odpowiedzi na pytania badawcze o kwestie służb specjalnych
i wartości demokratycznych w zmieniającym się dynamicznie współczesnym
świecie. Badania nad wywiadem nie należą do łatwych i w wielu przypadkach nie
będą w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące badaczy i opinię
publiczną pytania. Taka jest specyﬁka służb specjalnych. Nauki polityczne są
w stanie jednak wskazać pozytywne dla demokracji, a jednocześnie nie naruszające
wymogów efektywności działania służb rozwiązania systemowe, które przyczynią
się do bardziej stabilnej i przewidywalnej roli służb specjalnych we współczesnej
demokracji, a także wzmocnionej pozycji obywatela, a przede wszystkim gwarancji jego praw i wolności w demokratycznym państwie prawa.

SUMMARY

THE PAPER ANALYSES contemporary Polish intelligence and security services as an
important subject of research for political scientists. Multidisciplinary approach to the
problem, combining history, law, social and political science can be very valuable in assessing the theory and practice of modern security services in the Polish democracy. It is being
proposed to draw much more attention to the subject, as it is the case in Western Europe
and in the US. Furthermore, the author attempts to outline some of the most important
issues the contemporary Polish political system is facing when it comes to intelligence, law
enforcement national security. Key problems being the lack of impartiality and an instrumental attitude of Poland’s elites to security agencies. Author also suggests a change in
managing intelligence to make it more eﬀective, professional and open to the public.
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KONFERENCJI NAUKOWEJ „METROPOLIE 
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PRZYPADAJĄCA W 2010 R. 20. rocznica samorządu lokalnego to doskonała okazja
do reﬂeksji nad sukcesami, a także problemami polskiej samorządności. Z pewnością jednym z najważniejszych wyzwań, jakie wciąż stoją przed polskim samorządem terytorialnym jest problematyka polityki miejskiej, a także sposobu zorganizowania obszarów metropolitalnych. Pomimo wielu projektów ustaw i przekonania
środowiska samorządowego oraz elit politycznych o konieczności przyjęcia rozwiązań dotyczących metropolii, największe polskie miasta wciąż nie posiadają
wystarczających instrumentów do zarządzania swoim rozwojem. Tymczasem
reforma metropolitalna w krajach Europy Zachodniej posiada bardzo długie tradycje. Metropolie będące najważniejszymi ośrodkami funkcji gospodarczych,
politycznych, administracyjnych, turystycznych i kulturalnych są trwałym elementem systemu politycznego tych krajów.
Reﬂeksji nad zasygnalizowanymi problemami miała służyć zorganizowana przez
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego oraz Starostę Toruńskiego konferencja pod nazwą Metropolie – wyzwanie polskiej polityki miejskiej, która odbyła się w dniu 10 maja 2010 r.
w sali Biblioteki Uniwersyteckiej UMK. Kierownikiem naukowym, który sprawował nadzór merytoryczny nad przygotowaniem konferencji, był dr hab., prof. UMK
Alfred Lutrzykowski, a sekretarzami mgr Robert Gawłowski oraz mgr Mariusz
Popławski. Patronat medialny nad konferencją objęła Gazeta Samorządu i Administracji, a także regioportal.pl.
Uczestnikami konferencji byli specjaliści zajmujący się problematyką metropolitalną z takich ośrodków badawczych, jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Śląski. Ponadto w konferencji udział brali przed-
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stawiciele władz jednostek samorządu terytorialnego z województwa kujawskopomorskiego oraz pracownicy, którzy w praktyce muszą zmagać się z problemami
braku rozwiązań ustawowych.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Dziekan Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK prof. dr hab. Roman Bäcker oraz Marszałek
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
Wykład inauguracyjny wygłosił gość specjalny konferencji, prof. dr hab. Ernest
Knosala (Uniwersytet Śląski), który był przewodniczącym śląskiej grupy przygotowującej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt tzw.
ustawy metropolitalnej. Swoje wystąpienie zatytułowane: „Metropolie w świetle
projektów ustaw” poświęcił wskazaniu najważniejszych problemów występujących
na obszarach metropolitalnych. W referacie przedstawione były także doświadczenia przy tworzeniu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który tworzy 14
miast na prawach powiatu.
Z powodu problemów zdrowotnych nie mógł osobiście przybyć na konferencję
prof. dr hab. Hubert Izdebski (Uniwersytet Warszawski). Temat jego wystąpienia
brzmiał: „Dwadzieścia lat samorządu terytorialnego – potrzeba rozwiązania problemu metropolii”. Za zgodą profesora, główne tezy wystąpienia odczytał mgr
Mariusz Popławski.
Swoistą atrakcją tej konferencji była debata pomiędzy przedstawicielami
naukowców oraz przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Prowadzącym debatę był mgr Robert Gawłowski. Dyskusja miała na celu wymianę
informacji oraz wskazanie najważniejszych problemów, z jakimi spotykają się
samorządowcy. Podczas rozmowy nie dało się nie zauważyć emocji, jakie towarzyszą procesowi kształtowania metropolii.
Pierwszy panel zatytułowany był: „Metropolie w Polsce”. Pierwszym referentem
podczas tej części konferencji był Adam Stańczyk z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wygłosił przemówienie na temat
„Aglomeracja bydgosko-toruńska – wyzwanie polskiej polityki miejskiej”. Na
podstawie przeprowadzonych przez jednostkę badań zwrócił uwagę na procesy
demograﬁczne, które zachodzą w regionie, a także ich skutki, które będą miały
decydujący wpływ na kształt polityki miejskiej regionu.
Kolejnym referentem był dr Bogdan Cybulski (prezes RIO we Wrocławiu), autor
jednego z projektów ustaw metropolitalnych. Podczas swojego wystąpienia starał
się odpowiedzieć na pytanie: czy ustawą należy tworzyć metropolie? Tematyka
wystąpienia wpisywała się z debatę dotyczącą ustawy metropolitalnej, na ile struk-
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tury metropolitalne funkcjonujące w ramach zasadniczego terytorialnego podziału
państwa muszą być zinstytucjonalizowane.
Ostatnią referentką panelu była dr Marta Lackowska z Uniwersytetu Warszawskiego, której dysertacja na temat „Zarządzania obszarami metropolitalnymi
w Polsce” wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w 2009 r.
została nagrodzona w konkursie „Samorządu Terytorialnego” na rozprawy doktorskie poświęcone tematyce samorządowej. Temat wystąpienia brzmiał: „Siedem
grzechów metropolitalnych”. Autorka wskazała błędy popełniane przez przedstawicieli władz samorządowych, które w rezultacie hamują rozwój tychże obszarów
i utrudniają współpracę jednostkom samorządu terytorialnego.
W panelu pt.: „Metropolie w Europie i na świecie”, rozważano problemy metropolitalne w szerszym kontekście. Pierwsze wystąpienie miała w nim dr Katarzyna
Kuć-Czajkowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, która przedstawiła
kryteria wyodrębniania metropolii. W referacie zaprezentowano w syntetyczny
sposób kryteria, jakimi kierują się ustawodawcy podczas wyodrębniania metropolii. Problematyka bardzo inspirująca w kontekście konieczności wyodrębnienia
takich obszarów w Polsce.
Drugi referat w panelu wygłosiła dr Andżelika Mirska z Uniwersytetu Warszawskiego, która przedstawiła temat: „Region metropolitalny Berlin-Brandenburgia
w systemie politycznym RFN” Wątkiem przewodnim wystąpienia były problemy
stolicy Niemiec wynikające z podziału miasta, który utrwalił się podczas zimnej
wojny.
Konferencję zamykało wystąpienie dr Łukasza Mikuły z Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu, który przedstawił referat na temat: „Zarządzanie obszarami metropolitalnymi: czego uczą nas doświadczenia zagraniczne i polskie?” Celem
wystąpienia było zaprezentowanie podstawowych problemów politycznych, które
powstawały podczas reform metropolitalnych w krajach Europy Zachodniej.
Zorganizowana z inicjatywy Katedry Systemu Politycznego RP WPiSM UMK
konferencja to jedna z niewielu inicjatyw poświęconych wyłącznie tematyce
metropolitalnej. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że publikacja, która powstanie
po konferencji będzie ważnym głosem w polskiej debacie metropolitalnej.
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SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ
KONFERENCJI NAUKOWEJ
„PROBLEM BOGACTWA I BIEDY
WE WSPÓŁCZESNEJ AFRYCE”
(Olsztyn, 17 maja 2010 r.)

DYSKUSJE ZWIĄZANE ZE zbliżającym się terminem, do którego Organizacja
Narodów Zjednoczonych zakładała realizację ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju,
nieustannie się toczą. Kontrowersje dotyczące pomocy międzynarodowej, kierowanej do krajów Globalnego Południa, nasilają się, a organizacje pozarządowe,
sygnalizujące nieprawidłowości w udzielaniu owej pomocy, zyskują sojuszników
w środowiskach naukowych. Forum wymiany poglądów na temat nierówności
społecznych i ekonomicznych w Afryce stała się konferencja „Problem bogactwa
i biedy we współczesnej Afryce”, zorganizowana przez pracowników Instytutu
Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Oﬁcjalnego otwarcia spotkania dokonali Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
prof. Andrzej Olubiński wraz z Dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych prof.
Arkadiuszem Żukowskim. Obrady plenarne pozwoliły przybliżyć obraz i skalę
problemu nierówności między krajami afrykańskimi a europejskimi oraz nierównomiernej dystrybucji dóbr w obrębie samej Afryki. Prof. Jan Milewski przedstawiał zagadnienie biedy w Afryce w szerokiej perspektywie czasowej, obejmującej
1000 lat, podczas gdy dr Małgorzata Szupejko, mgr Wiesława Bolimowska oraz
prof. Tadeusz Iwiński prezentowali reﬂeksje odnośnie społeczno-kulturowych
aspektów bogactwa i biedy we współczesnej Afryce. Przyczynkiem do rozważań,
toczących się w kolejnych panelach, stało się wystąpienie prof. Marka Malinowskiego, poruszającego zagadnienie perspektyw rozwoju społeczno-politycznego
i ekonomicznego Afryki XXI w.
Pierwszą z sesji panelowych poświęcono ekonomicznym aspektom rozwoju
kontynentu. Dr Marcin Wojciech Solarz omawiał kwestię Afryki wobec podziału
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świata na bogatą Północ i biedne Południe w perspektywie ostatnich dwustu lat.
Dr Tomasz Klin poświęcił swoje wystąpienie sporom wokół współczesnej pomocy
rozwojowej dla Afryki, rozważając w tymże kontekście skuteczność interwencjonizmu i wolnego rynku. Dr Radosław Sajna oraz mgr Katarzyna Męcner przedstawili Afrykę jako oﬁarę, a zarazem beneﬁcjenta globalizacji mediów i komunikowania. Obszerną część panelu poświęcono również zagadnieniu relacji między
Unią Europejską a Afryką oraz efektywności pomocy unijnej.
Kolejny z paneli dotyczył społeczno-kulturowych aspektów życia mieszkańców
Afryki. Ks. Prof. Jacek Pawlik przedstawił kwestię zubożenia ludności miejskiej
w Afryce, natomiast wystąpienia ks. dr. Adama Romejki oraz ks. prof. Jarosława
Różańskiego dotyczyły problemu ubóstwa we współczesnej Afryce w nauczaniu
społecznym kościoła katolickiego. Referat mgr Katarzyny Podymy, bogato zilustrowany materiałem fotograﬁcznym, skłonił do przemyśleń na temat sztuki jako
bogactwa Afryki w kontekście wpływu rynku antykwarycznego na życie codzienne
mieszkańców Afryki. W panelu nie zabrakło wystąpień, opartych na bezpośrednich
doświadczeniach prelegentów. Mgr Anna Maria Bytyń w krytyczny sposób przedstawiła sposób, w jaki wykorzystywana jest pomoc międzynarodowa dla Sudanu,
stawiając tezę, iż kwoty kierowane do tego państwa, gdyby zostały właściwie
zagospodarowane, mogłyby wystarczyć na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb
mieszkańców. Mgr Ewa Prądzyńska zaprezentowała szkołę afrykańską, konfrontując jej rzeczywiste potrzeby z deklarowanymi. Mgr Marta Dorenda omówiła
zagadnienie dostępu do wody pitnej w Afryce na przykładzie miasta Douala
w Kamerunie. Dwa wystąpienia, zamykające panel, poświęcono kwestii plemienności – prof. Selim Chazbijewicz przedstawił zagadnienie bogactwa i ubóstwa
etnicznego w Afryce Północnej na przykładzie polskich Tatarów w Egipcie, Algierii i Maroku, zaś dr Bethuel Matsili wyszczególnił związki między plemiennością
a demokracją w Afryce, posługując się przykładem Konga-Bazzaville.
Ostatnia część konferencji skupiła wystąpienia poświęcone problemowi afrykańskiemu w ujęciu systemowym oraz w kontekście stosunków międzynarodowych. Według dr Anny Solarz, ubóstwo Afryki stanowi wyzwanie dla etyki stosunków międzynarodowych, zaś dr Degefe Gemechu, nawiązując do
przedmówczyni, skupił się na dylematach współczesnej Afryki, jakimi są walka
z biedą, korupcja i priorytety obronności. Teoretyczne ujęcie problemu przedstawił
dr Krzysztof Trzciński, przywołując teorię „systemu”, autorstwa P.J. Hountondji’ego.
Praktyczne spojrzenie na analizowane zagadnienie zaprezentowały natomiast dr
Anna Nadolska-Styczyńska, nawiązująca do kwestii polskiej pomocy dla krajów
Afryki oraz dr Magdalena Lorenc, przywołująca kwestię międzynarodowego
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systemu obrotu afrykańskimi diamentami. Referaty zamykające spotkanie dotyczyły indyjskiego modelu rozwoju jako wzoru dla państw Afryki oraz problemu
pomocy dla kontynentu w czasie prezydentury George’a Busha juniora.
Dysputy, jakimi zaowocowała konferencja, niewątpliwie przyczyniły się do
zaprezentowania zróżnicowanych punktów widzenia na tak wszakże złożony
i niejednoznaczny temat, jakim jest kwestia ubóstwa w Afryce. Istotnym atutem
spotkania stały się głosy praktyków oraz możliwość skonfrontowania teorii naukowej ze sposobem jej funkcjonowania na gruncie afrykańskim. Interdyscyplinarność
konferencji stanowiła jej niewątpliwą zaletę, przyczyniając się do zwiększenia
różnorodności prezentowanych zagadnień, co z kolei przysporzyło jej zainteresowanych odbiorców.
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Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej, pod red. Marka Barańskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ss. 293.
Recenzowana książka jest zbiorem starannie opracowanych i dobrze udokumentowanych opracowań na temat samorządu terytorialnego w państwach Europy
Środkowej i Wschodniej. Autorzy opracowań za cezurę czasową przyjęli początek lat
90. XX w., w których to rozpoczął się proces transformacji ustrojowej państw byłego
bloku wschodniego i rozpoczął się proces
budowy demokratycznych struktur państwa, m.in. samorządu terytorialnego.
Praca składa się z 10 rozdziałów poświęconych charakterystyce samorządu terytorialnego w danym państwie, poprzedzona
jest Wstępem, a zakończenie stanowi tabelaryczny wykaz danych o jednostkach samorządu terytorialnego. Układ rozdziałów
jest według kolejności alfabetycznej: 1. M.
Barański, A. Czyż, S.Kubas, Samorząd terytorialny w Republice Bułgarii, 2. A. Czyż,
T. Rduch-Michalik, Samorząd terytorial-

ny w Republice Czeskiej, 3. J. Zieliński, Samorząd terytorialny w Republice Estonii,
4. A. Czyż, Samorząd terytorialny w Republice Litwy, 5. Ł. Makowski, Samorząd
terytorialny w Republice Łotwy, 6. R. Rajczy, Samorząd terytorialny w Republice
Rumunii, 7. M. Barański, S. Kubas, Samorząd terytorialny w Rzeczypospolitej Polskiej, 8. M. Barański, Samorząd terytorialny w Republice Słowacji, 9. K. Krysieniel,
J. Wojnicki, Samorząd terytorialny w Republice Słowenii, 10. A. Czyż, Samorząd
terytorialny w Republice Węgier.
Struktura poszczególnych rozdziałów
jest niemal identyczna. Wyróżnia się w nich
treści tematyczne: samorząd terytorialny a zasady podziału terytorialno-administracyjnego państwa; samorząd terytorialny w konstytucji i prawie samorządowym;
gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego – jej charakterystyka,
władze, zasady przedstawicielstwa, powoływania i odwoływania; kompetencje i zadania; ﬁnansowanie jednostek samorządu
terytorialnego oraz „inne” jednostki samo-
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rządu terytorialnego, jeśli takie funkcjonują w danym państwie.
Charakterystyka obowiązującego modelu samorządu terytorialnego została poprzedzona wstępem na temat współczesnego systemu politycznego, wskazaniem czynników, które miały wpływ na jego ogląd.
Przyjęcie takiej konstrukcji publikacji
pozwala na łatwe zestawienie i porównanie poszczególnych elementów „samorządowych” w tych państwach, wyszukanie
istotnych cech danego systemu samorządowego, co z pewnością jest przydatne dla
porównań z ustrojem, zadaniami i kompetencjami polskich jednostek samorządu terytorialnego.
W omawianych państwach Europy Środkowej i Wschodniej samorząd terytorialny
stanowi instytucję zdecentralizowanego
państwa. Cechą charakterystyczną dla nowych rozwiązań prawnych jest upodmiotowienie społeczności lokalnych, które związane jest z przejmowaniem przez nie spraw
lokalnych. Przyjęta struktura samorządu terytorialnego odzwierciedla charakter dokonujących się przeobrażeń ustrojowo-terytorialnych. Władze poszczególnych państw,
reaktywując samorząd terytorialny poszukiwały sprawnych i efektywnych rozwiązań.
Pomocne okazały się własne wzorce historyczne oraz nowatorskie rozwiązania zastosowane w państwach Europy Zachodniej.
Z pewnością przyjęte postanowienia
Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
z 1985 r. do wewnętrznych systemów prawnych stało się wyznacznikiem kształtu samorządu terytorialnego tychże państw.

Istotną część każdego opracowania zajmuje analiza aktów normatywnoprawnych
regulujących funkcjonowanie samorządu
terytorialnego w danym państwie: konstytucje oraz ustawodawstwo. Za cenne należy uznać wskazanie na nowelizacje aktów
prawnych oraz skutki, jakie one spowodowały w rozwiązaniach ustrojowych.
W omawianych państwach obowiązują
zróżnicowanie struktury podziału terytorialnego: jednoszczeblowy (gminny) funkcjonuje w Bułgarii, Estonii, Słowenii i na
Litwie; dwuszczeblowy – w Czechach, Słowacji, Rumunii, na Łotwie i Węgrzech; trójszczeblowy – tylko w Polsce. Jak wskazują
Autorzy, proces kształtowania się podziałów terytorialnych nie jest ostateczny. Rozważa się możliwość przyjęcia innych rozwiązań struktury terytorialnej państwa np.
w Słowenii (s. 250).
Duże znaczenie dla jakości samorządu
terytorialnego mają zasady prawa wyborczego do organów jednostek samorządu terytorialnego. W omawianych państwach organy stanowiące gminy – jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego,
pochodzą z wyborów bezpośrednich. Organy wykonawcze jednoosobowe (w Bułgarii, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii,
Na Litwie, Łotwie i Węgrzech) lub kolegialne (w Czechach, Estonii) pochodzą z wyborów bezpośrednich lub pośrednich (Czechy,
Estonia, Litwa, Łotwa).
Zróżnicowany jest mechanizm wybierania do organów stanowiących i wykonawczych jednostek ponadgminnych. Ponadto Autorzy wskazali na zasady sprawowa-
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nia mandatu radnego – jego status prawny,
obowiązki, sytuacje, w których mandat ulega wygaśnięciu (s. 64–64, 72–73, 114, 270–
272). Interesującym rozwiązaniem (wzorem państw skandynawskich) jest instytucja „członka rezerwowego” w estońskich organach samorządowych. Osoba ta w przypadku przedterminowego złożenia mandatu lub też wstrzymania jego mocy otrzymuje pełnię praw i kompetencji osoby, która
ten mandat utraciła (s. 96).
W interesujący sposób ukazano konstrukcję zasad ﬁnansowania samorządu terytorialnego. Środki ﬁnansowe na realizację zadań samorządowych pochodzą w części z budżetu państwa (subsydia, subwencje,
dotacje celowe) oraz z tzw. dochodów własnych. Szczegółowe zasady i mechanizmy
ﬁnansowe, rodzaje i wysokości opłat i podatków lokalnych regulują odrębne przepisy, np. w Czechach – ustawa z 2000 r. o podziale dochodów z niektórych podatków
pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego i niektóre państwowe fundusze,
w Słowacji – ustawa o zasadach budżetowania administracji publicznej, w Słowenii – ustawa o ﬁnansowaniu gmin.
W recenzowanej pracy jej Autorzy wskazali na specyﬁczne problemy instytucji samorządu terytorialnego, wynikające z uwarunkowań danego państwa, jego praktyki
funkcjonowania np. problem autonomii
terytorialnej, relacji z władzą państwową,
funkcjonowaniem mniejszości narodowych
i etnicznych na obszarach tych państw.
Autorzy publikacji starannie zgromadzili
i wykorzystali materiały źródłowe. W pracy
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podaje się podstawową literaturę przedmiotu (w języku polskim i obcym), akty prawne (w języku obcym lub przetłumaczone na
język angielski), strony internetowe. Wielce
pomocne dla osób zajmujących się problematyką samorządu terytorialnego są sporządzone tabele (s. 290–293), w których zawarto dane statystyczne nt. podziałów terytorialnych państwa, sposobu wyboru i nazwy organów jednostek samorządu terytorialnego.
Recenzowana publikacja stanowi cenne
kompendium wiedzy o funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Jest solidnym
źródłem wiedzy o mechanizmach funkcjonowania samorządu terytorialnego w państwach młodej demokracji.
 Beata Słobodzian

Gareth Evans, The Responsibility to
Protect: Ending Mass Atrocity Crimes
Once and For All, The Brookings Institution Press, Washington 2008,
ss. 349.
Recenzowana monograﬁa jest poświęcona interwencji humanitarnej, a w szczególności kształtującej się od 2005 r. nowej doktrynie obowiązku ochrony (responsibility
to protect). Autor jest praktykiem, który
zajmuje się od wielu lat omawianą problematyką jako międzynarodowy dyplomata.
Gareth Evans był w latach 1988–1996 ministrem spraw zagranicznych Australii, oraz
pracował w kilku organizacjach międzynarodowych, także ONZ. Jego zainteresowa-
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nia obejmują niemiędzynarodowe konﬂikty zbrojne oraz problem interwencji humanitarnej podczas takich konﬂiktów, jest czołowym przedstawicielem ruchu działającego na rzecz ukształtowania doktryny obowiązku ochrony jako stosowanej w praktyce
powszechnie obowiązującej normy prawnomiędzynarodowej.
Recenzowana praca składa się z dwóch
części oraz dziesięciu rozdziałów. Pierwsza
część dotyczy rozumienia zasady obowiązku ochrony, a druga część została poświęcona praktycznemu zastosowaniu zasady. Autor rozpoczyna rozważania od zdeﬁniowania pojęcia masowych okrucieństw (mass
atrocities). Do tej kategorii zalicza zbrodnie
ludobójstwa, zbrodnie wojenne, czyszczenie etniczne, zbrodnie przeciwko ludzkości. Tworzą one zakres doktryny obowiązku ochrony. Ponadto powyższe naruszenia praw człowieka powinny występować
w masowej skali oraz dotyczyć niemiędzynarodowych konﬂiktów zbrojnych. Zgodnie z kształtującą się doktryną obowiązku
ochrony władze państwa mają obowiązek
chronić własnych obywateli przed najcięższymi naruszeniami praw człowieka a społeczność międzynarodowa ma obowiązek
wspierać państwa w tej dziedzinie, a nawet
interweniować w państwach, w których do
takich naruszeń dochodzi, a władze państwowe nie są w stanie zagwarantować bezpieczeństwa ludności cywilnej (s. 79–80).
Pierwszy rozdział poświęcony został historii podejścia społeczności międzynarodowej do okrucieństw wojny. Autor dochodzi do wniosku, że aż do końca zimnej woj-

ny społeczność międzynarodowa nie interesowała się tym problemem, traktując zagadnienie jako wewnętrzną sprawę państw
objętych wojną. W 1945 r. zbrodnia przeciwko ludzkości stała się kategorią prawnomiędzynarodową, a w 1949 r. konwencje genewskie uregulowały problem jeńców
wojennych oraz ochronę ludności cywilnej.
Były zatem pewne podstawy prawnomiędzynarodowe do interwencji humanitarnej,
ale w praktyce nie korzystano z możliwości, jakie one dawały. Supermocarstwa dbały przede wszystkim o własne strefy wpływów. Interwencja we własnej streﬁe wpływów była wykluczona nawet, kiedy dyktator
małego państwa naruszał w rażący sposób
prawa człowieka. Społeczność międzynarodowa była w tym okresie bardzo mocno
przywiązana do zasady nieinterwencji oraz
suwerenności. Przywódcy słabych państw
Trzeciego Świata obawiali się szczególnie
jakiejkolwiek interwencji (s. 19–25).
Jeszcze w latach 60. XX w., podczas secesji Biafry od Nigerii, ówczesny sekretarz generalny ONZ, U Thant, stwierdził, że wojna
domowa jest wewnętrzną sprawą Nigerii,
a zatem nie może być przedmiotem obrad
na forum ONZ1. Podobne podejście do wewnątrzpaństwowych konﬂiktów zbrojnych
charakteryzowało społeczność międzynarodową do końca zimnej wojny. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wypowiedział się przeciwko interwencji humanitarnej w sprawie Nicaragua v. Uni1

U.N. Press Release No. SG/SM/1062 (January
29, 1969).
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ted States2. Nawet współcześnie znacząca
część przedstawicieli doktryny prawa międzynarodowego opowiada się przeciwko interwencji humanitarnej3.
W drugim rozdziale autor przedstawia proces który doprowadził do przyjęcia
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji w sprawie obowiązku ochrony w 2005 r.4
oraz ocenia stan przygotowania społeczności międzynarodowej do praktycznego zastosowania doktryny. W 2006 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła dwie rezolucje
odwołujące się do zasady obowiązku ochrony. W pierwszej rezolucji Rada potwierdza
istnienie takiej zasady, a w drugiej stwierdza, że zasada ma zastosowanie w przypadku konﬂiktu w Dar Furze. Obecny sekretarz generalny ONZ, Ban Ki-moon, opowiada się zdecydowanie za praktycznym
zastosowaniem zasady obowiązku ochrony, a sama zasada jest coraz częściej powoływana na forum ONZ. Zasada obowiązku
ochrony należy do miękkiego prawa międzynarodowego, ale istnieją podstawy do
twierdzenia, że może przekształcić się z czasem w normę zwyczajową. Z drugiej strony, większość przedstawicieli państw Trzeciego Świata uważa, że ze ściśle prawnego

2

ICJ Reports 1986, s. 134.
S. Sur, Droit de la paix et de la securite internationales, [w:] J. Combacau, S. Sur, Droit international public, Paris. 1999, s. 621; J. Crawford, The
Creation of States in International Law, Oxford
2007, s. 559; P. Dallier, A. Pellet, N.Q. Dinh, Droit international public, Paris 1999, s. 445.
4
Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ, A/
RES/60/1 z 24 października 2005 r.
3
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punktu widzenia zasada obowiązku ochrony nie ma wiążącej mocy prawnej. Przywódcy tych państw uważają, że zastosowanie zasady w istocie jest nową formą imperializmu i kolonializmu, która daje pretekst
państwom bogatym do interwencji w państwach rozwijających się. W tej sytuacji autor recenzowanej pracy postuluje stworzenie frontu organizacji międzynarodowych,
państw i ludzi wspierających praktyczne zastosowanie zasady obowiązku ochrony. Zasada ta powinna najpierw stać się częścią
terminologii organizacji międzynarodowych, a następnie częścią praktyki ich działania (s. 50–54).
W rozdziale trzecim interesujące jest zestawienie nieporozumień związanych z interpretacją zasady obowiązku ochrony.
Przede wszystkim interwencja humanitarna to nie to samo co obowiązek ochrony.
W pierwszym przypadku chodzi o przymusową akcją zbrojną, a w drugim także
o działania zapobiegające kryzysowi humanitarnemu oraz pomoc po ewentualnej interwencji zbrojnej. Zasada obowiązku ochrony ma zastosowanie do wszystkich państw świata, a nie tylko do słabych
państw nie posiadających protektorów
w społeczności międzynarodowej. Interwencja zbrojna w państwach należących do
Rady Bezpieczeństwa ONZ jest w praktyce
niemożliwa, ale w ramach zasady istnieją
inne możliwości oddziaływania na mocarstwa (np. międzynarodowa opinia publiczna). Zasada obowiązku ochrony nie obejmuje wszystkich przypadków ochrony ludzi. Sprawy ochrony ludzi przed AIDS, bro-
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nią masowego rażenia czy minami znajdują się poza zakresem zasady. Wreszcie amerykańska inwazja na Irak w 2003 r. nie była
przypadkiem zastosowania zasady, ale nielegalną interwencją zbrojną (s. 56–71).
Większość pozycji literatury odnoszących się do problemu interwencji humanitarnej rozważa kwestie legalności takiej interwencji z prawnego, moralnego i politycznego punktu widzenia, przy czym przedmiotem rozważań jest interwencja zbrojna5. Wartość recenzowanej pracy polega na
przedstawieniu szerokiego wachlarza działań zapobiegających powstaniu sytuacji
kryzysowej, działań zmierzających do zażegnania kryzysu (zbrojna interwencja jest
tylko jedną z wielu możliwości) oraz działań polegających na odbudowie państwa po
wyjściu z sytuacji kryzysowej.
Autor szczegółowo omawia możliwe
działania społeczności międzynarodowej na
poszczególnych etapach konﬂiktu (rozdziały 4–7). Jeszcze przed rozpoczęciem właściwego konﬂiktu należy zidentyﬁkować jego
przyczyny i zastosować działania prewencyjne. Należą do nich prewencyjna dyplomacja,
groźba zastosowania sankcji politycznych
i ekonomicznych, uzależnienie pomocy gospodarczej od zmiany rządzenia państwem,
pomoc w rozstrzyganiu sporów, groźba postawienia przed sądami międzynarodowymi sprawców naruszeń praw człowieka oraz
prewencyjne rozmieszczenie sił międzyna5

Zob. N.J. Wheeler, Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society,
Oxford-New York 2003.

rodowych. Należy także promować demokrację i rozwój ekonomiczny w państwach
zagrożonych konﬂiktem.
Jeżeli dojdzie do wybuchu konﬂiktu społeczność międzynarodowa powinna zastosować polityczne i ekonomiczne sankcje,
sprawcy rażących naruszeń praw człowieka powinni być ścigani przez sądownictwo
międzynarodowe, należy rozmieścić pokojowe siły międzynarodowe, stworzyć strefy
bezpieczeństwa dla ludności cywilnej, zakłócać sygnały radiowe oraz zagrozić użyciem siły zbrojnej. Jeżeli powyższe środki
nie dadzą rezultatów społeczność międzynarodowa może uciec się do zastosowania
siły zbrojnej. Autor podaje kryteria przymusowej akcji zbrojnej: muszą mieć miejsce
masowe i rażące naruszenia praw człowieka,
celem interwencji zbrojnej musi być zapobieżenie dalszym naruszeniom praw człowieka, akcja militarna musi być środkiem
ostatecznym, proporcjonalnym do zagrożenia oraz musi istnieć realna szansa na powodzenie użycia sił zbrojnych (s. 141). Co
więcej, autor wprowadza rozróżnienie pomiędzy usprawiedliwioną a legalną akcją
militarną. Jak należy postąpić w przypadku
masowych naruszeń praw człowieka w sytuacji paraliżu prac Rady Bezpieczeństwa
ONZ? Według autora jeżeli akcja militarna
jest usprawiedliwiona to powinna być przeprowadzona pomimo braku upoważnienia
Rady Bezpieczeństwa. W takiej sytuacji dyskredytuje się Rada Bezpieczeństwa, a nie
państwa interweniujące (np. akcja NATO
w Kosowie w 1999 r.) (s. 146–147).
Wreszcie po zakończeniu wojny do-
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mowej społeczność międzynarodowa ma
obowiązek odbudowy państwa zniszczonego wojną. Nie chodzi tutaj jednak tylko
o zniszczenia wojenne, ale także o promocję
demokracji, rozwoju gospodarczego, systemu prawnego, systemu bezpieczeństwa wewnętrznego, rozbrojenia oraz umożliwienie
uchodźcom powrotu do swoich domów.
Działania takie określa się mianem nation
building.
Autor recenzowanej pracy wskazuje także, że około 90 tys. żołnierzy i cywilów zaangażowanych jest obecnie w siedemnastu
misjach pokojowych pod egidą ONZ. Rosja
i Chiny często odgrywają destruktywną rolę
w kwestii pomocy zagrożonej ludności cywilnej, ponieważ same nie są demokracjami (np. w sprawie Kosowa i Sudanu). Jednakże autor opowiada się przeciwko utworzeniu ligi państw demokratycznych, która
zastąpiłaby nieefektywną Radę Bezpieczeństwa ONZ (s. 179–180).
Główną zaletą recenzowanej pracy jest
nowe spojrzenie na problem interwencji
humanitarnej. Interwencja humanitarna
nie jest już wyjątkowo stosowanym i obwarowanym wieloma ograniczeniami prawem społeczności międzynarodowej, ale
obowiązkiem ochrony zagrożonej ludności cywilnej. Obowiązek ten wynika z zasady ochrony praw człowieka, która ma
pierwszeństwo przed zasadą suwerenności (podstawowe normy prawnomiędzynarodowe dotyczące ochrony praw człowieka
mają charakter bezwzględnie obowiązujący). Ponadto interwencja humanitarna nie
musi być kojarzona z interwencją zbrojną.
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Społeczność międzynarodowa dysponuje szerokim wachlarzem alternatywnych
możliwości działania.
Z drugiej strony, powszechne uznanie
zasady obowiązku ochrony za obowiązującą normę prawną napotyka na poważne
problemy. Po pierwsze, przywódcy niedemokratycznych państw negują charakter
prawny zasady, ponieważ obawiają się utraty władzy w wyniku ewentualnej interwencji społeczności międzynarodowej. Po drugie, państwa Zachodu zostały szczególnie
poważnie dotknięte przez światowy kryzys
gospodarczy, podczas gdy niedemokratyczne państwa Trzeciego Świata nie przestały
się rozwijać gospodarczo. Światowy układ
sił zmienia się na niekorzyść Zachodu. Problemy gospodarcze powodują, że brakuje
odpowiednich środków budżetowych na
przeprowadzenie interwencji w odległych
zakątkach świata, a dotychczas koszty takich przedsięwzięć spadały głównie na państwa Zachodu6.
Wydaje się jednak, że interpretacja zasady obowiązku ochrony przedstawiona przez
autora recenzowanej pracy zostanie pomimo wszystko uznana przez społeczność
międzynarodową za obowiązującą normę
prawną w dłuższym horyzoncie czasowym.
Zagrożenia stwarzane przez wojny domowe
dotykają całą społeczność międzynarodową
poprzez terroryzm, problem uchodźców, zagrożenie pandemiami, handel narkotykami,
6

K. Czubocha, Interwencja humanitarna:
prawne, moralne i polityczne dylematy, „Saeculum
Christianum” 2009, nr 1, s. 247–249.
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zorganizowaną przestępczość. W rezultacie
względy humanitarne to nie jedyny powód
interwencji. Coraz większa liczba przedstawicieli doktryny prawa międzynarodowego
opowiada się za interwencją humanitarną,
także jednostronną zbrojną interwencją humanitarną7. Wreszcie w społeczności międzynarodowej wzrasta świadomość pierwszeństwa praw człowieka przed formalizmem prawnym oraz tego, że jak stwierdza
Gareth Evans zasada suwerenności nie daje
licencji na zabijanie (s. 11).
 Krzysztof Czubocha

Kacper Wańczyk, Polityka Federacji
Rosyjskiej wobec regionu Morza Kaspijskiego w latach 1999–2004, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
2007.
Ostatnio natraﬁłem na książkę doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kacpra
Wańczyka, odnoszącą się do polityki Federacji Rosyjskiej wobec regionu Morza Kaspijskiego. Nieczęsto w naszym kraju wychodzą książki dotyczące tego niezwykle interesującego miejsca globu, więc sięgnąłem po
7

Są to przykładowo: A. Buchanan, Justice, Legitimacy and Self-Determination: Moral Foundations
for International Law, Oxford-New York 2004,
s. 450–454; A. Cassese, Ex iniuria ius oritur: Are We
Moving towards International Legitimization of
Forcible Humanitarian Countermeasures in the
World Community?, „European Journal of International Law” 1999, nr 10, s. 26–27; R. Maccorquodale,
Self-Determination: A Human Rights Approach,
„International and Comparative Law Quarterly” 1994,
nr 4, s. 865–882.

nią z wielkim zainteresowaniem, tym bardziej, że jednym z jej recenzentów jest ceniony przez mnie prof. Mieczysław Smoleń.
Pozostała dwójka recenzentów to politolog
prof. Teresa Łoś-Nowak z Wrocławia i historyk prof. Kazimierz Malak z Kielc.
Książka składa się z czterech rozdziałów.
Pierwszy traktuje o historii regionu Morza
Kaspijskiego w ramach Rosji oraz omawia jego miejsce w polityce zagranicznej
Federacji Rosyjskiej. Drugi jest o stosunkach politycznych Rosji z krajami regionu
i w tym rozdziale autor przedstawia również organizacje regionalne, takie jak WNP
oraz Szanghajską Organizację Współpracy.
Trzeci rozdział omawia politykę gospodarczą Rosji wobec regionu. Wańczyk w tym
miejscu skoncentrował się na trzech kwestiach – sporu o Morze Kaspijskie, regionalnej integracji gospodarczej oraz na stosunkach bilateralnych Rosji z poszczególnymi
państwami. Ostatni, czwarty, rozdział traktuje o polityce militarnej, zwłaszcza o konﬂiktach regionalnych oraz o różnorakich
formach współpracy wojskowej.
Jakie wrażenia odniosłem po przeczytaniu książki? Raczej mało można w niej znaleźć pozytywnych aspektów. Natomiast posiada bardzo dużo błędów metodologicznych i merytorycznych.
Zacznijmy od tego, że autor chyba nie za
bardzo potraﬁ odróżnić termin Azja Środkowa i Azja Centralna. Na gruncie polskiej
nauki, te terminy nie są synonimami1. Po1

E. Tryjarski, In conﬁnibus Turcarum. Szkice
turkologiczne, Warszawa 1995, od s. 23.
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jęcie Azja Środkowa jest węższe i odnosi się
do byłych środkowoazjatyckich republik radzieckich, a więc Tadżykistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Kirgistanu i Kazachstanu. Właściwie, z racji tego, że północną część Kazachstanu zalicza się do Syberii, a północno-wschodnią do Europy, poprawnie jest mówić o czterech republikach
środkowoazjatyckich i Kazachstanie. Natomiast termin Azja Centralna jest szerszy
i zawiera w sobie oprócz wyżej wspomnianych byłych republik radzieckich północny Afganistan i chińską prowincję Xinjiang.
Autor błędnie również podaje, że stolicą Armenii jest Erewań. Oczywiście, nazwa ta powszechnie jest używana, jednakże według
Komisji Standaryzacji Nazw Geograﬁcznych sprawa jest jasna, stolicą Armenii jest
Erywań2. Podobnie ma się sprawa z Isfahanem, pisanym w książce jako Ispahan (choć
dla usprawiedliwienia autora należy zaznaczyć, że w starszych pracach czasami pojawiała się pisownia Ispahan). Najpoważniejszym jednak błędem popełnionym przez
Wańczyka w tej kwestii jest pisanie stolicy Gruzji jako Tibilisi. Nigdy i nigdzie nazwa tego miasta nie jest tak zapisywana. Poprawna nazwa to oczywiście Tbilisi.
W książce, szczególnie w części dotyczącej historii, zdarzają się częste błędy świadczące o niedokładnej znajomości przez autora poruszanego tematu. Wańczyk pisze,
że po pokoju w Giulistanie w 1813 r. Rosja
otrzymała Północny Azerbejdżan. Tak na2

www.gugik.gov.pl/komisja/ksng.php, odczyt
z dn. 4.05.2008.
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prawdę otrzymała jego większą część pomijając np. chanat nachiczewański. Kolejnym
błędem jest stosowanie niewłaściwej terminologii. Przykładem może być to, że autor
dzieli Kazachów z XVIII w. na Małą, Średnią
i Wielką Ordę. W rzeczywistości Kazachowie dzielili się (i właściwie nadal utrzymują
się te podziały) na Młodszy, Średni i Starszy
Żus, a nie na żadne Ordy. Podobnie ma się
sprawa ze sławną Gruzińską Drogą Wojenną, którą Wańczyk nazywa trasą WojennoGruzińską. Autor w tym przypadku zastosował dosłowną kalkę nazwy rosyjskiej – Wojenno-Gruzinskaja doroga, która jednakże nie funkcjonuje w polskiej literaturze. To
samo się tyczy powstałej w kwietniu 1918 r.
Zakaukaskiej Demokratycznej Republiki Federacyjnej, która w książce błędnie jest nazywana Niezależną Zakaukaską Republiką
Federalną. Natomiast wojna między Azerbejdżanem i Armenią toczy się o Górski Karabach, a nie o Górny, jak pisze autor.
Dosyć kompromitującym błędem jest
twierdzenie autora, że „wojna rosyjsko-turecka z lat 1828–1829 także przyniosła Moskwie nabytki terytorialne w regionie kaspijskim”. Gdyby Wańczyk w jakikolwiek
sposób zaznajomił się z historią Rosji, wiedziałby, że od 1712 r. stolicą Rosji był Petersburg, dokąd ją przeniósł Piotr Wielki.
Dopiero bolszewicy w marcu 1918 r. znowu przenieśli stolicę do Moskwy. Jest to
nieustający błąd autora twierdzącego, że
w XIX w. to Moskwa była stolicą Rosji, który niezwykle irytuje.
Ponadto autor uważa, że na początku
XX w. Persją rządził Reza Chan. Jednakże
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władcy tego kraju przyjmowali tytuł szacha, a nie chana. Reza Pahlawi jako pierwszy z władców Iranu (po zmianie w 1935 r.
nazwy Persja na Iran) przyjął tytuł szachinszacha, co w tłumaczeniu na polski brzmi
król królów.
Nieprecyzyjne jest również twierdzenie
autora, że uznanie w marcu 1919 r. niepodległości Afganistanu przez Rosję Radziecką wywołało kolejny konﬂikt z Wielką Brytanią i wybuch III wojny angielsko-afgańskiej. W gruncie rzeczy głównym powodem
wybuchu wojny było ogłoszenie niepodległości Afganistanu przez Amanullaha Chana, co zagrażało brytyjskim interesom w Indiach, a nie uznanie tego kraju przez bolszewicką Rosję.
Autor jest również na bakier z geograﬁą. Twierdzi mianowicie, że „w jego skład
[Regionu Kaspijskiego – P.A.] wchodzą trzy
państwa tzw. „międzymorza” położone między morzami Czarnym i Kaspijskim, a więc
graniczące od południa z Federacją Rosyjską”. Wańczykowi chodzi o Gruzję, Armenię i Azerbejdżan. Jednak tak naprawdę tylko Gruzja i Azerbejdżan graniczą z Federacją Rosyjską i to nie od południa, a od północy. Ponadto autor twierdzi, że „część regionu jest także zaliczana do Krajów Azji
Mniejszej, Islamska Republika Iranu ze stolicą w Teheranie, której północna granica
opiera się o morze Kaspijskie”. Azją Mniejszą nazywamy półwysep Anatolijski, więc
jedynym krajem, który może być zaliczany do Azji Mniejszej jest Turcja, a na pewno nie Iran leżący na terenie Środkowego
Wschodu.

Kolejna sprawa. Autor przedstawia zbyt
uproszczone wyjaśnienie podziału Morza Kaspijskiego. Twierdzi, że Rosja uznaje za podstawę statusu Morza Kaspijskiego umowy podpisane między ZSRR a Persją z 1921 i 1940 r. Należałoby przy tym dodać, że dotyczą one jedynie wolności rybołówstwa i żeglugi i nic ponadto. Wańczyk
nic nie wspomina o Konwencji Ramowej
o Ochronie Środowiska Morskiego Morza
Kaspijskiego z listopada 2003 r., która jest
dosyć istotnym dokumentem wpływającym
na geopolitykę tego obszaru.
W przypadku określania statusu Morza
Kaspijskiego, Iran sprzeciwia się proponowanej przez pozostałe kraje zasadzie linii
środkowej, sugerując, że przypadająca mu
w ten sposób część akwenu byłaby nieadekwatnie mała. Teheran domaga się uznania go za jezioro, co w świetle prawa międzynarodowego dawałoby mu 20% tamtejszych złóż (przy zachowaniu tzw. „sprawiedliwego podziału”). Na to z kolei nie zgadza się Azerbejdżan, który chce wyznaczyć
linię środkową, a to uszczuplałoby roszczenia irańskie o ok. 8%.
Autor niezrozumiale przedstawia stanowisko Rosji w sprawie strefy jurysdykcji rozciągającej się na morze przybrzeżne
poszczególnych państw. Raz (s. 88) pisze, że
„Rosja wyraża swoją gotowość do rozszerzenia jurysdykcji państw nadkaspijskich nad
15 milowym pasem przybrzeżnym”, by na
następnej stronie stwierdzić, że już w 1996 r.
na spotkaniu dotyczącym tego zagadnienia
„Rosja […] zgodziła się na wydzielenie 45
milowych sektorów narodowych”.
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Autor czasami sam sobie zaprzecza. Na
początku strony 31 pisze, że „w krajach Kaukazu (z wyjątkiem Armenii) i w Uzbekistanie hoduje się jedwabniki”. Natomiast na koniec tej samej strony pisze: „w krajach Azji
Centralnej i Armenii rozwinięty jest przemysł włókienniczy związany z hodowlą jedwabników i owiec”. Podobnie jest na stronie 80. Wańczyk pisze, że Rosja wprowadziła obowiązek wizowy dla obywateli Gruzji
w 2000 r., a już na kolejnej stronie pojawia
się informacja, że w 2001 r.
Kolejna sprawa. Chyba już dawno przedyskutowana, i w świecie naukowym zajmującym się krajami zakaukaskimi i orientalistyką przyjęta bez większych zastrzeżeń.
Nie ma żadnych Azerów, tak jak twierdzi
autor, tylko Azerbejdżanie. To właśnie tak
poprawnie określa się mieszkańców Azerbejdżanu. Zdarzają się też inne drobne, aczkolwiek irytujące potknięcia, np. wtedy, kiedy Wańczyk pisze, że Ujgurzy zamieszkują pogranicze chińsko-kazachskie. Badacze
zajmujący się Azją Centralną (tudzież Środkową) powinni wiedzieć, że w tym przypadku należy mówić o pograniczu chińsko-kazachstańskim. Jest różnica między przymiotnikiem kazachskim a kazachstańskim,
którą podobnie jak w przypadku rozróżnienia między Azją Środkową a Centralną piszący o tym regionie powinien znać. Autor nie jest również konsekwentny. Raz pisze radziecki raz sowiecki. Oczywiście terminy te oznaczają to samo, jednak przydałoby się ujednolicenie terminów w pracy.
Osobiście też jestem za nieużywaniem rusycyzmu sowiecki w języku polskim, sko-
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ro w tłumaczeniu na język polski oznacza
to radziecki.
Dziwne jest to, że autor omawiając
mniejszości etniczne (s. 33) na Zakaukaziu i w Azji Środkowej, nie wymienia największej z nich tj. Rosjan. Największe zaskoczenie czeka na czytelnika na stronie
35. Z książki Wańczyka dowiadujemy się,
że liczba ludności Armenii wynosi prawie
25 mln (w rzeczywistości wynosi niecałe
3 mln); a liczbę ludności rosyjskiej w Kazachstanie autor szacuje na 5 tys. (kiedy jest
jej tam w rzeczywistości ok. 5 mln). Są to
błędy na poziomie podstawowym. W tym
momencie należałoby odstawić książkę na
półkę.
Nieścisłe dane są również podawane
w kontekście omawiania konﬂiktów Gruzji z jej separatystycznymi republikami.
O ile można tak nazywać Osetię Południową i Abchazję, o tyle termin ten nie pasuje
do Adżarii. Oczywiście były konﬂikty między Batumi a Tbilisi, ale nie można Adżarii nazywać separatystyczną wziąwszy pod
uwagę fakt, że ok. 90% jej mieszkańców to
Gruzini.
Wańczyk nie posiada również wiadomości o klasyﬁkacji języków. Twierdzi (s. 37),
że języki występujące w Regionie Kaspijskim należą do trzech podrodzin języka
indoeuropejskiego. Język indoeuropejski
dzieli na podrodzinę indo-irańską, druga
to podrodzina turecka, zaś trzecia to języki
kaukaskie. Trudo o większą niekompetencję niż twierdzenie, że język turecki, tak jak
języki kaukaskie zalicza się do rodziny języków indoeuropejskich. Język turecki nale-
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ży do rodziny języków ałtajskich. Natomiast
nie ma żadnej rodziny języków kaukaskich.
Pogląd o istnieniu takiej rodziny był lansowany przez badaczy radzieckich. Obecnie odrzucono te poglądy, poddając w wątpliwość ich wspólne pochodzenie wobec
ogromnego zróżnicowania. Języki występujące na Kaukazie dzieli się na trzy niespokrewnione ze sobą grupy. Pierwsza to języki
kartwelskie, do których zaliczamy m.in. język gruziński czy megrelski, druga to języki abchasko-adygijskie, a trzecia nachskodagestańskie z takimi językami, jak np. czeczeński czy awarski.
Autor na tej samej stronie (s. 37) twierdzi, że język rosyjski nie stanowi lingua
franca w Regionie Kaspijskim i w Armenii posługuje się nim 2%, w Azerbejdżanie 3%, a w Gruzji 9%. Taka teza jest nie
do przyjęcia dla każdego, kto choć raz był
w państwach zakaukaskich. Oczywiście,
znajomość rosyjskiego nie jest już tak powszechna jak kiedyś, ale szczególnie w Armenii jest to nadal język bardzo popularny,
którym posługuje się znaczna część społeczeństwa3.
Wańczyk omawiając regionalne organizacje pisze, że istnieje organizacja taka, jak
„Kaukaska Czwórka”. W rzeczywistości na
początku XXI w. kilka razy spotkali się niżsi
rangą przedstawiciele trzech państw zakau-

3

М.Г. Даниелян, Русский язык в языковой
политике современной Армении, ww.mapryal.
org/vestnik/vestnik44/debut.shtml, odczyt z dn. 10
.05.2008.

kaskich oraz Rosji, ale na pewno nie możemy mówić o istnieniu takiej organizacji.
Czasami źle są rozłożone akcenty na rzeczy istotne. Na przykład Wańczyk twierdzi
(s. 112), że jednym z najważniejszych problemów w omawianym okresie była kwestia
gruzińskiego długu wobec Rosji. Uważam,
że problem długu był problemem wtórnym,
a wszystko tak naprawdę zależało od całościowej redeﬁnicji gruzińskiej polityki zagranicznej.
Sporą nieścisłością jest twierdzenie, że
Gruzja nie posiada kontroli nad Dolną Kartlią, która jest zamieszkiwana w większości przez Azerbejdżan (s. 115). Oczywiście
Gruzja kontroluje Dolną Kartlię, a Azerbejdżanie nie stanowią większości mieszkańców tego regionu, a co najwyżej w kilku jej
obwodach.
W zakończeniu swojej pracy, Wańczyk
napisał, że „wydarzenia w regionie zdają się zaskakiwać rosyjskich decydentów, co świadczy o słabym lub niedostatecznym poinformowaniu co do sytuacji
w krajach regionu”. Co jak co, ale Rosjanie
jak nikt inny znają sytuację na Zakaukaziu i Azji Środkowej i bardzo dobrze rozgrywają karty w grze o region. Natomiast
słabą znajomość regionu lub niedostateczną wiedzę można zarzucić samemu autorowi książki.
Podsumowując: książka nie jest godna polecenia. Oprócz przedstawionych powyżej błędów i nieścisłości, autor zbyt często konstatuje, że czegoś nie może przedstawić czytelnikowi lub rozwinąć z powodu braku miejsca. Dlatego też jego infor-
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macje są niepełne i nie przedstawiają czytelnikowi pełnego obrazu wydarzeń. Widzimy to np., kiedy Wańczyk wymieniając rozruchy w republikach regionu, które miały
miejsce pod koniec istnienia ZSRR, wymienia m.in. wydarzenia z 1986 r. z Ałma-Aty,
kwiecień 1989 r., kiedy to wojska radzieckie
zabiły ok. 20 osób. Zapomina jednak o największych i najbardziej tragicznych wydarzeniach, które rozgrywały się w styczniu
1990 r. w Baku. Wtedy to do miasta wkroczył Specnaz pod dowództwem gen. Aleksandra Lebiedzia. W wyniku tej interwencji
śmierć poniosło ok. 300 cywilów.
Autor znajduje natomiast miejsce na
opisanie mniej lub bardziej nieistotnych
traktatów, które nigdy nie weszły w życie.
Ponadto Wańczyk, przedstawiając analizę
jakiegoś zagadnienia, ucieka się często do
stwierdzeń zbyt prostych i ogólnikowych.
I tak na stronie 94 odnotowuje, że „…[ z –
P.A.] faktów wynika jednoznacznie, że Rosja utraciła monopol na tranzyt surowców
energetycznych z regionu. Wszelkie projektowane i wykonywane rurociągi omijają terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak się wydaje, na głównego konkurenta Rosji w kwestii
tranzytu surowców energetycznych (przynajmniej w kierunku zachodnim) wyrasta
obecnie Turcja”. Jeden rzut oka na mapę wystarczy, aby się dowiedzieć, że ropa z Regionu Kaspijskiego, jeśli nie przez Rosję to tylko za pośrednictwem Turcji może dotrzeć
do Europy. Sprawa druga: nie wszystkie
planowane rurociągi omijają Rosję, przykładem tego jest rurociąg z Turkmenistanu do Rosji.
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W przeważającej części książka jest napisana niestarannie i w sumie tak naprawdę
ogranicza się tylko do wymienienia i krótkiego omówienia umów Rosji z państwami regionu, podanymi za stroną internetową rosyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych.
 Przemysław Adamczewski

Misha Glenny, McMaﬁa: zbrodnia nie
zna granic, przekł. Maria Jaszczurowska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa
2009, ss. 567 [9].
Jako użytkownicy Internetu i poczty
elektronicznej niemalże codziennie dostajemy „niechciane” e-maile. Wśród spamu docierają do nas listy z informacją
o spadku, jaki otrzymaliśmy od nieznanego krewnego, o korzystnym kredycie, czy
też z prośbą o pomoc w odzyskaniu pieniędzy z zablokowanego konta uchodźcy.
Odebrane widomości elektroniczne czytamy na ekranach laptopów, ipadów, telefonów komórkowych oraz innych nowoczesnych urządzeń elektronicznych, do produkcji których wykorzystuje się kongijski koltan. Zarówno w oszustwo nigeryjskie, bo tak nazywa się proceder wyłudzania pieniędzy wspomniany na początku,
jak i w wydobycie oraz sprzedaż minerału, zaangażowanych jest wiele podmiotów,
a jednym z nich jest maﬁa.
Śladami globalnej przestępczości zorganizowanej prowadzi nas brytyjski dziennikarz Misha Glenny, korespondent „The Guardian” i BBC w Europie, w swojej najnow-

204

Recenzje

szej książce pt. McMaﬁa: zbrodnia nie
zna granic. Przedrostek mc zawiera w sobie fenomen globalizacji. Autor zapożycza
ten termin od Marka Galeottiego, który
McMaﬁą nazywa maﬁę czeczeńską, działającą w Moskwie. Wyznacza ona pewien
określony „standard własnej pracy” i pozwala na używanie nazwy przez organizacje przestępcze działające w innych rosyjskich miastach. Warunkiem wykorzystania
przymiotnika czeczeńska, tak jak w przypadku każdej franczyzy, jest spełnienie wymogów określonych przez właściciela marki. Na całym świecie, restauracje szybkiej
obsługi, oznaczone złotymi łukami McDonald’s gwarantują taki sam standard obsługi oraz smak frytek, kanapek i napojów.
Globalizacja, a wraz z nią proces umiędzynarodowienia zmienił oblicze przestępczości zorganizowanej. McMaﬁa stała się
szarą strefą rynków McŚwiata. Tradycyjne, lokalne grupy przestępcze przeobraziły się w podmioty transnarodowe, a czasy,
kiedy to gangi działały tylko i wyłącznie na
skalę lokalną odeszły do lamusa. Zanikanie
granic dla świata przestępczego nastąpiło
w warunkach pełnej deregulacji i liberalizacji globalnych rynków. Postęp technologiczny udostępnił nowe narzędzia i przestrzenie do wykorzystania przestępczego, takie
jak cyberprzestrzeń, komunikacja komórkowa oraz internetowa. Na mapie zarysowanej przez M. Glennego producenci i dystrybutorzy towarów McMaﬁi usytuowani
są w państwach rozwijających się, konsumenci zaś w społeczeństwach państw rozwiniętych. Narkotyki, papierosy, samocho-

dy, prostytucja, ropa, gaz, broń, tania siła robocza, markowe tanie ubrania to tylko niektóre z towarów, które tworzą szarą strefę
globalnych rynków. Działalność gospodarcza na czarnym rynku, kieruje się takimi
samymi prawidłami, jak każdy inny biznes,
czyli odpowiada na podaż.
Autor z sukcesem udowadnia tezę
o wzroście przestępczości zorganizowanej na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Książka M. Glennego podzielona jest
na cztery główne części. Pierwsza zatytułowana Upadek komunizmu, druga Złoto,
pieniądze, diamenty i banki, trzecia Narkotyki i cyberprzestępstwa oraz czwarta
Przyszłość przestępczości zorganizowanej. Całość jest uzupełnia epilogiem i opatrzona zdjęciami. Brak jednak jasnego kryterium podziału i powiązania pomiędzy poszczególnymi częściami książki. To na czytelniku spoczywa zadanie odbudowania
ewentualnej sieci łączącej poruszane zagadnienia. W publikacji dużo miejsca poświecone zostało analizie czynników, które przyczyniły się do rozwoju przestępczości zorganizowanej w dekadzie „szalonych
lat dziewięćdziesiątych” XX w. oraz na początku trzeciego tysiąclecia. Razem z dziennikarzem w podróży za zbrodnią, przemierzając granice kontynentów, odwiedzamy
m.in. Bałkany, Bułgarię, Kazachstan, Republikę Naddniestrzańską, Indie, Nigerię,
Kongo, Izrael, Dubaj, Kolumbię, Brazylię,
Japonię i Chiny.
Jesteśmy powiązani światową siecią przestępczości zorganizowanej. Autor prezentuje jak przestępczość zorganizowana w spo-
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sób perfekcyjny wykorzystuje biedę państw
rozwijających się i zaspokaja nieograniczone potrzeby bogatych państw rozwiniętych.
M. Glenny skupia się na identyﬁkacji zjawisk i procesów społecznych, politycznych,
ekonomicznych, które stworzyły korzystny
klimat do rozwoju przestępczości zorganizowanej w skali globu. Wymienia tu: upadek Związku Radzieckiego, który w niektórych przypadkach, takich jak Bułgaria,
oznaczał upadek systemu państwowego;
kombinację potrzeb globalnej Północy ze
słabością instytucjonalną państw rozwijających się oraz z podejmowanymi przez rządy decyzjami, które bezpośrednio stymulują rozwój przestępczości.
M. Glenny, nie stroni od przedstawienia
swojej oceny faktów. Rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 754 z 30 maja 1992 r.,
która nałożyła sankcje ekonomiczne na
Serbię i Czarnogórę nazywa głupią. Dalej
wyjaśnia, że na terenie zniszczonego wojną i zubożałego regionu, maﬁe bałkańskie
na bok odsunęły różnice etniczne i nawiązały współpracę przestępczą na niespotykaną skalę. Biznes przestępczy stał się najłatwiejszym sposobem zabezpieczenia interesów państwa. W innym miejscu podkreśla
ﬁasko walki z narkobiznesem prowadzonej
przez Stany Zjednoczone.
Smutny obraz Rosji wyłania się z okresu transformacji ustrojowej lat 90., kiedy
to całkowitemu zatarciu uległy granice pomiędzy tym co legalne a nielegalne, moralne i niemoralne. Zdaniem autora, maﬁa rosyjska, która trudniła się „ochroną”
stała się niezbędną instytucją w procesie
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transformacji ustroju gospodarczego. Pomimo strzelanin i zabójstw zapewniała pewien poziom stabilności podczas transformacji, kiedy to od 40 do 50% gospodarki
zepchnięte zostało do szarej strefy. W wielu miejscach, przestępczość zorganizowana zastępuje instytucje systemu państwowego. Wypełnia funkcje społeczne w wymiarze lokalnym. Wszędzie tam, gdzie brakuje państwa, organizacje przestępcze takie
jak japońska Yakuza stają się półlegalnymi
podmiotami.
Autor, kończy wywód, skierowaniem odpowiedzialności za drastyczny rozwój przestępczości zorganizowanej w ostatnich latach, nie na enigmatyczne procesy globalizacji, ale na światowe rynki, które w dziedzinach siły roboczej i rolnictwa są ściśle regulowane, a w sektorze ﬁnansowym prawie
całkowicie pozbawione sprawnych mechanizmów kontrolnych i regulacyjnych. Brak
wspólnie wypracowanych standardów międzynarodowych i rozkwit nielegalnej szarej
strefy zawdzięczamy „wrogo nastawionym
Stanom Zjednoczonym, niekompetentnej
Unii Europejskiej, cynicznej Rosji i obojętnej Japonii” oraz „niepowstrzymanej ambicji Chin i Indii”.
Książka prezentuje wysoki poziom merytoryczny. Zebrany materiał naukowy,
obejmujący raporty organizacji międzynarodowych i publikacje poświęcone zorganizowanej przestępczości, uzupełniony został
oto, co dla czytelnika najbardziej cenne i interesujące, czyli wywiady z maﬁosami, przestępcami, oﬁarami, policjantami. W wykazie
literatury uderza brak wymienionej książ-
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ki pod redakcją M. Galeottiego pt.: Global
Crime Today, The Changing Face of Organised Crime, chociaż M. Glenny powołuje się na dorobek tego badacza.
W wydanej publikacji pojawiają się błędy i drobne uchybienia, którymi trudno
obarczyć samego autora. Na stronie 389 dowiadujemy się, że do zabójstwa kandydata na prezydenta J.E Gaitána doszło w Kolumbii w 1984 r., a nie jak było rzeczywiście
w 1948 r. Zdarza się dosłowne tłumaczenie
angielskich słów oraz niewykorzystanie
polskich odpowiedników (np.: nagminne użycie terminu syndykaty przestępcze
zamiast związki czy organizacje przestępcze, Kolumbijskie Rewolucyjne Siły Zbrojne zamiast Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii). Od strony technicznej, w niektórych momentach może przeszkadzać brak
konsekwencji w stosowaniu akapitów (np.
s. 51, 61, 94).
Lektura McMaﬁi to obowiązkowe uzupełnienie obrazu współczesnego nieustannie globalizującego się świata. Dostarcza
przerażającego spojrzenia na rzeczywistość,
w której jedna piąta całkowitego światowego przychodu ma swoje źródła w nielegalnym rynku. Warto zatrzymać się dłużej nad
wiedzą, jaką oferuje nam M. Glenny. Wykorzystać ją można do analizy rzeczywistości,
kiedy toczą się rozmowy rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej na temat wydłużenia kontraktu jamalskiego lub
gdy Komisja Europejska zaleca liberalizację
polskiego rynku gazu. Podmioty, takie jak
Gazprom, Eural Trans Gas, RosUkrEnergo,
po lekturze McMaﬁi, przestają być niewiele

mówiącymi nazwami. Dowiedzieć się możemy także dlaczego Sao Paulo w Brazylii
jest jednym z największych centrów cyberprzestępczości i gdzie według autora uplasuje się przyszłe światowe epicentrum globalnej szarej strefy.
M. Glenny nie pozostawia czytelnikowi
żadnych złudzeń. To my, mieszkańcy globalnej Północy, czerpiemy korzyści z czarnego globalnego rynku. Z jednej strony,
świadomie konsumujemy konopie indyjskie, kokainę, heroinę, kawior, przemycane
papierosy, uprawiamy seksturystykę, wykorzystujemy pracę nielegalnych imigrantów, z drugiej zaś nieświadomie korzystamy z produktów, których pochodzenie nie
jest nam znane.
Książkę warto przeczytać, a zapamiętać
należy przestrogę autora, że dalszy rozwój
przestępczości zorganizowanej przyniesie poważne skutki destabilizujące. Trójkąt
zbrodni, biznesu i polityki nie zna granic.
 Joanna Katarzyna Kaczyńska

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K, Politologia
vol. 15–16, 2008–2009.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie już od blisko 50 lat stanowi ważny ośrodek polskiej politologii. Począwszy
od 1964 r., kiedy to utworzono Studium
Nauk Politycznych UMCS lubelska placówka stale się rozwija, obecnie funkcjonując
w ramach Wydziału Politologii podzielonego na dziesięć zakładów. Naturalnym elementem poszerzania aktywności naukowej
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pracowników było utworzenie periodyku,
który stał się istotnym miejscem debaty politologicznej. Obok naukowych konferencji
i wydawanych prac naukowych to właśnie
czasopismo pozwala w sposób cykliczny
i aktualny prezentować dorobek ośrodka.
Z pewnością taki też zamiar przyświecał twórcom poświęconej naukom politycznym sekcji ogólnouniwersyteckiego pisma
„Annales UMCS”. Początek pisma przypadł
na rok 1994, kiedy to wydano pierwszy numer, wówczas jeszcze rocznika, którego redaktorem został prof. dr hab. Jan Jachymek.
W okresie już ponad 15 lat swojego istnienia pismo stale się rozwijało. Na stanowisku redaktora sekcji w tym czasie zasiadali:
prof. dr hab. Alicja Wójcik (w latach 2001–
–2007) oraz prof. dr hab. Włodzimierz Mich
(pełniący tę funkcję od 2008 r.). Wraz z początkiem pełnienia funkcji przez tego ostatniego pismo przekształcone zostało w półrocznik.
W ramach rozwoju czasopisma, jak
w przypadku każdego periodyku naukowego na znaczeniu zyskuje osiągnięcie ogólnopolskiego charakteru. Tak też przedstawia się sytuacja z „Annales UMCS”. W tym
aspekcie znacząca jest zapewne obecność
na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
która podnosi rangę periodyku.
Spectrum poruszanych tematów w omawianym piśmie jest bardzo szerokie. Jak podaje strona internetowa politologicznej sekcji „Annales UMCS” na tematykę, którą podejmować powinno pismo składają się takie subdyscypliny jak: stosunki międzyna-

207

rodowe, teoria polityki, polska myśl polityczna, współczesne ruchy i doktryny polityczne, współczesne systemy polityczne,
partie i systemy partyjne, mniejszości narodowe i etniczne, socjologia polityki, prawa człowieka, samorząd i polityka lokalna,
media i komunikowanie społeczne, integracja europejska jak też transformacje ustrojowe w Europie1. Wszystkie te przestrzenie badawcze można zakwaliﬁkować jako politologiczne. Deklaracja tematów w pełni posiada odbicie w ramach recenzowanych tomów
i to zarówno w warstwie artykułów naukowych, jak też i recenzowanych książek.
W części pierwszej voluminu XV z r.
2008 szeroką gamę tematów tworzą artykuły dotyczące europejskiej polityki obronnej,
ruchu antyglobalistów w kontekście ogólnoświatowych przemian społecznych, jak
też nowy populizm w Ameryce Łacińskiej.
Ostatni z tematów podejmuje Katarzyna
Krzywicka w artykule Nowy populizm.
Dylematy demokracji w Ameryce Łacińskiej. Autorka przedstawia w nim problem
specyﬁcznego rodzaju populizmu obecnego na kontynencie Południowej Ameryki
i umieszcza go w kontekście przeistaczania
się systemów politycznych od autorytaryzmu do demokracji. Co więcej, autorka podejmuje się systematyzacji zjawiska i dzieli
populizm latynoamerykański na klasyczny
(charakterystyczny dla lat 30.–70. XX w.),
neopopulizm zwany inaczej liberalnym lub
1

Strona internetowa pisma „Annales, UMCS”
http://www.umcs.lublin.pl/articles.php?aid=2204&
mid=72&mref=10028, odczyt z dn. 28.05.2010.
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elektoralnym oraz populizm nowej lewicy
latynoamerykańskiej2.
Omawiany tu tom nie ogranicza się wyłącznie do spraw międzynarodowych. Zagadnienia myśli politycznej poruszone zostają w artykułach na temat pozycji ustrojowej prezydenta w propozycjach Prawa
i Sprawiedliwości (tekst autorstwa Joanny Saneckiej), koncepcji armii i obronności w programach Stronnictwa Chłopskiego (Ewelina Podgajna), czy też tekście Włodzimierza Micha na temat koncepcji bloku
państw Europy środkowowschodniej w publicystyce „Naszej Europy” z lat 1930–1939.
Swego rodzaju atrakcję intelektualną stanowi artykuł Anny Obary o tytule Krytyczna
analiza stanu państwa i społeczeństwa
socjalistycznego w komedii Miś Stanisława Barei. W artykule tym podjęta zostaje próba odtworzenia obrazu państwa
i społeczeństwa z przełomu lat 70. i 80. Autorka w ramach artykułu popełnia odważne interpretacje fabuły ﬁlmu, jak chociażby
uznanie Pałacu Kultury i Nauki, jako symbolu nierówności i podziałów społecznych
istniejących w państwie demokracji ludowej3. Analizy Obary potwierdzane są przez
zaprezentowany tok rozumowania oraz
oparte na przywoływanej literaturze. Autorka potraktowała ﬁlm Barei jako opis spo2

K. Krzywicka, Nowy populizm. Dylematy
demokracji w Ameryce Łacińskiej, „Annales UMCS.
Sectio K” 2008, vol. XV, 1, s. 58.
3
A. Obara, Krytyczna analiza stanu państwa
i społeczeństwa socjalistycznego w komedii „Miś”
Stanisława Barei, „Annales UMCS. Sectio K” 2008,
vol. XV, 1, s. 148.

łeczeństwa oraz warunków, w jakich przyszło mu żyć, podany w formie nieco przerysowanej jednak odzwierciedlający ówczesną rzeczywistość. Jak sugeruje Obara:
„Reżyserowi udało się zaprezentować niemal cały przekrój społeczny Polski przełomu dekady lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych”4.
W ramach tomu zostały również zrecenzowane m.in. takie prace jak: Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej
pierwszej połowy XX wieku pod redakcją Jana Jachymka i Krystyny Trembickiej,
Demokracja w Polsce 2005–2007 pod red.
Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Jacka Kucharczyka i Jaroslawa Zbieranka jak też praca
Otfrieda Hoeﬀe’go, Democracy in an Age
of Globalisation.
Co jednak warto podkreślić, numer
otwiera tekst z okazji jubileuszu Profesora
Jana Jachymka autorstwa Ewy Maj i Alicji
Wójcik. Przyczynkiem do tego było 70-lecie urodzin oraz 35-lecie pracy na UMCS
pierwszego redaktora omawianego periodyku.
W części drugiej tego samego woluminu,
czyli drugim numerze wydanym w 2008 r.
poruszane tematy również zawierały się
w przestrzeni politologicznej. Obok artykułu autorstwa Agaty Ziętek Wyznaczniki kulturowe hegemonii Stanów Zjednoczonych Ameryki, Czytelnik odnaleźć może
m.in. artykuł Jerzego Migdała na temat polityki karnej i penitencjarnej w Polsce w la4

Ibidem, s. 152.
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tach 1944–1956, czy też tekst Tadeusza
Bichty Proces decyzyjny w partiach politycznych w Polsce na przykładzie wybranych ugrupowań parlamentarnych działających po 1989 roku. W tym ostatnim
autor analizując strukturę i statut polskich
partii politycznych, opisuje procedury decyzyjne, jakie funkcjonują w polskich ugrupowaniach. Konkluzja, jaką proponuje Bichta
jest taka, że polskie partie polityczne posiadają zbliżony model podejmowania decyzji.
Wnioski autora odnoszą się tylko do formalnej płaszczyzny procesu decyzyjnego (co już
we wstępie zastrzega sam autor koncentrując się na organizacyjnym poziomie procesu
podejmowania decyzji) z tego też względu
pominięte zostały, zapewne ciekawe, kwestie
nieformalnego przebiegu procesu decyzyjnego w polskich ugrupowaniach.
Ponadto w numerze znajdują się artykuły obejmujące tematykę z pogranicza prawa
i politologii, np. Deﬁniowanie mniejszości
w dokumentach międzynarodowych i aktach prawa wewnętrznego (Grzegorz Janusz). Z recenzowanych książek na uwagę
zasługują prace: Tomasza Kuczura, Ethnos
i Polities. Naród a społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Europie”, Ryszarda
Skarzyńskiego Anarchia i policentryzm.
Elementy teorii stosunków międzynarodowych, czy redagowaną przez Wojciecha
Konończuka książkę Imperium Putina.
Zawartość voluminu XVI cz. 1 z roku
2009 tylko potwierdza otwartość redakcji pisma na tematykę ogólnie pojmowaną jako nauki o polityce. W numerze tym
znaleźć możemy artykuły na temat prawa
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Wspólnot Europejskich czy też dyplomacji
(Dyplomacja prewencyjna jako środek
utrzymania ładu na kontynencie europejskim autorstwa Wojciecha Stankiewicza). Interesujące treści pojawiają się również w ramach bloku tekstów na temat systemów politycznych omawianych w różnych wymiarach. Tworzą go artykuły Waldemara Parucha (Autorytaryzm w Europie XX wieku: Zarys analizy politologicznej cech systemu politycznego) Rafała Riedla (Kontestacja współczesnych
form demokracji w dyskursie europejskim) oraz Przemysława Maja (Reprezentacja, partycypacja i transparentność systemu– zmiany w rozumieniu zasad demokracji w kontekście funkcjonowania
sieci globalnej). Uwagę czytelnika przykuje bez wątpienia artykuł na temat autorytaryzmów, w którym Paruch dokonuje politologicznej analizy tego zjawiska, zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktyki politycznej. Co więcej, autor snuje rozważania na temat przyczyn upadku dyktatur w Europie powojennej.
Artykuły zostały tradycyjnie już obudowane recenzjami najnowszych prac naukowych takich autorów, jak Anthony Giddens i jego Europa w epoce globalnej; Arkadiusz Indraszczyk (Zielona Międzynarodówka. Współpraca partii chłopskich
z państw Europy Środkowej i Wschodniej); czy też Rasma Karklins (Wszystkiemu winien system. Korupcja w krajach
postkomunistycznych).
Uzupełniając informacje o piśmie należy koniecznie zwrócić uwagę na obecną
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w voluminie XV, cz. 2 kronikę naukową Wydziału Politologii. W jej ramach opublikowane zostały informacje na temat wszelkich przejawów działalności naukowej jednostki (uroczystości, habilitacje, doktoraty,
nagrody, granty, konferencje, opublikowane książki pracowników).
Dokonując całościowej oceny pisma,
należy przede wszystkim podkreślić wysoki poziom merytoryczny jego zawartości
gwarantowany przez recenzowany charakter pisma oraz „opiekę” Rady Programowej.
W ramach organu, o którym mowa zasiadają m.in.: Jerzy Adamowski (Uniwersytet
Warszawski) Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski, Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski), Maria de Monserrat Llairó (University of Buenos Aires) Marek Pietraś (UMCS), czy też Bogdan Szlachta Uniwersytet Jagielloński). Jak łatwo zauważyć, Rada posiada nie tylko charakter
ogólnopolski, ale nawet międzynarodowy,
co podnosi tylko rangę pisma.
Niemniej jednak, zwrócić należy uwagę na czynnik, który wpływa na lekturę pisma. Wydaje się bowiem, iż pismo stałoby
się czytelniejsze, jeżeli teksty w nim publikowane byłyby grupowane w ramach spójnych tematycznie działów. Zabieg taki pozwoliłby na uatrakcyjnienie pisma zarówno dla ewentualnych przyszłych autorów,
jak i Czytelników.
Proponowana modyﬁkacja jest o tyle
istotna, iż pismo na drodze swojego rozwoju staje się popularne wśród autorów
„zewnętrznych” do UMCS. Co prawda liczba autorów spoza Lublina w ramach recen-

zowanych numerów była skromna jednak
z pewnością nastąpi jej wzrost.
Reasumując sekcja politologiczna pisma
„Annales UMCS” stanowi poważną propozycję na rynku polskich pism naukowych
w dziedzinie nauk o polityce. Solidne zaplecze, jakie zapewnia Wydział Politologii
UMCS wraz z prężnym środowiskiem naukowym pozwalają sądzić, iż pismo w dalszym ciągu będzie się rozwijać. Już teraz
jednak gwarantuje atrakcyjność rozważań
zamieszczanych na łamach pisma.
 Arkadiusz Lewandowski

Mark Blacksell, Geograﬁa polityczna,
Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008,
ss. 212.
W 2008 r. ukazało się kilka ciekawych
pozycji książkowych z zakresu geograﬁi
politycznej. Większość z nich ma charakter podręczników akademickich i choćby
z tego względu powinny one zostać poddane ocenie, szczególnie pod kątem swej użyteczności w pracy dydaktycznej.
Autorem prezentowanej w tym miejscu
książki jest zmarły w 2008 r. angielski badacz związany z uniwersytetem w Plymouth Mark Blacksell. Wydana przez PWN
książka jest tłumaczeniem pracy zatytułowanej A Companion to Political Geography wydanej w 2005 r. przez wydawnictwo Routledge w ramach serii Routledge Contemporary Human Geography Series. Książka składa się z rozdziału wprowadzającego, kolejnych jedenastu rozdziałów ujętych w trzech częściach oraz podsu-
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mowania. Praca ta, jak we wstępie wskazuje sam autor, należy do opracowań na poziomie podstawowym i „syntetyczne spojrzenie na tak szeroką i zróżnicowaną dyscyplinę akademicką, jak jest obecnie geograﬁa polityczna”; jej celem jest zaś „zaprezentowanie współczesnego spojrzenia na geograﬁę polityczną”.
Podręcznik rozpoczynają rozważania
dotyczące tego, czym jest geograﬁa i jakie jest jej miejsce pośród innych dziedzin
nauki. Dla Blacksell’a zatem geograﬁa polityczna to „w najszerszym rozumieniu
tego pojęcia, akademicka analiza wszystkich tych różnorodnych konﬂiktów, dotyczących środków i bogactw, a także analizą sposobów ich rozwiązywania” (s. 15),
której początki związane są z rozważaniami sir Halforda Mackindera (s. 13). Według
oceny autora jest to „dyscyplina dynamiczna”, będąca „na wiele różnych sposobów –
odbiciem czasów, w których powstawały jej
teorie” (s. 18).
W części pierwszej pracy, zatytułowanej
„Procesy i systemy” w rozdziale pt. „Ludzka
terytorialność, mapy i podział przestrzeni”
autor podjął się prezentacji podstawowych
według niego idei i założeń, które ukształtowały geografię polityczną. Wskazuje
przede wszystkim, na kluczową w swej ocenie, koncepcję ludzkiej terytorialności, rozumianej jako „strategia wykorzystywana
w celu sprawowania władzy nad określoną
przestrzenią i jej zawartością” (s. 30). Dodatkowo podjęta i ciekawie rozwinięta problematyka wiarygodności odwzorowania
przestrzeni pozwala autorowi na wniosek,
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iż mapy z natury są polityczne i muszą siłą
rzeczy zniekształcać rzeczywistość. W trzecim rozdziale pt. „Idea państwa” przedstawione zostały zagadnienia ewolucji instytucji państwa w kontekście takich zjawisk,
jak kapitalizm, uprzemysłowienie czy nacjonalizm. Dokonano w nim również klasyﬁkacji państw ze względu na sposób sprawowania rządów, wyodrębniając w następującej kolejności: monarchie, kolonialne
terytoria zależne oraz republiki. Następny
rozdział zatytułowany „Jak działa państwo:
różnice między systemami państwowymi”
poświęcony jest kwestiom wewnętrznych
mechanizmów, działań i organizacji państwa. Jak stwierdza autor, złożoność współczesnego społeczeństwa i skala aktywności państwa pozwala wyodrębnić podsystemy aparatu państwowego odpowiedzialne za wielorakie funkcje władzy publicznej, które można sprowadzić do czterech
typów funkcji: zgody społecznej, produkcyjnej, integracyjnej oraz wykonawczej.
W rozdziale piątym Mark Blacksell podjął, jakże ważną współcześnie, problematykę: (a) wpływu na procesy polityczne wielorakich różnic społecznych (językowych,
etnicznych, kulturowych czy religijnych)
i (b) przestrzennych konsekwencji mniej
lub bardziej udanych sposobów radzenia
sobie z tymi różnicami. Wskazując między innymi na nacjonalizm (występujący
w różnych wersjach, np. państwowy, antykolonialny, etniczny czy religijny), autor
formułuje tezę, iż „wciąż na nowo wybuchające wojny i inne zbrojne konﬂikty są
dowodem na ograniczoną możliwość roz-
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wiązywania w cywilizowany sposób problemów wynikających z różnic” (s. 89). Kolejny, szósty rozdział, to rozważania dotyczące
problematyki funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, grup nacisku i partii
politycznych. Omówiona w nim jest koncepcja enwironmenalizmu oraz kwestia ruchów i organizacji ochotniczych (tj. opartych na wolontariacie) oraz problematyka
funkcjonowania partii na poziomie państwowym, subpaństwowym (partie regionalne) oraz ponadpaństwowym (Unii Europejska). Ostatni w części pierwszej podręcznika rozdział poświęcony jest geograﬁi wyborczej, a precyzyjniej ujmując, historii demokratycznych wyborów i postępów
w rozprzestrzenianiu praw wyborczych od
początku XIX w. w różnych częściach świata. Obok tych rozważań znalazło się miejsce na wyjaśnienie pojęcia gerrymanderingu oraz w jaki sposób wybory można
uznać za wskaźnik zmian zachodzących
w społeczeństwie. Przedstawiona w nim
jest też mapa wyborcza Wielkiej Brytanii.
Część druga omawianej książki, składające się z trzech kolejnych rozdziałów, zatytułowana jest „Ideologia i wizje geopolityczne”. W rozdziale ósmym pt. „Procesy
podziału na świecie” autor, odwołując się
do zaczerpniętych z historii przykładów,
przybliża koncepcję imperializmu. Zaznacza jednocześnie miejsce i rolę geograﬁi
w kontekście rozwoju koncepcji determinizmu środowiskowego i darwinizmu społecznego. Autor przedstawia tu zarówno poglądy sir Halforda Mackindera, jak i alternatywne wizji geopolityczne, np.: Mahana,

Spykmana czy Cohena. Przybliżone też są
postacie i dorobek F. Ratzla i (mniej znanego z polskiej literatury) F.J. Turnera. Rozdział uzupełniają rozważania na temat geopolityki i granic oraz przedstawienie krytycznych podejść wobec geopolityki, którą sam Blacksell uznaje za „gałąź geograﬁi politycznej wychodząca z założenia, że
zrozumienie dynamiki procesów zachodzących w przestrzeni – na określonym terytorium – pozwala zrozumieć także relacje
międzynarodowe” (s. 125).
W rozdziale dziewiątym autor stara się
z kolei przybliżyć praktyczną stronę geopolityki czy też wpływu geopolityki (praktycznej) na działania polityczne, a szczególnie wyjaśnić, jak polityki zagraniczne
prowadzone przez niektóre państwa w XIX
i XX w., przyczyniły się do tworzenia porządku światowego. Rozdział dziesiąty zatytułowany „Aneksja oceanów” jest krótkim
(zaledwie dziewięciostronicowym) przeglądem problematyki miejsca przestrzeni
morskiej i oceanicznej w obrębie geograﬁi
politycznej. Omówione są tu zarówno Konwencje Narodów Zjednoczonych w sprawie
prawa morza, jak i Wspólna Polityka Rybołówstwa UE.
Na ostatnią cześć recenzowanej pracy, zatytułowaną „Ponad państwem” składają się dwa rozdziały podejmujące kwestie procesów i zjawisk w „kurczącym się”
świecie. W rozdziale jedenastym pt. „Globalizacja i teoria systemu światowego” w dużym skrócie omówione są zagadnienia internacjonalizacji wybranych aspektów życia ludzkiego, koncepcja globalizacji, dewe-
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lopmentalizm oraz analiza systemu światowego I. Wallersteina. Rozdział dwunasty
pt. „Rząd światowy a współczesne państwo”
poświęcony został natomiast zagadnieniom
organizacji i funkcjonowania ONZ, szczególnie w kontekście powstania i rozwoju
systemu antarktycznego oraz zarządzania
globalnym rynkiem (WTO). Uzupełniają
go informacje dotyczące regionalnych inicjatyw integracyjnych oraz kwestii ochrony
praw człowieka.
W rozdziale trzynastym, stanowiącym
podsumowanie całej pracy, autor wskazuje, iż „geograﬁa polityczna niewątpliwie
wskazuje często wypaczony obraz świata”
(s. 187), zaś „jednym z najbardziej zaskakujących jej odkryć w ostatnich czasach jest
ponowne dostrzeżenie państw jako podstawowych elementów porządku politycznego” (s. 189).
Przedstawiwszy konstrukcję oraz zarys treści podręcznika Geograﬁa polityczna warto dokonać jego ogólnej oceny. Na
pierwszy plan nasuwają się dwie uwagi. Po
pierwsze, podejście autora do tego, czym
jest geograﬁa polityczna i jak ewoluowała jako dziedzina wiedzy, odbiega od koncepcji znanych z dotychczasowych polskich
opracowań. W tym kontekście wręcz razi
swoistą dowolnością i brakiem próby krytycznego choćby omówienia tego zagadnienia. Bez wątpienia interdyscyplinarny charakter geograﬁi politycznej stanowi wyzwanie dla wielu badaczy (jak też i studentów),
jednak nie można przejść obojętnie wobec
pominięcia w podręczniku metodologicznej strony zagadnienia.
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Druga uwaga odnosi się do dość specyﬁcznego waloru recenzowanego podręcznika, a mianowicie jego, pojawiającego się
w wielu miejscach, „zakorzenienia w brytyjskości”, manifestującego się choćby pochwałą „przydomowych ogródków, z których słyną Anglicy” (s. 30). Oczywiście autor, kierując swą pracę do odbiorcy studiującego
na uczelniach w Wielkiej Brytanii słusznie
przedstawia różne zagadnienia, odwołując
się do dobrze znanych mu przykładów, jednak w kontekście polskiego odbiorcy, walor
edukacyjny nie jest aż tak duży, a momentami wręcz zatracony.
Dość dyskusyjną cecha konstrukcji podręcznika jest też dołączenie do każdego rozdziału zestawu kluczowych tematów (będących raczej streszczeniem rozdziału) oraz
zalecanej (?) literatury, która ma pozwolić
czytelnikowi na dalsze zgłębianie przedstawionego tematu. Można się obawiać, iż lektura książki dla części studentów ograniczy
się do tylko tych części, a z odwołań do literatury wyłącznie anglojęzycznej nie skorzysta zbyt wielu jej odbiorców.
Podsumowując: dobrze, iż taki podręcznik się ukazał, gdyż stanowi on interesujące uzupełnienie dostępnych akademickich
opracowań z zakresu geograﬁi politycznej
na poziomie podstawowym. Szkoda, iż autor nie będzie miał już okazji dostosować go
na potrzeby ewentualnych kolejnych wydań
w naszym kraju.
 Michał Łuszczuk
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Aleksander Wendt, Społeczna teoria
stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008,
ss. 397.
Społeczna teoria stosunków międzynarodowych (Social Theory of International Politics – Cambridge University Press, 1999) amerykańskiego politologa Alexandra Wendta, na polskim rynku
wydawniczym ukazała się w 2008 r. w serii Teoria Stosunków Międzynarodowych
pod redakcją Wojciecha Kosteckiego. Jest
to więc u nas nowa publikacja, chociaż
poruszana w niej problematyka stanowi
przedmiot reﬂeksji naukowej już od końca lat 80. XX w.
Książka podzielona jest na dwie części –
pierwsza pt. „Teoria społeczna” zawiera socjologiczną i ﬁlozoﬁczną analizę konstrukcji społecznej, a druga pt. „Polityka międzynarodowa” to sedno konstruktywistycznej
percepcji stosunków międzynarodowych.
Całość pracy, liczącej 397 stron, autor uporządkował w siedem rozdziałów. Ten podział ułatwić ma czytelnikowi zrozumienie istoty „uspołecznienia” teorii stosunków międzynarodowych.
Autor zajmuje się ontologią stosunków
międzynarodowych oraz pytaniem o powstałą w wyniku jej obserwacji teorię polityki międzynarodowej: „Jest to więc w istocie studium przypadku w ramach teorii społecznej czy ﬁlozoﬁi stosowanej. Po wyłożeniu ontologii konstruktywizmu społecznego buduję teorię polityki »międzynarodowej« […] Jest to książka o »społecznej teorii« w ogóle oraz dokładniej o teorii polity-

ki międzynarodowej bardziej »społecznej«
niż neorealizm czy neoliberalizm”1.
Istotą podjętego przez autora wysiłku
badawczego jest zbudowanie pomostu między (neo)realistyczną i (neo)liberalną tradycją w ramach teorii stosunków międzynarodowych. Potrzeba wypracowania swoistej drogi pośredniej między tymi teoriami pojawiła się wraz z dobiegającą końca
zimną wojną. Wspomniane wyżej teorie
nie potraﬁły przewidzieć ani przeanalizować zachodzących w tym czasie zmian. Pojawiło się wówczas pole dla tzw. konstruktywistów, których reprezentantem i teoretykiem na gruncie stosunków międzynarodowych jest Wendt. Utrzymują oni, że dla
zrozumienia natury stosunków międzynarodowych niezbędne jest „uspołecznienie”
tego obszaru. Polegać ma ono na zwróceniu większej uwagi na społeczny kontekst
polityki międzynarodowej w badaniach.
Przedstawiciele konstruktywizmu (także
Nicholas Onuf, Friedrich Kratochwil) odwołując się do konstruktywizmu społecznego, starają się znaleźć drogę pośrednią –
via media – między stanowiskiem pozytywistycznym a postpozytywistycznym w ramach teorii stosunków międzynarodowych.
Badają oni charakter rzeczywistości międzynarodowej i na tej podstawie budują jej
model teoretyczny. Przedmiotem ich analizy są państwa i systemy państw, traktowane
jako byty rzeczywiste i poznawalne, mimo
że nieobserwowalne.
1

A. Wendt, Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa 2008, s. 16.
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W celu zrozumienia założeń konstruktywizmu w stosunkach międzynarodowych należy wyjść poza tradycyjne ramy
teoretyczne. W tym sensie, książka autorstwa Wendta jest dziełem interesującym
oraz nowatorskim, stanowiącym znaczący wkład do tzw. Trzeciej Debaty w ramach
stosunków międzynarodowych. Zastrzec
należy jednak, iż nie jest to lektura łatwa.
Wymaga ona bowiem od czytelnika nie tylko pogłębionej wiedzy na temat istoty stosunków międzynarodowych jako rzeczywistości społecznej i dyscypliny wiedzy. Czytelnik powinien także znać podstawy ﬁlozoﬁi nauki oraz socjologii2.
Wprowadzeniem do zagadnienia społecznej teorii stosunków międzynarodowych jest analiza czterech socjologicznych
ujęć polityki międzynarodowej. Autor stara się przez to wytłumaczyć konstruktywistyczne przekonanie, iż zjawisko polityki
międzynarodowej jest konstruowane spo2
Badacze stosunków międzynarodowych traktują debatę konstruktywistów z neorealistami i neoliberałami jako Czwartą Debatę. Rozpoczęła się ona
na przełomie lat 80./90. XX w. i trwa do dzisiaj.
Dyskusja w ramach tej debaty toczy się wokół znaczenia wiedzy naukowej w historii stosunków międzynarodowych. Określa się ją mianem debaty między
perspektywą rozumienia a tłumaczenia rzeczywistości, między pozytywizmem a postpozytywizmem lub
między reﬂektywizmem a racjonalizmem. Podejście
konstruktywistyczne zaliczane jest do teorii reﬂektywistycznych a neorealizm i neoliberalizm do teorii
racjonalistycznych. Więcej na ten temat patrz:
M. Kurki, C. Wight, International Relations and
Social Science, [w:] red. T. Dunne, M. Kurki, S. Smith,
International relations theories: discipline and diversity, Oxford 2007.
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łecznie. Wendt wskazuje przy tym na trudności w badaniu ontologii systemu międzynarodowego. Część naukowców stoi bowiem na stanowisku, że obszar ten nie jest
szczególnie „uspołeczniony” – włada nim
siła i przymus (materializm), zatem jakakolwiek próba zastosowania kategorii socjologicznych będzie chybiona. Inni wskazują, iż system międzynarodowy w niewielkim stopniu ma wpływ na państwa (indywidualizm), jako jego części składowe. Te
dwa podejścia dominują w badaniu ontologii polityki międzynarodowej. Autor proponuje jednak inne ujęcie tego zagadnienia, określanego mianem konstruktywistycznego. Nie jest jednak ono zjawiskiem
nowym w badaniu rzeczywistości międzynarodowej (autor przywołuje prace Grocjusza, Kanta, Hegla, prace z okresu międzywojennego, Karla Deutscha, Ernesta Haasa
czy Harleya Bulla). Dopiero w latach 80.
XX w. nastąpiła synteza idei wywodzących
się z różnych tradycji badania stosunków
międzynarodowych: modernizm, postmodernizm oraz feminizm, które podzielały
paradygmat konstruktywistyczny. Badacze wywodzący się z tych tradycji zgodzili się z twierdzeniem, iż neorealizm i neoliberalizm nie zwracają uwagi na społeczny kontekst polityki międzynarodowej. Zainicjowana została trójstronna debata, która toczyła się w tle dobiegającej końca zimnej wojny.
Tezy Wendta budowane są w oparciu
o krytykę poglądów K. Waltza, autora Theory of International Politics (1979), która zawiera syntezę neorealizmu oraz myśli
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zawartych w pracy After Hegemony (1984)
R. Keohane’a, będącego ojcem współczesnych poglądów neoliberalnych w ramach
teorii stosunków międzynarodowych.
W odniesieniu do podstawowego paradygmatu neorealistycznego Wendt wskazuje błędy w tego typu rozumowaniu: zbyt
pochopne odrzucanie faktu, iż państwa są
podmiotami sprawczymi, mają cechy ludzkie, jak intencjonalność, racjonalność, interesy. Neoliberałowie natomiast odrzucają
pogląd, że stosunki międzynarodowe mają
naturę państwowocentryczną, przez co zostawiają pole dla neorealistycznych adwersarzy. Wendt stoi na stanowisku, iż te dwa
poglądy można ze sobą pogodzić. Neorealizm może dostarczyć wiedzy, która pomoże przekształcić system międzynarodowy rządzący się prawami dżungli, w system
oparty na rządach prawa. Ponadto Wendt
jest przekonany, że system międzynarodowy wpływa na sposób myślenia o polityce międzynarodowej oraz na tożsamości
państw. Autor twierdzi, iż społeczna teoria
stosunków międzynarodowych jest systemowa, w tym sensie, iż kładzie nacisk na
przyczynową moc struktury systemu międzynarodowego w wyjaśnianiu postępowania państwa. Autor uważa jednak, że nie należy w tej systemowej teorii pomijać znaczenia, jakie mają dla niej jej części składowe: „Dowodzę, że struktury nie mogą wywierać wpływu z pominięciem atrybutów
i interakcji jednostek składowych – agentów. Jeśli mam rację, to zadaniem systemowej teorii nie jest wykazanie, że struktura
ma większą moc wyjaśniającą niż agenci,

jak gdyby to były oddzielne czynniki, lecz
pokazanie, jak agenci są przez system różnie kształtowani czy ustrukturowani, by
przynosić różne rezultaty”. Autor wskazuje na cztery czynniki, które mogą prowadzić do zmiany w stosunkach między państwami w ramach struktury. Są to: wzajemna zależność, homogenizacja, samoograniczenie i wspólnota losu.
Wendt utrzymuje, że konstruktywistyczne podejście do systemu międzynarodowego może wnieść bardzo dużo do wiedzy
o polityce międzynarodowej. Celem podjętej przez niego analizy na gruncie teoretycznym jest znalezienie via media między
stronami Trzeciej Debaty w ramach stosunków międzynarodowych, drogi pośredniej
między pozytywistami i postpozytywistami w kwestii ich podejścia do epistemologii
i ontologii stosunków międzynarodowych.
Autor uważa, że postpozytywiści zbyt wielką wagę przywiązują do epistemologii, a pozytywiści zbyt mało uwago poświęcają stawianym pytaniom i metodologii.
Ważnym zastrzeżeniem, jakie czyni autor, jest twierdzenie, iż konstruktywizm nie
jest teorią stosunków międzynarodowych,
a raczej próbą analizy ontologii systemu
państw – poszukiwaniem odpowiedzi na
pytanie o charakter relacji między państwami. Pogląd ten zakorzeniony jest w dwóch
podstawowych twierdzeniach konstruktywizmu: struktury ludzkich związków są
zdeterminowane przez wspólne idee, a nie
przez siły materialne oraz tożsamości i interesy aktorów są konstruowane przez wspólne idee, a nie istniejące z natury rzeczy.
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Pierwsze z założeń określane jest mianem
idealizmu, a drugie strukturalizmu. Konstruktywizm należy rozumieć zatem jako
rodzaj strukturalnego idealizmu. Wprowadza on do stosunków międzynarodowych
socjologiczne przekonanie o społecznym
pochodzeniu rzeczywistości. Wendt wyraża pogląd, że życie międzynarodowe to nie
tylko idee, gdyż te opierają się na niezależnie istniejącej rzeczywistości i są przez nią
regulowane. Na uwagę zasługuje charakterystyka wpływu sił materialnych na życie
międzynarodowe: potencjał państw (technologia, geograﬁa i zasoby materialne) warunkuje niektóre aspekty polityki. Należy pamiętać także, że siły materialne oraz
idee oddziałują na siebie wzajemnie. Autor polemizuje zatem z neorealistami, którzy tłumaczą działanie państw tylko przez
odwołanie do sił materialnych. Autor, jako
konstruktywista, utrzymuje, iż u podłoża sił
materialnych leżą zawsze idee. Również interes narodowy jest stanowiony przez zespół owych idei.
Druga część książki dotyczy procesu polityki międzynarodowej. Autor uważa, że
owa struktura jest wytwarzana, reprodukowana a nawet modyﬁkowana pod wpływem interakcji między jej agentami – państwami3. Model owych interakcji zakłada,
że państwa (jako byty o cechach antropo3
Więcej nt. konstruktywistycznego rozwiązania
dylematu podmiot – struktura w nauce o stosunkach
międzynarodowych [w:] A. Wendt, The Agent-Structure Problem In International Relations Theory,
„International Organizations” 1987, t. 41, nr 3,
s. 335–370.
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morﬁcznych: interesy, tożsamości, potrzeby,
pragnienia) dokonują wyboru określonego
zachowania w odpowiedzi na bodźce z zewnątrz. Prowadzi to do urzeczywistniania
ich tożsamości, następnie do ustanawiania
ich interesów, a w konsekwencji do wyboru określonego postępowania.
W zakończeniu autor stwierdza, iż rozważania na temat ontologii życia międzynarodowego nie są zbyt częstym przedmiotem zainteresowania badaczy. Dlatego
konstruktywizm, jako społeczna teoria stosunków międzynarodowych, pomóc może
w wypełnieniu tej swoistej „luki” i w konsekwencji doprowadzić do zrozumienia
badanej rzeczywistości. Autor przestrzega przed bezkrytycznym zakładaniem materialistycznej lub idealistycznej ontologii
stosunków międzynarodowych. Jest zwolennikiem „społecznej” ontologii życia międzynarodowego. Oznacza to przekonanie,
iż to za sprawą idei państwa wchodzą w interakcje. Konstruktywizm w tym wypadku
to twierdzenie, że owe idee pomagają zdeﬁniować tożsamości państw4.
Konstruktywistyczne poglądy Wendta
spotkały się zarówno z uznaniem badaczy
stosunków międzynarodowych, jak również
z krytyką (Checkel, Moravcsik). Ci drudzy
wskazywali na deﬁcyty tego podejścia na
gruncie ontologicznym – brak wystarczającego wyjaśnienia: pochodzenia struktur
społecznych i ich zmienności w czasie, różnic między państwami, mechanizmów stanowiących państwa. Na gruncie teoretycz4

A. Wendt, op.cit., s. 341.
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nym zarzucano podejściu konstruktywistycznemu brak solidnych podstaw, które
umożliwiłyby dalszy jego rozwój.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż
dzieło Wendta jest lekturą niezwykle interesującą, ale zarazem trudną dla badacza stosunków międzynarodowych. Owa trudność
wynika z interdyscyplinarnego podejścia do
opisywanego zagadnienia. Autor czerpie
z ﬁlozoﬁi nauki, socjologii, nauk o polityce
oraz stosunków międzynarodowych, jednak
stara się w sposób klarowny wyjaśniać stosowane terminy i kategorie analityczne.
Interdyscyplinarny charakter rozważań
Wendta pozwala szerzej spojrzeć na stosunki międzynarodowe, a rozwijana w dziele teoria systemu międzynarodowego jako
konstrukcji społecznej, stanowić może ważną propozycję teoretyczną dla politologów,
socjologów oraz badaczy stosunków międzynarodowych.
 Anna Skolimowska

Fundusze Europejskie a innowacyjność
polskiej gospodarki, pod redakcją Jerzego Babiaka, Wydawnictwo EMKA.
Warszawa 2008, ss. 288.
Problematyka budowy innowacyjności
polskiej gospodarki to przedmiot obszernego i wartościowego opracowania, które
przygotował zespół pracowników naukowych i praktyków pod redakcją profesora
Jerzego Babiaka,
Opiniowanie tak obszernego opracowania złożonego z piętnastu artykułów i kilku
interesujących komunikatów nie jest zada-

niem łatwym. Wypowiedzi autorów dotyczą, bowiem wielu obszarów, na dodatek
różnią się poziomem teoretycznej reﬂeksji. Nic w tym dziwnego, jeżeli zważymy,
że napisane są nie tylko przez teoretyków,
lecz również przez praktyków uczestniczących w procesach absorbcji środków unijnych. Jest to dodatkową zaletą pracy, której adresatem mogą być nie tylko środowiska akademickie, ale i szerokie grono odbiorców zajmujących się kreacją innowacyjności polskiej gospodarki. Pomysł redaktora opracowania profesora Jerzego Babiaka podzielenia pracy na cztery części
jest udaną próbą systematyzacji poziomu
teoretycznego reﬂeksji i badań poszczególnych autorów. Ujęcie teoretyczne najwyraźniej zawarte jest w pierwszej części
opracowania. Nurt ten zapowiada artykuł
Jerzego Babiaka wskazujący znaczenie
wiedzy i innowacji we współczesnym rozwoju. Kolejny artykuł tego nurtu autorstwa
Krzysztofa Hajdera sterowany jest przekonaniem, iż podstawowym czynnikiem decydującym o rozwoju współczesnej gospodarki jest wiedza. Autor dokonuje tu identyﬁkacji programów badawczych objętych
Unijnym Programem Ramowym. Kolejne
dwa artykuły wspomnianego nurtu wskazują rolę innowacji w rozwoju Polski. Zdzisław Puślecki opisuje dysproporcje występujące między nakładami na naukę, badania oraz transfer innowacji w Polsce na tle
„starej” Unii Europejskiej. Rola innowacji
na rynku usług to temat artykułu Marka
Jagielskiego, który pokazuje ich wpływ na
formowanie silnego sektora usług na jed-
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nolitym rynku europejskim. Część pierwszą opracowania zamyka artykuł Jarosława Jańczaka, który analizuje doświadczenia Finlandii w kształtowaniu konkurencyjności. Kolejna, druga część książki
to opracowanie trzech autorów. Pierwszy
z nich Andrzej Skibiński wskazuje na znaczenie niedocenionej ciągle u nas formy
partnerstwa publiczno-prywatnego. Dionizy Smoleń przedstawia z kolei różne formy
ﬁnansowania przedsięwzięć infrastrukturalnych. Warto tu zauważyć, że artykuł ten
jest konkretyzacją i wzmocnieniem hipotez poprzednika. Świadczy o tym chociażby pogląd, że partnerstwo publiczno-prywatne jest innowacyjną formą ﬁnansowania inwestycji infrastrukturalnych. Część
drugą pracy zamyka tekst autorstwa Macieja Walkowskiego, który opisuje wpływ
funduszy Unii Europejskiej na proces unowocześniania rolnictwa i obszarów wiejskich. Trzecią część pracy otwiera analiza Jakuba Zamojskiego dotycząca możliwości pozyskiwania środków strukturalnych na działania służące rozwojowi nauki polskiej i rodzinnych przedsiębiorstw.
Pozostałe artykuły tej części to: opracowanie Jerzego Babiaka wskazujące znaczenie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i opracowanie Sławomira Laskowskiego identyﬁkującego możliwości wspierania przedsięwzięć innowacyjnych w obszarach przygranicznych. Czwarta część pracy składa się z czterech artykułów. Waldemar Sługocki wskazuje znaczenie regionalnej strategii innowacji dla kształtowania
konkurencyjności regionów. Robert Wy-
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socki skupia uwagę na znaczeniu projektu jako narzędzia wspierającego rozwój regionalny. Krzysztof Szydłak rekonstruuje
obszary innowacyjności zawarte w projektach współpracy transgranicznej. Czwartą część pracy zamyka artykuł Sławomira
Kowala. Artykuł ten ma wyraźnie aplikacyjny charakter i dotyczy roli inkubatorów
przedsiębiorczości w kreowaniu lokalnego
rozwoju gospodarczego. Integralną częścią
książki są komunikaty zawierające wypowiedzi przedstawicieli Komisji Europejskiej zaprezentowane podczas euroforum
zorganizowane przez Instytut Konsultantów Europejskich w dniu 24 lutego 2006 r.
w Warszawie.
Reasumując, praca dostarcza Czytelnikowi wiele cennych analiz, informacji i trafnych ocen, posiadających walory nie tylko
teoretyczne, ale także użyteczne dla polityki gospodarczej.
 Wojciech Piotr

INTELEKATUALIŚCI W OBLĘŻENIU CZY
NATRACIU? ZNACZENIE WIEDZY WE
WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

Frank Furedi, Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, przeł. K. Makaruk,
PIW, Warszawa 2008, ss. 166.
Ludzie wyróżniający się dużą wiedzą
od zawsze wzbudzali podziw wśród innych – znajdujemy na ten temat informacje jeśli nie we wszystkich, to w większości dawnych kultur. Potwierdza to powiedzenie powszechnie znane w Afryce: „kiedy umiera stary człowiek mówi się, że to
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płonie biblioteka”1. Pozycja mistrza posiadającego wielką wiedzę ugruntowana jest w kulturach Dalekiego i Bliskiego Wschodu, obu Ameryk, nie mówiąc już
o Europie. Publikacja Franka Furedi przedstawia współczesne uwarunkowania kondycji intelektualistów w wielu aspektach.
Odnosząc się do przeszłości, autor ukazuje zmieniające się znaczenie intelektualistów na przełomie XX i XXI w. Zastrzega przy tym, że nie jest to przejaw nostalgii za „złotym wiekiem”, w którym intelektualiści różnej maści byli cenieni
i żyło im się dobrze. Nie można bowiem
redukować minionych epok do takich,
w których odnajdujemy pochwałę i kult
wiedzy lub, przeciwnie, jej upadek. Furedi wykazuje, że każda epoka ma swoje barwne, pozytywne momenty, świadczące o rozkwicie intelektualnym, jak
i cienie; uważa, że również obecnie jest
podobnie. Pomimo zapewnień autora, że
książka nie jest pesymistyczna, po jej przeczytaniu odnosimy jednak takie wrażenie.
Dziś coraz to trudniej znaleźć intelektualistów na miarę Alcide De Gasperi, Karola Wojtyły czy Bertranda Russella. Publikacja Franka Furediego to lektura nie tylko dla przedstawicieli nauk społecznych.
Jednak wydaje się, że jest ona skierowana
przede wszystkim do nich, socjologów, politologów, antropologów czy też ﬁlozofów.
Autor stawia bowiem fundamentalne pytanie: „Jak dziś radzimy sobie z rozwijaniem

idei, kształceniem ludzi i tworzeniem nowego społeczeństwa?” (s. 28). Pyta retorycznie, jak w ogóle można wypowiadać się
o świecie, nie próbując go poznać. Zwłaszcza, że wiedza często jest redukowana do
poznania o charakterze czysto utylitarnym
i powierzchownym2. Ludzie nie chcą podejmować długotrwałych działań i poszukiwań, lecz otrzymywać odpowiedzi szybko
i bez najmniejszego wysiłku. Chociaż liczba studentów wzrasta, to jednak nie chcą
się oni przemęczać. Właśnie w uczelniach
wyższych i ich kadrach badacz widzi ostatnie bastiony wiedzy i kompetencji niezbędnych w analizach procesów rządzących społeczeństwami. Nie studiując (nie czytając,
nie wsłuchując się w wykłady, ale też nie
podchodząc do nich krytycznie), nie poznamy faktycznych relacji społecznych w szerszej perspektywie. Uniemożliwia to – poprzez kult doraźnych celów – nastawienie
na tylko poznanie powierzchowne. Wówczas istotne: po co trudna, wytężona praca, gdyż można „liznąć nieco nauki eksperymentalnej w barze, żeby zdobyć uniwersytecki świstek” (s. 74). Jest to karykaturalna równość uczelni, bowiem sam proces uczenia nie obliguje do stawiania się
w jednym szeregu z osobami kompetentnymi. Zdroworozsądkowe rozumowanie, czy
też iluzoryczna wiedza nie dostarczają całościowej informacji, a tym bardziej nie służą naukowemu poznaniu.
Wzrastająca na świecie liczba absolwentów wyższych uczelni często nie idzie w pa-

1

Zob. M. Golka, Socjologia kultury, Warszawa 2008, s. 261.

2

E.W. Said, Orientalizm, Poznań 2003, s. 15.
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rze z faktycznymi kompetencjami. Brak należytej wiedzy wpływa na życie społeczne,
w tym na debatę publiczną. Nastał czas –
pisze autor – „mikropolityki”, w którym polityka mówi językiem odpolitycznionym,
językiem zarządzania, technokracji i biznesu. Furedi przytacza wyniki badań poziomu
retoryki publicznej w USA, która znacznie
obniżyła się od czasów Abrahama Lincolna
czy Stephena Douglasa. Podobna sytuacja
miała miejsce w Wielkiej Brytanii za rządów Tony’ego Blaira. Jako przykład upadku autorytetu oraz triumfu osobowości nad
polityką może posłużyć – według autora –
wybór na gubernatora Kalifornii w 2003 r.
Arnolda Schwarzeneggera. Prywatne życie
polityków przyciąga więcej uwagi niż sprawowanie przez nich władzy. Autor kieruje swoje uwagi do głównych międzynarodowych aktorów: USA i Wielkiej Brytanii.
Wydaje się jednak, że rozważania nie dotyczą wyłącznie tych dwóch państw, lecz odnoszą się także do innych wysoko rozwiniętych społeczeństw. Podobne procesy społeczne i polityczne odnajdujemy w innych
państwach na świecie.
W publikacji odnajdujemy sceptycyzm
w stosunku do ruchu open source. Ruch
ten stara się upowszechnić wiedzę i stanowi konkurencję dla ﬁrm mających monopol
w niektórych sektorach. Jednak sceptycyzm nie odnosi się do samego ruchu, lecz
do jego charakteru stricte instrumentalnego. Autor uważa, że w ten sposób nauka się
dewaluuje, bowiem wiedza powinna być
wynikiem systematycznych studiów, badań i eksperymentów.
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Furedi jest równie krytyczny wobec
dzisiejszych intelektualistów, którzy jego
zdaniem starają się równać w dół (dumbing down). Nie bez wpływu na ten proces jest obecnie uczulenie na problem inkluzji. W literaturze przedmiotu poświęconej tej kwestii przedstawia się zazwyczaj pozytywne aspekty włączenia. Idzie tu
przede wszystkim o niwelowanie skutków
nierówności społecznych, poprzez tworzenie ram działania osobom (i kategoriom),
niemającym na to wcześniej realnych możliwości. Socjolog podkreśla, że dziś „inkluzja stała się cnotą sama w sobie – nieistotne, w co kogoś się włącza” (s. 95). Nieważne, kto będzie włączany w obieg społeczny,
ważne, żeby każda jednostka była włączona. Podobny jest jego stosunek do problemu partycypacji (s. 136). Partycypacja stała
się sama w sobie cnotą niezależną od tego,
co faktycznie robimy. Skutkować to może
politycznym analfabetyzmem (np. ograniczeniem uczestnictwa udziału politycznego
do głosowania przez internet). Nie można
stawiać znaku równości pomiędzy jednostkami aktywnymi i przejawiającymi „bierne
zaangażowanie”, zaznacza autor.
Równie istotne są kwestie kulturowe. Autor przytacza hasło reklamowe wymyślone
przez Saatchi & Saatchi dla Victoria and
Albert Museum z Londynu, które brzmiało: „An ace caﬀ with quito a nice museum
attache” (s. 121). Muzeum traktowane jest
jak każde inne miejsce spotkań, gdzie przy
okazji można podziwiać sztukę. To nie różnorodność i klasa zbiorów jest tym, co jest
promowane i co ma przykuwać uwagę od-
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biorców. Chociaż obecnie dominujący nurt
kultury stanowi kultura popularna3, to jednak nie można deprecjonować znaczenia
i roli kultury wysokiej. Autor jest przeciwko „zdisnejzowaniu” miejsc wysokiej kultury, mimo że elity kulturalne i edukacyjne
traktują dostępność i inkluzję jako główną
misję instytucji kulturalnych.
Ten sposób traktowania odbiorcy w kategoriach konsumentów widoczny jest w działaniach niektórych specjalistów w mediach.
Nasuwa to pytanie, czy „gadające głowy na
usługach jakiegoś talk show to intelektualiści” (s. 48). Szczególnie gdy pojawiają się
oni w programach telewizyjnych, w ciągu
30 sekund czasu antenowego, próbują wyjaśnić specyﬁkę zamachu stanu i przejęcia
władzy przez szefa straży prezydenta Mauretanii Sidi Mohammeda uld Szajcha Abdallahi, podanie się do dymisji prezydenta Pakistanu Perveza Musharrafa, czy wyjaśnić skutki działań wojennych na Kaukazie w stosunkach międzynarodowych. Takie wystąpienia obniżają prestiż intelektualisty – pospiesznego komentatora bieżących wydarzeń. Czy nie jest to – posługując
się terminem Georga Ritzera – mcdonaldyzacja? Czyż przekaz w mediach nie ma być
szybki, łatwy i przyjemny, w ładnym zuniformizowanym opakowaniu. Dotyczy to nie
tylko współczesnych intelektualistów; opisany proces ma podstawy instytucjonalne,
gdyż uczelnie same do tego się przyczynia-

3

M. Krajewski, Kultury kultury popularnej,
Poznań 2003, s. 9–10.

ją „traktując studentów, jakby byli dziećmi,
a nie młodymi kobietami i mężczyznami”
(s. 151).
Furedi powołuje się na twierdzenie Paula Matticka. Parafrazując je, powiedzmy, iż
wiedza o stosunkach międzynarodowych
nie dostarcza tylko obserwacja czy rozmowy
z ważnymi aktorami światowej sceny. Żeby
zrozumieć skomplikowane relacje międzynarodowe potrzebna jest solidna dawka
teorii na temat otaczającego świata. Wiedza zdobyta przez jednostkę jest niezbędna nie tylko do zrozumienia samych procesów, ale również do zrozumienia i oceny
komunikatów przekazywanych w mediach.
Obecnie, ze względu na fragmentaryzację
wiedzy oraz specyﬁkę używanego języka,
są one często niezrozumiałe dla potencjalnych odbiorców.
Autor poświęca wiele uwagi postmodernizmowi, w którym kwestionuje się wiedzę
obiektywną. Wcześniej kompetencje intelektualistów były wykorzystywane w różnych osądach, wykładniach i kwestiach dotyczących prawdy czy choćby gustu. Dzisiaj
utrudnione, myśliciele postmodernistyczni uważają, że nie ma jednej obiektywnej
prawdy – zawsze zależy ona od osoby czy
też od sytuacji. Przyjmuje się zasadę relatywizmu poznania wiedzy zależna od przekazującej osoby; problem w ocenie obiektywności wiedzy dostarczają również intelektualiści – wykorzystując media jako kanał
informacji, mogą w dowolny sposób zmieniać nastroje i postawy społeczne. Wydaje
się, że niekompetencja jest skrywana pod
przykryciem działań fasadowych, które
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mają odwrócić uwagę od braku fachowości. Jak zauważa Zygmunt Bauman, rola intelektualisty jest sprowadzona do komentatora bieżących wydarzeń4.
Parafrazując termin ukuty przez Margaret Thatcher – TINA (there is no alternative), czy rzeczywiście obraz, jaki przedstawia nam badacz, jest tak czarny i czy naprawdę nie ma żadnej alternatywy? Wydaje się, że pomimo licznych wad intelektualistów (pompatyczni, aroganccy i nadęci), ich praca jest niezwykle ważna (s. 16)
i nieredukowalna do utylitarnych problemów. Obok tak krytycznych uwag badacz
zaznacza, że „Mimo tendencji do ograniczenia autorytetu wiedzy, społeczeństwo
wciąż potrzebuje wglądu w rzeczywistość,
żeby móc sobie radzić ze skomplikowanymi problemami, jakie niesie ze sobą nasz
niepewny świat” (s. 74). Intelektualiści są
potrzebni, a ich praca – mimo współczesnych wymogów – nadal nie jest zajęciem
pospolitym.
 Rafał Wiśniewski

Krzysztof Korzeniewski, Afganistan
gdzie regułą jest brak reguł, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2006, ss. 245.
W ostatnich latach, za sprawą stopniowego przejmowania inicjatywy, czy wzrostu
zagrożenia w niektórych regionach (zwłasz-

4

Z. Bauman, Prawodawcy i tłumacze, Warszawa 1998, s. 266–267.
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cza wschodnich na pograniczu z Pakistanem) przez obalonych w roku 2001 talibów,
niezbędnym stało się także rosnące zaangażowanie USA i Sojuszu Północnoatlantyckiego w Afganistanie. W związku z tą sprawą konieczny stał się również wzrost zaangażowania i liczebności polskiego kontyngentu w ramach działań NATO. Od czasów
rozpoczęcia radzieckiej interwencji w Afganistanie w 1979 r., niemal bez przerwy ten
środkowoazjatycki kraj był targany konﬂiktami trwającymi prawie 30 lat. Wojna z Armią Radziecką spustoszyła straszliwie i spauperyzowała Afganistan. Potem
doszły jeszcze wyniszczające starcia pomiędzy poszczególnymi frakcjami zwycięskich mudżahedinów, które jeszcze bardziej
pogłębiły regres cywilizacyjny, chaos, bandytyzm i zubożyły mieszkańców kraju. Pojawienie się talibów – studentów szkół koranicznych (kierowanych przez mułłę Mohammeda Omara) na przełomie lat 1994–
–1995, wspartych wojskowo i materialnie
przez Pakistan, jawiła się wielu mieszkańcom kraju jako wybawienie od nadużyć
i samowoli lokalnych emirów i komendantów mudżahedinów. Do 1996 r. opanowali oni większość kraju i Kabul. Jednak ich
fanatyzm, nietolerancja i doktrynerstwo,
także wprowadzenie szarijatu cofnęło państwo afgańskie do średniowiecza. Talibom
nie udało się opanować jedynie części północnej kraju, gdzie narodził się opozycyjny
Sojusz Północny, który podjął walkę przeciwko ich reżimowi i przy pomocy amerykańskiej obalił ich rządy u schyłku 2001 r.
Jak się jednak szybko okazało, część tali-
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bów nie złożyła broni, a walka z nimi trwa
do dziś.
Skomplikowane politycznie i militarnie
dzieje Afganistanu na przestrzeni dziejów,
a zwłaszcza w wieku XX i w pierwszych latach XXI w. znalazły odbicie także i w polskiej literaturze problemu, czy dzięki przekładom. Problem afgański został przedstawiony nie tylko w literaturze typowo
naukowej, ale także popularnonaukowej
i w publicystyce1. Obecnie przedstawiana
1

Jedną z pierwszych, popularnonaukowych
syntez wojny w Afganistanie i walki przeciwko
Armii Radzieckiej w latach 1979–1989 była
książeczka autorstwa Andrzeja Kowalczyka,
Afganistan 79–89. Dolina Panczsziru, Warszawa
1994 wydana w serii „Największe bitwy XX
wieku”. Kolejną charakterystyką konﬂiktu stał się
obszerny artykuł Joanny Modrzejewskiej-Leśniewskiej, Interwencja ZSRR w Afganistanie
(1979–1989), [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji.
Historia konﬂiktów 1869–2000, red. A. Bartnicki,
Warszawa 2000 (ta edycja była nową, rozszerzoną
wersją wydania z 1996 roku). Autorka ta jeszcze
kilkakrotnie będzie podejmowała tematykę
konﬂiktu afgańskiego, czy dziejów Afganistanu
(por. eadem, Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 1914–1924; eadem, Talibowie, Pułtusk 2001, ostatnia edycja artykułu
ukazała się w zbiorze Konﬂikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1869–2006, red.
P. Ostaszewski, Warszawa 2006). Dzieje Afganistanu ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku,
jego problemy etniczne i wyznaniowe oraz
przemiany ustrojowe omówili m.in. P. Balcerowicz, Afganistan, historia, ludzie, polityka, Warszawa 2001 i J. Sierakowska-Dyndo, Afganistan
– narodziny republiki, Warszawa 2002. Problem
obalenia reżimu talibów w 2001 roku przez interwencję USA i działania Sojuszu Północnego,
a następnie ważniejszych wydarzeń roku 2002
znalazł odbicie w popularnonaukowej pracy

książka to praca autorstwa Krzysztofa Korzeniewskiego, adiunkta w zakładzie Medycyny Morskiej i Tropikalnej Wojskowego Instytutu Medycznego w Gdyni. Autor
był także uczestnikiem polskich misji pokojowych przy ONZ na Bliskim Wschodzie
(Syria, Liban), gdzie pełnił obowiązki oﬁcera medycznego i do spraw humanitarnych.
W latach 2004–2005 służył w Iraku (Wielonarodowa Dywizja Centrum – Południe)
oraz w Afganistanie. W jego dorobku są
takie książki o charakterze informatorów,
czy popularnonaukowych kompendiów jak
„Irak”, „Liban” oraz „Syria. Wzgórza Golan”
(wszystkie wydane nakładem renomowanego Wydawnictwa Dialog zajmującego się
zagadnieniami z kręgu stosunków między-

Huberta M. Królikowskiego i Czesława Marcinkowskiego, Afganistan 2002, Warszawa 2003.
Kolejna synteza wojny w Afganistanie z interwencją ZSRR to artykuł W. Jastrzębskiego, Wojna
w Afganistanie, [w:] Zbrojne konﬂikty i spory
międzynarodowe u progu XXI wieku, red. W. Malendowski, Wrocław 2003. Jedną z kluczowych
prac obcojęzycznych, przetłumaczonych na
polski jest książka pakistańskiego autora, Ahmeda Rashida, Talibowie. Wojujący islam, ropa
naftowa i fundamentalizm w Azji Środkowej,
Kraków 2003. W ostatnich latach ukazało się
także kilka książek o charakterze publicystycznym: W. Jagielski, Modlitwa o deszcz, Warszawa
2004 i G. Indulski, M. Kęskrawiec, Afganistan. Po
co nam ta wojna?, Warszawa 2007 i wspomnienia
obecnego ministra spraw zagranicznych w rządzie premiera Donalda Tuska – Radosława Sikorskiego, który przebywał jako dziennikarz
wśród mudżahedinów podczas walk z Armią
Radziecką – por. Prochy świętych. Afganistan czas
wojny, Warszawa 2007 (wydanie II).
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narodowych, cywilizacji i kultur pozaeuropejskich, czy religii i ﬁlologii obcych).
Prezentowana książka K. Korzeniowskiego została podzielona na wstęp i 5 rozdziałów. Z punktu widzenia historii i zagadnień
typowo politycznych czy politologicznych
kluczowe są pierwsze trzy. Rozdział I „Historia Afganistanu” (s. 13–68) jest dość
udaną syntezą dziejów obszaru obecnego
Afganistanu od czasów antycznych po czasy nowożytne i genezę powstania państwowości afgańskiej za panowania Ahmada –
Szaha Durraniego (1747) i charakterystykę pozycji narodu, który i dziś ma pozycję kluczową – Pasztunów. Ta część książki to także zarys wojen o niezawisłość plemion afgańskich w Imperium Brytyjskim
na przestrzeni XIX w., rywalizacji brytyjsko-rosyjskiej, powstania monarchii i uznania dyplomatycznego kraju w latach 1919–
1924, dziejów kraju za panowania królów
Amanullaha, Nadir-Szaha, kolejnych regentów i Zahir-Szaha (do 1973 roku) oraz genezy i przebiegu wojny z Armią Radziecką.
Kolejny etap dziejów kraju przedstawiony
przez autora to wojna domowej pomiędzy
poszczególnymi frakcjami mudżahedinów
trwającej do momentu opanowania większości kraju przez talibów (1994/5–1996).
Zamknięciem rozdziału są takie problemy jak okrucieństwo i bezwzględność talibów kierowanych przez mułłę Mohammeda Omara i okoliczności ich upadku, obecność Al-Kaidy i Osamy bin Ladena i operacja „Enduring Freedom”. Kwestii początków obecności żołnierzy polskich w Afganistanie i form ich działalności, powołania
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i działalności struktury kluczowej instytucji o charakterze militarno-stabilizacyjnym
– ISAF (International Stabilisation and Assistance Force – Międzynarodowe Siły Stabilizacyjne i Wsparcia) poświęcona jest
ostatnia część rozdziału I (s. 60–62). Ostatni podrozdział to zagadnienie nader istotne, które mimo upływu kilku lat od wydania książki do dziś (lipiec 2008) nie straciło na aktualności – droga kraju ku demokracji. W tym fragmencie autor ukazał proces tworzenia w grudniu 2001 r. w miejscowości Petersberg k. Bonn z różnorodnych
komponentów politycznych – Sojuszu Północnego, Pasztunów, przedstawicieli byłego króla Zahir-Szaha i diaspory afgańskiej
Rządu Tymczasowego. Walorem podrozdziału jest ukazanie czytelnikowi faktycznej dezintegracji politycznej państwa w latach 2002–2004, pozycji nowo wybranego
wtedy prezydenta Hamida Karzaja i jego
zaplecza politycznego, ogromnych trudności towarzyszących początkom odbudowy
gospodarczej (bardzo silna pozycja narkobiznesu i lokalnych emirów posiadających
prywatne armie) oraz problemu wyłonienia
i funkcjonowania pierwszego demokratycznie wybranego parlamentu w kraju, który
nigdy demokratycznym nie był.
W rozdziale 2 – „Geneza konfliktu
afgańskiego” (s. 69–110) K. Korzeniowski stara się ukazać czytelnikom dość odległe źródła obecnego stadium konﬂiktu
w Afganistanie sięgając wieku XVIII i początków panowania Ahmada-Szaha, ale
przede wszystkim niektóre zagadnienia
skomplikowanej struktury etnicznej kra-
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ju (11 większych grup etnicznych i wiele
innych pomniejszych), zwłaszcza podziały klanowe Pasztunów – grupy przez wieki
tworzącej rządy i ich prawa i reguły zebrane w niepisanym kodeksie etycznym Pasztunwali, stanowiącym wyznacznik sposobu postępowania i myślenia. Zaletą tej części książki jest krótka analiza charakteru i mentalności poszczególnych narodów
Afganistanu (głównie Pasztunów) oraz następstw polityczno-ekonomiczno-militarnych obecności Amerykanów w Azji Środkowej (zwłaszcza w relacjach z Rosją) i gospodarczych perspektyw regionu na przyszłość. We wspomnianym rozdziale 2, autor
dokonuje opisu postaci Osamy bin Ladena
i początków jego obecności podczas konﬂiktu z lat 1979–1989 jako mudżahedina,
a potem twórcy Al-Kaidy (krótko też o jej
działalności i spektakularnych aktach terroru w latach 90. XX w.). Zamknięcie stanowi
zwięzłe przedstawienie amerykańskich celów i wartości politycznych realizowanych
przez ekipę neokonserwatystów prezydenta George’a W. Busha. Dość kontrowersyjne
są natomiast niektóre wnioski autora co do
krytyki polityki globalnej USA i widocznego relatywizmu w stosunkach tego kraju ze
światem zewnętrznym.
Zastrzeżenie budzi natomiast konstrukcja książki i tytuły poszczególnych obu rozdziałów, czy zawartych w ich składzie podrozdziałów. Rozdział 1 i 2 z uwagi na podjęte przez K. Korzeniowskiego zagadnienia
wyraźnie się dublują. Problemy poruszone
w rozdziale 2 mogłyby spokojnie znaleźć
się jako zwarta całość w rozdziale 1 (przy-

kładowo – nie jest chyba celowe omawianie po raz kolejny historii Afganistanu, skoro zostało to już uczynione w rozdziale 1,
czy niejako powtórnie genezy działalności
Osamy bin Ladena i jego terrorystów oraz
czasów rządów talibów). Wydaje się także,
że bardziej celowym było wyróżnienie czasów rządów talibów i mułły Omara, a potem okoliczności ich obalenia jako osobnego rozdziału (2), w którym zawarty zostałby też problem osoby Osamy bin Ladena i działalności jego organizacji. Rozdział
ten mógłby nosić tytuł „Rządy talibów i ich
upadek. Sytuacja w Afganistanie w pierwszych latach XXI w.” Bardzo celowym wydaje się także wyodrębnienie jako rozdziału
3 sytuacji powstałej po 11 września 2001 r.,
podłoża polityki USA wobec Afganistanu,
także geneza i założenia operacji „Enduring
Freedom”. Tam także z powodzeniem mogły
by znaleźć się rozważania autora na temat
meandrów czy relatywizmu polityki USA,
sposobu myślenia Amerykanów (zwłaszcza
tzw. przeciętnych obywateli).
Wydaje się, że w powstałym, nowym
rozdziale 4 można by dokonać niewielkiej
korekty tytułu na bardziej odpowiadający
treści (mógłby on nosić nazwę „Afganistan.
Warunki naturalne, podział administracyjny, struktura etniczna, językowa i obyczaje narodów i grup etnicznych”). Te zagadnienia stanowią bowiem temat rozdziału 3
książki, a nosi on tytuł „Afganistan – informacje ogólne” (s. 111–126). Z uwagi na
układ pracy, tym razem pewne powtórzenia z rozdziału 1 dotyczące mozaiki etnicznej kraju są niekiedy trudne do uniknięcia,
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także niektóre problemy wcześniej sygnalizowane wymagają rozszerzenia i analizy. Tak więc, czytelnik uzyskuje kolejne informacje na temat roli i pozycji takich narodów i grup etnicznych jak Pasztunowie,
Tadżycy, Uzbecy, Hazarowie, Farsibanowie,
Beludżowie, czy Kyzyłbaszowie. To wszystko także jest uzupełnione informacjami na
temat podziałów religijnych i językowych,
a także ważniejszych obszarów zasiedlenia
poszczególnych narodów i grup etnicznych,
czy wzajemnych relacji. Szkoda, że zabrakło zestawienia ważniejszych ugrupowań
i partii na scenie politycznej kraju – informacji bardzo przydatnej np. dla politologów czy studentów tworzonych w ostatnich
latach kierunków pod nazwą „Bezpieczeństwo Narodowe”.
Bardzo dobrym pomysłem K. Korzeniewskiego, absolutnie zresztą koniecznym dla tego typu książki, jest rozdział (4)
„Islam – podstawowe pojęcia” (s. 127–150)
dotyczący genezy powstania i kluczowych
założeń doktrynalno-religijnych islamu,
pojęcia „Allaha”, charakterystyki sylwetki Mahometa, konstrukcji literackiej Koranu, podstawowych ﬁlarów wiary, ważniejszych odłamów wiary (zwłaszcza szyityzmu) i pojęcia dżihadu. Doskonałe uzupełnienie rozdziału to kalendarz muzułmański i opis ważniejszych pojęć z nim związanych (np. Hidżra) oraz najbardziej znanych świąt sunnickich i szyickich (Aszura, Lajlat-at-Miradż, Id-al-Fitr i inne). Nader istotne jest także krótkie przedstawienie problemu komunikowania się, swoistej
„etykiety” i sposobu kontaktowania się lu-
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dzi Zachodu z wyznawcami islamu. Ta
część w swym założeniu winna przybliżyć
czytelnikowi polskiemu, a zwłaszcza żołnierzom (aktualnym i przyszłym) – ludziom
o bardzo zróżnicowanej i niekiedy uproszczonej, czy mało kompletnej wiedzy o problemie i świecie, czy różnorodnym potencjale intelektualnym, informację – czym
jest islam i jaką rolę zajmuje w państwach
i społeczeństwach muzułmańskich. Także niezbędnym fragmentem książki K. Korzeniewskiego jest krótka charakterystyka
obyczajów panujących w społeczeństwach
islamu – to co czynić należy i czego należy
unikać bądź też jakich tematów w rozmowach nie wypada poruszać. Jak istotne są to
kwestie, sam autor niniejszej recenzji starał się przekazać możliwie najlepiej żołnierzom jednostek szczecińskich na początku
lipca 2003 r. podczas szkolenia I zmiany jadącej wtedy do Iraku.
Ogromna ilość bardzo przydatnych informacji znajduje się w rozdziale 5 – „Informacje na temat zagrożeń zdrowotnych dla wyjeżdżających do Afganistanu”
(s. 151–225). Całość można podzielić na
kilka części – informacje na temat bezpieczeństwa i istniejących zagrożeń – ogromne zniszczenia infrastruktury, występujące
ataki terrorystyczne (ostrzeliwania konwojów i patroli, zamachy bombowe, itp.), bardzo wysoki poziom przestępczości, w tym
porwania dla okupu, niebezpieczeństwo
istniejące ze strony olbrzymiej ilości min
i niewybuchów. Autor ukazuje także problem wpływu długoletnich wojen na mentalność mieszkańców Afganistanu, czy na-
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stępstwa bardzo łatwej dostępności broni
(nazywa je, nie bez racji „kulturą kałasznikowa”) oraz wojennej demoralizacji, czy
zobojętnienia ludzi na wartość życia ludzkiego. Kwestią kluczową tego rozdziału są
natomiast szeroko rozumiane i charakteryzowane problemy medyczne i zdrowotne –
najczęściej występujące choroby wraz z ich
opisem, także najważniejsze szczepienia
oraz informacje na temat charakterystycznych cech klimatu tej części świata i jego
oddziaływania. Ciekawym uzupełnieniem
są również dane na temat świata zwierzęcego tego kraju (a zwłaszcza przedstawicieli
fauny szczególnie niebezpiecznych, tj. różnych gatunków jadowitych węży, czy owadów) oraz niebezpiecznych dla ludzi gatunków miejscowej ﬂory. Bardzo interesująca ze względów poznawczych, a zwłaszcza
dla tych cudzoziemców czy Polaków, którzy
przebywają lub będą przebywać w Afganistanie jest część końcowa książki. Zawarte są tam najczęściej stosowane zwroty czy
słówka w podstawowych językach (paszto
i dari) używanych przez większość mieszkańców oraz słowniczek terminów i pojęć
znanych w świecie islamu (tu informacje
mają wymiar bardziej uniwersalny, a nie
tylko lokalny). Dla zainteresowanych problematyką dziejów Afganistanu oraz jego
dniem dzisiejszym, także informacjami na
temat instytucji cywilnych i wojskowych
tam działających, ważną wskazówką jest bibliograﬁa gdzie ujęte zostały pozycje w języku polskim i anglojęzyczne oraz adresy
kluczowych dla problemu stron internetowych. Wartość pracy podnoszą też zamiesz-

czone barwne mapy kraju (administracyjna
i podziałów etnicznych) oraz zdjęcia.
Mimo powyższych uwag i zastrzeżeń
dotyczących przede wszystkim konstrukcji i tytulatury poszczególnych rozdziałów
i ich układu, praca warta jest polecenia. Autorem jest człowiek, który poznał ten kraj
i jego mieszkańców z autopsji. Warto także
dodać, że od lat 2007–2008 polskie zaangażowanie wojskowe w Afganistanie wydatnie wzrasta, tak pod względem liczebności
kontyngentu, jak i stopnia odpowiedzialności regionalnej. Ostatnie lata ukazały też
zawirowania polityczne i trudności w stosunkach Rzeczypospolitej z USA i odchodzącą już administracją George’a W. Busha
(zwłaszcza sprawa tarczy antyrakietowej).
Recenzowana praca K. Korzeniewskiego nie
jest monograﬁą naukową w sensie stricte,
bardziej rozbudowanym informatorem czy
vademecum. Niemniej jednak, nowa edycja, uzupełniona o wydarzenia z ostatnich
lat, byłaby bardzo przydatna dla polskiego
czytelnika i nie tylko tego wojskowego, także dla studentów, którzy dzięki niej w sposób przystępny mogą poznać problematykę tej części świata islamu.
 Dariusz Wybranowski

Katarzyna Zielińska, Spory wokół teorii sekularyzacji, Nomos, Kraków 2009,
ss. 294.
Kwestia statusu religii we współczesnym
świecie od dawna stanowi przedmiot zainteresowania badaczy reprezentujących
zarówno bardzo odmienne spojrzenia, jak
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i zróżnicowane dyscypliny. Warto tu wymienić namysł podejmowany między innymi w ramach psychologii, politologii,
teologii, ﬁlozoﬁi, religioznawstwa, etnologii czy antropologii. Reﬂeksja nad znaczeniem religii dla człowieka i społeczeństwa
od dłuższego czasu prowadzona jest również w ramach socjologii, a w szczególności jej subdyscypliny, jaką jest socjologia
religii.
Istotne miejsce w fali zainteresowania
problematyką religii w świecie współczesnym zajmuje teoria sekularyzacji, stanowiąca jeden z najważniejszych punktów odniesienia na współczesnej mapie debat o religijności. Jak ujął to Peter L. Berger „socjologia religii, od swego powstania, datowanego przypuszczalnie na okres klasyczny
– czasy Durkheima i Webera, była zafascynowana fenomenem sekularyzacji”1. Dominująca dotychczas wizja sekularyzacji jako
procesu opisującego rzeczywistość współczesnej religii nie jest już jednakże wizją
obowiązującą, a pojawiające się coraz odważniej zarzuty w stosunku do niej, pozwalają na nowo rozbudzić debatę nad jej adekwatnością do opisu współczesnych zjawisk
religijnych. Z tego punktu widzenia pojawienie się na polskim rynku wydawniczym
pracy Katarzyny Zielińskiej pt. Spory wokół teorii sekularyzacji jest warte odnotowania, gdyż póki co na polskim gruncie nie

1

P.L. Berger, Reﬂeksje o dzisiejszej socjologii
religii, przeł. K. Marulewska, „Teologia Polityczna”
2009/2010, nr 5, s. 89.
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odbyła się głęboka recepcja tej wzbudzającej największe spory i debaty teorii.
Autorka pracy postawiła sobie za cel
„systematyczną analizę założeń paradygmatu sekularyzacji oraz trwającej już od
kilkudziesięciu lat debaty nad tym zagadnieniem” (s. 10). Stara się ona ukazać, że
teorię sekularyzacji można uznać za paradygmat w ujęciu kuhnowskim, i tym samym przedstawia jego powstawanie (okres
przedparadygmatyczny), dominację oraz
etap schyłkowy. Praca składa się z trzech
wyraźnie wyodrębnionych części: pierwsza
z nich, obejmująca rozdziały 1 i 2, wprowadza w kontekst powstawania podejścia sekularyzacyjnego i samej teorii; druga, najobszerniejsza, bo zawierająca rozdziały 3, 4
oraz 5, ukazuje zasadność traktowania teorii sekularyzacji jako paradygmatu w socjologii religii; trzecia natomiast (rozdział 6)
prezentuje główne wątki toczących się wokół teorii sekularyzacji sporów i zasadnicze
zarzuty kierowane w jej stronę.
Rozpoczęcie od nakreślenia intelektualnych korzeni teorii sekularyzacji jest z pewnością krokiem właściwym. Autorka wskazuje na Karola Marksa, Emile Durkheima
oraz Maxa Webera jako kluczowe postaci w kształtowaniu się nowoczesnego zainteresowania religijnością. O ile dokonania Durkheima oraz Webera na tym polu
nie pozostawiają cienia wątpliwości, o tyle
autorka niedostatecznie wyjaśnia umieszczenie Marksa. Jeśli zwrócić się do Jerzego Szackiego, na którego pracę powołuje się
sama autorka, to wskazuje on wyraźnie, że
„Marks uwydatnił także podrzędność –
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spopularyzowanej przez młodoheglistów –
krytyki religii w stosunku do krytyki społecznej: religia stanowi wytwór określonych
warunków społecznych, a więc nie może
być zniesiona inaczej niż przez zniesienie
tych warunków”2. Religia zatem stanowiła
u Marksa kwestię drugorzędną, pojawiającą się zawsze w kontekście kwestii społecznych. Rekonstrukcja założeń dotyczących
religijności u tych trzech myślicieli ma charakter szkicowy (s. 44), co jest zrozumiałe
w pracy poświęconej teorii sekularyzacji.
Szkoda jednak, że przy prezentacji poszczególnych tez autorka nie uniknęła interpretowania myślicieli przez pryzmat współczesnych pojęć, twierdząc, że „według niego [Durkheima – K.M. ] instytucje religijne
w społeczeństwach pierwotnych miały charakter totalitarny” (s. 24). We fragmencie
O podziale pracy społecznej, do którego
odsyła autorka, czytamy wprawdzie, że „religia była wszystkim i obejmowała wszystko”, jednak pojęcia totalitaryzm Durkheim
znać nie mógł, gdyż powstało dopiero w latach 30. XX w.3
Za cezurę rozpoczynającą dominację
paradygmatu teorii sekularyzacji autorka uznaje lata 60., idąc za Dobbelaerem,
Tschannenem, Warnerem i Yamanem
(s. 48), kiedy to jako rezultat postępującej
sekularyzacji socjologii religii wyłoniła się
teoria sekularyzacji jako dominująca per2

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2005, s. 215.
3
R. Bäcker, Totalitaryzm: geneza – istota –
upadek, Toruń 1992, s. 7.

spektywa. Był to okres narastającej krytyki socjologii wyznaniowej, istniejącej od II
wojny światowej, ściśle powiązanej z instytucjami religijnymi. Dokonała się wówczas
istotna zmiana podejścia metodologicznoteoretycznego. Przede wszystkim na nowo
postawiono kwestię deﬁnicji religii oraz religijności (s. 59–63), które stanowiły wstęp
do kwestii sekularyzacji.
Samo pojęcie sekularyzacja – podobnie
jak wiele innych kategorii w naukach społecznych – nie jest jednoznaczne i brak zgody co do jego konkretnego znaczenia. Można tutaj wymienić: „oddzielenie się instytucji społecznych od instytucji religii” (Hammond), „patologia religijna mierzona za
pomocą kurczenia się oddziaływania Kościołów” (Luckmann), „dominowanie wartości świeckich nad wartościami religijnymi” (Salisbury), „proces, w ramach którego społeczeństwa oraz instytucje stają się
coraz bardziej świeckie”(Pfautz) (s. 64–
65). Wieloznaczność tego pojęcia niemal od
razu stała się przedmiotem zarzutów i głosów krytycznych, choć według P. Bergera
można je jednak określić dość prosto „jako
proces, w którym religia traci na znaczeniu
zarówno w społeczeństwie, jak i w świadomości jednostek”4. Problematyczną kwestią
z pewnością są natomiast wskaźniki tego
procesu – „często wpadamy w rodzaj błędnego koła: wszystkie zjawiska, które uznajemy za przejaw zaniku religii, określamy
mianem sekularyzacji, a jako dowód, że se-

4

P.L. Berger, op. cit., s. 89.
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kularyzacja istotnie postępuje, wskazujemy
ich wzrost”5.
Najobszerniejsza część recenzowanej
pracy poświęcona została analizie tworzenia się teorii sekularyzacji jako paradygmatu. Celem tegoż badania jest „wyodrębnienie i porównanie warstw opisowej i teoretycznej w wybranych teoriach sekularyzacji” (s. 75): po pierwsze, oznacza to określenie danych empirycznych, do których odwołują się teorie sekularyzacji, a po wtóre –
rekonstrukcję twierdzeń teoretycznych. Autorka jako podstawowe założenia teoretyczne i opisowe wskazała: przekonanie o zmianie umiejscowienia religii w strukturze społecznej, zmianę społecznych funkcji religii,
pluralizm religijny, racjonalizacja w ramach
grup i organizacji religijnych, a także zmianę podejścia z religijności kościelnej na indywidualizację religii. W jej przekonaniu do
wspólnych cech teorii sekularyzacji można
zaliczyć przede wszystkim uporządkowanie
danych na dwóch końcach kontinuum czasowego – religia w przeszłości i teraźniejszości pełni odmienną rolę (s. 96).
Ciekawym zabiegiem autorki, który stanowi interesujący trop, jest wyróżnienie
dwóch głównych typów deﬁnicji religii,
tj. funkcjonalnych oraz substancjalnych
(s. 99–103) i zbadanie, jak przyjęcie któregoś z tych typów przez autorów teorii sekularyzacji wpływa na ujmowanie przez bada-

5

A. Kołakowska, Kilka uwag o sekularyzacji
w XXI wieku, „Teologia Polityczna” 2009/2010, nr 5,
s. 116.
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cza sekularyzacji: jej składowych oraz następstw dla współczesnego świata.
Dowodowi, że teorię sekularyzacji można
uznać za paradygmat w rozumieniu Kuhna, poświęcony jest cały rozdział 5. Autorka stosując metodę analizy treści (analiza
materiałów zastanych), bada artykuły naukowe, które ukazywały się w latach 1970–
1979, uznając, na mocy swoich wcześniejszych rozważań, ten czas za okres kuhnowskiej „nauki normalnej”. Zakładając, że ta
teza jest prawdziwa, autorka poszukuje dowodów na to, że badacze w tym okresie podejmowali działania charakterystyczne dla
tego etapu rozwoju paradygmatu tj. badaniu „istotnych faktów, konfrontacji faktów
z teorią i uszczegółowianiu teorii” (s. 142).
Do jej głównych pytań badawczych należą:
jak rozumiana jest sekularyzacja? w jakim
kontekście pojawiają się rozważania na temat sekularyzacji? czy istnieją (i na ile) odwołania do danych empirycznych? Szczegółowe analizy ilościowe doprowadziły do
kilku wniosków: 1) temat sekularyzacji był
ujmowany enigmatyczne, w znacznej części
artykułów nie da się określić, co autor ma
na myśli, 2) istnieje skomplikowana sieć relacji między pojęciem sekularyzacja a innymi pojęciami; 3) rzadko tezy w tekstach poparte są danymi empirycznymi.
Głównym zarzutem, jaki można wysunąć
do drugiej części pracy, jest to, że z pewnością nie jest to część mieszcząca się w ramach socjologii religii, lecz – jeśli już – w ramach socjologii wiedzy. Autorka rzadko kiedy wychodzi poza czysty opis kategorii teoretycznych w ujęciu różnych badaczy i ich
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ewentualne porównanie, nie wyraża własnego stanowiska na temat kluczowych zagadnień, nie podchodzi krytycznie do proponowanych przez socjologów rozwiązań. Pozostaje na poziomie funkcjonowania teorii sekularyzacji w środowisku naukowym,
nie dotykając jednak samodzielnie materii
teorii. Jej rozważania mają zatem charakter
drugiego stopnia, tj. teorii o teorii, lokując
się tym samym w polu zainteresowania społecznego funkcjonowania pewnego rodzaju wiedzy, nie dążąc do uchwycenia samej
problematyki sekularyzacji we współczesnym świecie. Sama autorka ma tego świadomość, kiedy stwierdza, że „badanie koncentrowało się na różnorodnych zagadnieniach związanych z powstawaniem, stabilizacją oraz ewolucją tego podejścia [sekularyzacyjnego]. W mniejszym stopniu przedmiotem niniejszego wywodu było zagadnienie występowania, bądź też nie, samego procesu sekularyzacji” (s. 231).
Na tym tle doskonałym pomysłem wydaje się ostatnia część pracy, poświęcona
głównym zarzutom kierowanym w stronę
teorii sekularyzacji i najburzliwszym sporom, jakie jej dotyczą. Jest to bez wątpienia najbardziej interesujący fragment całej książki, zwłaszcza, że autorka przy każdej kwestii problematycznej stara się rekonstruować możliwą obronę tejże teorii.
Wyróżniono dwa główne obszary debat:
z jednej strony jest to strona metodologiczna teorii, z drugiej – kwestia danych empirycznych i weryﬁkacji (a raczej – jak powinniśmy powiedzieć za Popperem – jej falsyﬁkacji) teorii. Zasadniczym problemem me-

todologicznym jest sam status teorii sekularyzacji, a przede wszystkim zasadność nazwania jej teorią naukową. „Jednym z częściej wysuwanych zarzutów jest oskarżanie teorii sekularyzacji o bycie antyreligijną ideologią” (s. 183), a jeśli nie ideologią,
to uświęconą tradycją doktryną, która została przyjęta i uzyskała status prawdy. Problematyczne jest również – jak starałam się
wskazać wcześniej – samo pojęcie „sekularyzacja” i jego możliwe znaczenia, z czym
z kolei wiąże się kwestia skutków i konsekwencji tego procesu we współczesnym
świecie. Nie wiadomo również, na ile proces ten ma charakter uniwersalny i może
stanowić wyjaśnienie wydarzeń zachodzących nie tylko w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale w Azji czy Afryce. Wątpliwość
możliwości przeniesienia tez na te obszary wywołała zarzut nadmiernej „europeizacji” teorii (choć zasadniej byłoby użyć słowa „westernizacji”).
Jeśli chodzi o dane empiryczne, to problemów również pojawia się niemało. „Debata wokół tezy sekularyzacyjnej została szczególnie zintensyfikowana przez
nowe dane empiryczne, które nie mieściły się w oferowanych dotąd interpretacjach”
(s. 194). Kwestionuje się założenie o „złotym micie pobożności”, który ma być już
za nami, i przekonanie o nastaniu właśnie
ery sekularyzacji, gdy tymczasem nigdy ów
wiek pobożności mógł nie istnieć. Wątpliwe
jest również przekonanie o ścisłym związku
sekularyzacji i modernizacji, gdy tymczasem krytycy, powołując się na badania historyków, „pokazują, iż wczesny okres mo-

Recenzje

dernizacji nie do końca można określić czasem spadku religijności i upadku instytucji
religijnych” (s. 199). I na koniec – pojawia
się znów kwestia uniwersalności teorii sekularyzacji nie tylko do całego świata, ale
nawet do samej Europy czy Stanów Zjednoczonych.
Czy można zatem powiedzieć, że faktycznie teoria sekularyzacji stanowiła paradygmat? Według Katarzyny Zielińskiej
teoria sekularyzacji była paradygmatem
w socjologii religii, choć zarówno pojęcie
sekularyzacji, jak i paradygmatu są nieostre
i niejednoznaczne. Wszystkie teorie wymienione przez autorkę mieszczą się w ramach
tego paradygmatu, choć jednocześnie żadna z nich nie stanowi niego samego. Analiza rozwoju tegoż paradygmatu pozwala stwierdzić, że znajduje się on obecnie
w fazie rewolucji naukowej (por. tabela na
s. 255). Teoria sekularyzacji jest jednak na-
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dal aktualna i „żywa”, stanowiąc wciąż istotny punkt odniesienia, choć częściej o charakterze negatywnym. Jeśli podążyć tutaj za
autorką pracy, to przeszła ona drogę „od dominacji do współistnienia”.
Praca Spory wokół teorii sekularyzacji jest dobrym podsumowaniem założeń
tej teorii oraz prezentacją problemów, jakie
podnosi ona współcześnie. W tym względzie książka z pewnością spełnia swoje zadanie. Szkoda jednak, że zamysł badania
paradygmatyczności przesłonił najistotniejszą w tym kontekście kwestię, tj. zasadność jej stosowania we współczesnym świecie, której to autorka nie poświęciła większej uwagi. Spory wokół teorii sekularyzacji można zatem polecić jako przegląd teorii sekularyzacji po II wojnie światowej, natomiast nie stanowią one głosu w debacie
na temat teorii per se.
 Kinga Marulewska
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