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OD REDAKCJI

Z WIELKĄ RADOŚCIĄ ODDAJEMY w Państwa ręce najnowszy, już 28. numer
ogólnopolskiego pisma politologicznego „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”. W niniejszym wydaniu postanowiliśmy zamieścić dwa działy – pierwszy
dotyczy szeroko pojętych stosunków międzynarodowych, natomiast kolejny
traktuje o związkach pamięci i polityki.
Tom otwiera artykuł, który zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Fundacji im.
Kazimierza Pułaskiego na najlepszy esej z zakresu stosunków międzynarodowych,
którego jednym z patronów było „Athenaeum”. Tekst porusza ważką, szczególnie
w ostatnim okresie, tematykę kryzysów gospodarczych w kontekście historycznych
teorii ekonomicznych. Istotny aspekt współczesnych stosunków międzynarodowych bez wątpienia stanowi funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz jej relacje
z państwami niewchodzącymi w jej skład. Przedstawiamy Państwu zatem analizy,
dotyczące zarówno polityki zagranicznej Unii, jak i procedur głosowania w jej
instytucjach finansowych oraz funkcjonowania europejskiego wymiaru sprawiedliwości.
Dążenie do dominacji w stosunkach międzynarodowych, przypisywane niejednokrotnie Unii Europejskiej, charakteryzuje także, według wielu badaczy, zarówno
USA, jak i państwa islamskie. Hegemonię Stanów Zjednoczonych zestawiono
w niniejszym numerze z perspektywą świata wielobiegunowego. W kontekście
wielobiegunowości przybliżony został również zarówno islam jako religia nadal
nieznana, budząca wieloznaczne skojarzenia, jak i obszar świata arabskiego jako
teren migracji zarobkowych.
Prowadzenie efektywnej polityki zagranicznej bez wątpienia wymaga ugruntowanego poczucia tożsamości narodowej, ta zaś jest nierozerwalnie związana
z kategorią pamięci. Paradoksalnie, historia wydaje się bardziej obecna w polskiej
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polityce współcześnie niż przed kilkunastu laty. W procesie globalizacji i dynamicznych przeobrażeń ponowoczesnego świata wyraźnie rysuje się potrzeba
zakotwiczenia dla określenia własnej tożsamości oraz istnienia stałych elementów,
zweryfikowanych faktów z przeszłości. Przedstawiamy Państwu zarówno studia
dotyczące użyteczności kategorii zapominania i pamięci w polityce, jak także
obecności tejże kategorii w kulturze politycznej, opinii publicznej oraz tworzących
się współczesnych mitach politycznych.
Zachęcamy również do lektury recenzji najnowszych pozycji na polskim oraz
zagranicznym politologicznym rynku wydawniczym. Życzymy miłej lektury!

STOSUNKI
MIĘDZYNARODOWE
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Tomasz Ceran

(NIE)RUCHOME WAHADŁO? PTOLEMEUSZ,
KOPERNIK I TRÓJKĄT VON HAYEKA
A WSPÓŁCZESNY KRYZYS GOSPODARCZY*

IDEE PANUJĄCE W POLITYCE i ekonomii w ciągu ostatnich dekad przypominają
specyficzne wahadło nieustannie wychylające się w jedną bądź drugą stronę. Napędzane jest ono nieusuwalnym konfliktem ideowym – źródłem rozwoju kultury oraz
potrzebą permanentnego „poprawiania Pana Boga”. Wahadło to perpetuum mobile,
wbrew nadziejom wielu, nigdy się nie zatrzyma. W historii jego trajektorii możemy
wyodrębnić okresy, w których poruszało się niemal wyłącznie tylko po lewej lub
prawej stronie. W 2007 r. zglobalizowany świat pogrążył się w gospodarczym kryzysie wywołanym finansową zapaścią największych banków amerykańskich. Czy jest
to kolejny znaczący zwrot w ruchu „wahadła myśli polityczno-ekonomicznej”?
Po 1945 r. wahadło znajdowało się po lewej stronie. W świecie obozu komunistycznego z dogmatycznym uporem budowano model gospodarki nakazowo-rozdzielczej, który miał całkowicie wyrugować kapitalizm i wolny rynek. Odpowiedzią świata zachodniego było lansowanie modelu welfare state. W ekonomii
triumfował keynesizm, państwowy interwencjonizm, polityka „pełnego zatrudnienia” oraz nacjonalizacja. Uważano, że gospodarka państw demokratycznych po
pomyślnej konwersji na tory wojennej i po zwycięstwie nad militarno-gospodarczej
machiną III Rzeszy, może skutecznie zagwarantować wszystkim swoim obywatelom
dostatnie i szczęśliwe życie. To państwo miało być lekarstwem na niestabilność,
gospodarcze kryzysy, zapewniając obywatelom szeroki parasol świadczeń socjalnych. Celem numer jeden była walka z bezrobociem, w jej imię akceptowano

* Praca otrzymała I nagrodę w konkursie dla doktorantów na najlepszy esej z dziedziny stosunków
międzynarodowych. Konkurs organizowany był przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. Nagrodą
główną w konkursie była publikacja eseju na łamach „Athenaeum”.
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wysoką inflację oraz deficyt budżetowy. „Now we all are plannist”1 – stwierdził po
II wojnie światowej brytyjski ekonomista Evan Durbin.
Wahadło zaczęło się przesuwać w kierunki prawej strony od początku lat 80.
Welfare state, zdaniem Margaret Thatcher, przeobraziło się w nanny state zaś
kultura opiekuńczości w kulturę zależności2. Niewydolność finansowa dotknęła
nawet tradycyjne państwa opiekuńcze – Szwecję, Danię, czy Republikę Federalnych
Niemiec, która termin „państwo socjalne” (Sozialer Bundesstaat) od 1949 r. ma
niezmiennie wpisany do ustawy zasadniczej jako nadrzędną zasadę ustrojową.
Gospodarczy eksperyment krajów bloku „realnego socjalizmu” zakończył się
katastrofą, która w pełni ujawniła się w 1989 r. W światowej ekonomii zaczął
triumfować monetaryzm Miltona Friedmana. W Europie Środkowo-Wschodniej
rozpoczął się bolesny lecz uwieńczony sukcesem proces całościowej transformacji
w kierunku gospodarki wolnorynkowej. Francis Fukuyama doszedł do wniosku,
że wahadło można zatrzymać głosząc tezę o końcu historii i triumfie liberalnej
demokracji. Peter Mandelson, czołowy polityk socjaldemokratycznej New Labour
Party, 10 czerwca 2002 r. na łamach „The Guardian” zadeklarował: „we are all
Thatcherites now”3. Zdaniem wielu wahadło zatrzymało się w miejscu osiągając
punkt optymalny. Współczesny kryzys uruchomił jednak siły intelektualne, które
znowu pragną wychylić je w lewą stronę.
Według niektórych, lekarstwem na współczesny krach gospodarczy jest restauracja idei interwencjonalizmu państwowego na wielką skale. Zdaniem Paula
Kennedy’ego współczesny kryzys najbardziej rozczarowałby Adama Smitha przekreślając jego idee „niewidzialnej ręki rynku”. Najbardziej zadowolony byłyby Karol
Marks. Jednak jego marzenia o egalitarnym społeczeństwie i demontażu kapitalizmu (systemu gospodarczego obdarzonego poważnymi wadami, ale podobnie jak
demokracja bezalternatywnego) nigdy się nie ziszczą. Brytyjski historyk sądzi, że
intelektualnym rozwiązaniem i drogą, którą podąży współczesny świat będzie
ekonomia polityczna Johna Keynesa i Josepha Schumpetera4. Według lewicowego
myśliciela Christophera Hitchensa marksizm jako spójna ideologia jest martwy,
ale jako narzędzie analizy kapitalizmu ciągle jest użyteczny i znowu powróci do

1
Cyt. za: A. Giddens, Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, przeł. H. Jankowska, Warszawa
1999, s. 12.
2
Zob. T. Ceran, Thatcheryzm jako doktryna społeczno-polityczna, Toruń 2008, s. 57–58.
3
P. Mandelson, We are all Thatcheristes now, „The Guardian”, 10.06.2002, [dokument elektroniczny], http://politics.guardian.co.uk/labour/story/0,9061,730718,00.html, odczyt z dn. 10.12.2009.
4
P. Kennedy, Kapitalizm po kryzysie – nowe otwarcie, „Europa”, 21–22.03.2009, nr 259, s. 10–11.
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łask. Według publicysty kapitalizm i marksizm są ze sobą w symbiozie, żaden nie
przeżyje drugiego5.
Marcel Gauchet zauważył, że lewica jest tradycyjnie partią idei, wielkich zmian
społecznych, całościowych recept. Francuski socjolog i filozof stwierdził, że współcześnie marksizm jest dla obłąkanych, zaś neoliberalizm traktuje jako „antyinteligencką” doktryną, sprowadzającą się do fałszywej wiary w samoregulujący się
świat. Globalny kryzys miał tego dowieść. Rolę toksycznych intelektualistów6
przejęli ekonomiści z mizernym skutkiem. Problem współczesnego świata, według
Gaucheta, sprowadza się do stworzenia prawdziwej teorii. „Kiedy ptolomejska
teoria okazała się nieprawdziwa, zastąpiono ją inną. Tak jest w wypadku nauki.
Z jakiś niezrozumiałych powodów w przypadku historii i nauki, podobna prawidłowość nie działa […] Moim zdaniem powinnyśmy raz na zawsze przezwyciężyć
presję marksizmu i stworzyć alternatywną teorię pozwalającą w sposób otwarty –
bez pretensji do ostatecznej prawdy i bez zapowiadania rewolucji, która nie
nastąpi – nadać sens temu co robimy i naszej przyszłości”7.
W 2009 r. jednym z laureatów Nagrody Nobla z ekonomii (przyznawanej od
1968 r. przez szwedzki bank centralny) została po raz pierwszy kobieta Elinor
Ostrom. Amerykańska badaczka zajmująca się ekonomią polityczną w swoich
interdyscyplinarnych badaniach udowadnia, że nie jesteśmy skazani na dylemat:
prywatyzacja i wolny rynek albo socjalistyczne, nieefektywne, zcentralizowane
zarządzanie, które niczym Lewiatan Hobbesa zagraża wolności jednostki. Ostrom
poszukuje wyjścia między dychotomicznym podziałem: wolny rynek–państwo,
własność prywatna – własność państwowa. Poddała analizie własność wspólną
(common-pool resources) zarządzaną przez wspólnoty lokalne (community):
szwajcarskich i japońskich mieszkańców górskich osad zarządzających łąkami
i pastwiskami, kalifornijskich i filipińskich samorządów samodzielnie gospodarujących akwenami wodnymi, mieszkańców wiosek rybackich w Kanadzie i Turcji
prowadzących własną politykę rybołówstwa. Amerykańska ekonomistka jest
przekonana, że wspólnoty lokalne działając kolektywnie są w stanie efektywniej
zaspokajać własne potrzeby, nie niszcząc ekosystemu, a własność wspólna nie
oznacza, że jest to własność niczyja8. Czy jej empiryczne prace zostaną kiedykol5

Ch. Hitchens, Karola Marksa zemsta zza grobu, „Europa”, 21–22.03.2009, nr 259, s. 11–12.
Zob. P. Johnson, Intelektualiści, przeł. A. Piber, Warszawa 1994.
7
M. Gauchet, Komunizm jest dla szaleńców, neoliberalizm dla idiotów, rozm. M. Nowicki, „Europa”,
27–28.06.2009, nr 273, s. 4.
8
Zob. E. Ostrom, Governing the commons. The evolution of institutions for collective action,
Cambrigde 1990, s. 8–18.
6
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wiek przełożone na inne rodzaje własności, systemy ogólnopaństwowe i gospodarkę
międzynarodową?
Czy koncepcja głosząca powrót do etatyzmu, okaże się właściwa? Trwale rozwiąże problemy społeczno-gospodarcze i poszerzy sferę wolności i dobrobytu? Czy
może nadzieję etatystów znowu zawiodą i konieczny będzie powrót do liberalnego
modelu gospodarczego, drastycznie ograniczającego państwową redystrybucję
środków publicznych zgodnie z thatcherowską zasadą, że trzecia droga prowadzi
do trzeciego świata? Czy kryzys wynika ze słabości modelu gospodarki liberalnej,
czy może z wypaczenia i prób odejścia od zasad wolnorynkowych? Czy myśliciele
zarzucający neoliberalizmowi „intelektualną impotencję” (a jednocześnie dostrzegający fundamentalne jego zalety) będą w stanie zaproponować racjonalną i nieutopijną alternatywę, która umożliwi szczęśliwe oraz dostatnie życie większej
liczbie ludzi?
Enoch Powell, twórca protothatcheryzmu, zauważył, że kapitalizm i koncepcja
gospodarki wolnorynkowej nie jest niczym nowym, jej rozkwit przypadał na dziewiętnastowieczne stulecie. Jednak nie oznacza to, że są to prawdy out-of-date.
Podobnie jak szesnastowieczna heliocentryczna teoria Kopernika, czy siedemnastowieczne prawo grawitacji Newtona, nie zostały zdezaktualizowane. Czy kiedykolwiek
będą? Socjalizm jego zdaniem to powrót do geocentycznej teorii Ptolemeusza9.
Friedrich August von Hayek w „Postscriptum” do Konstytucji wolności opisał
polityczno-gospodarczy trójkąt10.
Liberalizm
Warto go przedstawić za pomocą
modelu i przeanalizować w kontekście brytyjskich ruchów wahadła,
Thatcheryzm
które mogą nam dużo powiedzieć
Blatcheryzm
także o ideowych zwrotach w aspekBlairyzm
cie globalnym.
Na górnym wierzchołku znajduje
się liberalizm, na dolnych naprzeciw
siebie konserwatyzm i socjalizm.
Powojenny konsesnus
Hayek nie czuł się konserwatystą, bo
Konserwatyzm
Socjalizm
nurt ten, jego zdaniem, podążał
Źródło: opracowanie własne.
w kierunku socjalizmu a nie liberalizmu. Taka sytuacja odpowiadała
9

E. Powell, A nation not afraid. The thinking of Enoch Powell, ed. J. Wood, Londyn 1965, s. 15.
Zob. F. A. Hayek, Konstytucja wolności, przeł. J. Stawiński, Warszawa 2006, s. 379–380.

10
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polityce konsensusu (postwar consensus), której celem była budowa welfare state
w Wielkiej Brytanii po 1945 roku. Sytuacja zmieniła się za sprawą thatcheryzmu
będącego syntezą wartości konserwatywno-liberalnych. Podobnego zwrotu dokonała brytyjska socjaldemokracja w latach 90. za sprawą – „blairyzmu”, podążając
w kierunku doktryny Smitha. Po kryzysie znajdujemy się w środku trójkąta, ale
w miejscu wyraźnie bliskim liberalizmowi. Nie jest on jednak z nim tożsamy
próbując zaabsorbować część wartości konserwatywnych i socjalnych. Na Wyspach
Brytyjskich będzie temu odpowiadał – „blatcheryzm”11. Nie zmienia to jednak
faktu, że z tradycyjnych doktryn społeczno-politycznych to liberalizm, często
służący za wielofunkcyjny epitet okazał się zwycięski. Dzisiejsze debaty politycznoekonomiczne toczą się wyraźnie w górnej płaszczyźnie trójkąta.
Doświadczenia historyczne pokazują, że na dzień dzisiejszy nie znamy bardziej
efektywnego systemu ekonomicznego niż system gospodarki wolnorynkowej.
Przekonała się nawet o tym Chińska Republika Ludowa afirmująca „socjalistyczną
gospodarkę rynkową” w myśl zasady „nie jest ważne czy kot jest biały, czy czarny,
póki łowi myszy”. Państwo Środka ciągle jednak czeka na swoją piątą modernizację
– demokratyzację12. Jeżeli akceptujemy wolny rynek to musimy również pogodzić
się z cyklicznym występowaniem kryzysów. Warto pamiętać, że mieliśmy już
w historii scjentystów i racjonalistów twierdzących, że człowiek posłuszny jest
mechanicznym prawom, które rozum może odkryć, zaś postęp polega na podporządkowaniu życia społecznego rozumowi i jego strażnikom – rewolucjonistom,
którzy „uświadomią” lud. Komunizm miał być racjonalną organizacją społeczeństwa
zaś gospodarka rynkowa z okresową nadprodukcją albo niedoborem – irracjonalną
mrzonką13. Nie może to jednak oznaczać bezczynności i samozadowolenia.
Ojciec zachowawczego konserwatyzmu Edmund Burke przekonywał, że „a state
without means of some change is without the means of its conservation”14. Współczesny system nie może oznaczać afirmacji zasady, że ten kto nie umie pływać, nich
tonie. Zamiast restaurować tradycyjny welfare state, powinniśmy idąc śladem

11
Zob. S. Cecar, Blatcherism – how much thatcherism is in blairism. New Labour’s neoliberal policies,
Saarbrücken 2007.
12
Pierwsze cztery modernizacje zainicjowane w 1978 r. przez Denga Xiaopinga polegały na
tworzeniu: gospodarki wielosektorowej, firm rodzinnych i jednoosobowych, stref ekonomicznych
– enklaw kapitalizmu oraz dekolektywizacją rolnictwa. Zob. J. Fenby, Chiny. Upadek i narodziny
wielkiej potęgi, przeł. J. Wąsiński, J. Wołk-Łaniewski, Kraków 2009, s. 33 i n.
13
Zob. R. Pipes, Rewolucja rosyjska, przeł. T. Szafar, Warszawa 1994, s. 96–122.
14
Cyt. za: L. Kołakowski, Rewolucja jako piękna choroba, przedruk w: idem, Czy diabeł może być
zbawiony i 27 innych kazań, Kraków 2006, s. 320.
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cząstkowej inżynierii społecznej Karla Poppera, nieustannie ulepszać funkcjonowanie instytucji w ramach istniejącego ładu społeczno-ekonomicznego15. Większość ludzi (ale nie wszyscy) sama jednak jest w stanie nauczyć się pływać, jeżeli
państwo stworzy im odpowiednie możliwości. Musimy również być świadomi
i przygotowani na chwilowe zachłyśnięcie się wodą. W tym wypadku kamizelkami
ratunkowymi mogę być wszelkiego rodzaju ubezpieczenia od utraty pracy, fundusze inwestycyjno-oszczędnościowe oraz ciągłe podnoszenie własnych kwalifikacji.
Cykliczne kryzysy pobudzają do autorefleksji chroniąc przed dogmatyczną ideokracją, co niekoniecznie musi prowadzić do systemowej rewolucji, choć zapewne
marne to pocieszenie dla człowieka, który stracił prace i nie jest w stanie utrzymać
rodzinę. Czy jednak możemy zaoferować mu coś bardziej skutecznego?
Wahadło polityczno-ekonomiczne ciągle się porusza po płaszczyźnie wyznaczonej w ramach funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej. Invisible hand
zlikwidowała heavy hand, ale nie helpful hand, na której wymusza rzeczywistą
efektywność. Leszek Kołakowski w eseju Jak być liberalno-konserwatywnym socjalistą, przekonywał, że żadna doktryna nie może zagwarantować nam szczęśliwego
i dostatniego życia a wybór niekoniecznie musi ograniczać się do ekstremów.
Jesteśmy zdaniem filozofa (na całe szczęście) „rasą ludzi niekonsekwentnych”
i ciągle będziemy wprawiać wahadło w ruch. Jednak na płaszczyźnie ekonomicznej
to nieleseferystyczny liberalizm święci triumfy i kryzys tego nie zmienił. Może
dlatego, że on szczęścia i dobrobytu nigdy nam nie gwarantował pozostawiając to
przede wszystkim naszej osobistej trosce.

15
K.R. Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Wysoka fala proroctw. Hegel, Marks i następstwa, t. II, przeł. H. Krahelska, Warszawa 1993, s. 291–298.
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SUMMARY

AT THE END of the 20th century the Conservative Revolution (Thatcherism and Reagan’s
economy) dismantled the post-war consensus and welfare state policy of the West. In the
East the communist system collapsed. Francis Fukuyama declared “The end of History”.
Even People’s Republic of China started to share the free market economy views. When
global financial crisis has broken out in 2008, the “unmovable” pendulum of political and
social thought came back into motion. A year later the Nobel Prize in Economics was given
to Elinor Ostrom, who believed in common-pool resources and management by local
community rather than typical private ownership. According to left-wing thinkers the
crisis was the end of capitalism and free economy rules. History shows us that we are unable
to avoid periodical crises in this matter, though capitalism is not dead. The free market
economy principals are not obsolete. Like Copernicus’ theory, they are not brand new but
still up to date. Returning to classical views on welfare is like supporting Ptolemy’s vision
of world (and space). Nowadays only the effective social policy is desirable and acceptable.
Among classical ideologies “cruel” liberalism is the winner. However it doesn’t mean that
the ideological pendulum has been stopped. Edmund Burke claimed that “a state without
means of some chance is without the means of its conservation”. It is exactly the same with
the liberal thought.
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SZWAJCARIA I EUROPA WPISUJĄ się w jedną całość geograficzną i historyczno-kulturową. Historyczna świadomość kontynentu obejmuje Szwajcarię jako stały
składnik Europy, a jednocześnie realność Europy, duchowa i materialna, była także
zawsze obecna na terytorium uznawanym jako szwajcarskie. Między Europą
i Szwajcarią stale istniała wzajemna zależność, symbioza, a także obecny był efekt
synergii 1. Wprawdzie Szwajcaria jest krajem niewielkim, ale z wielu powodów ma
duże znaczenie dla UE i jej krajów członkowskich 2. Dla Szwajcarów zaś, kwestie
europejskie to nie tylko sprawa relacji ze światem zewnętrznym, ale również sprawa
własnej tożsamości.
Szwajcaria nie jest członkiem UE, ale bez wątpienia jest państwem uczestniczącym w procesie integracji europejskiej. Jako kluczowa wyłania się tutaj kwestia
wyjaśnienia przyczyn, które sprawiły, iż Szwajcaria pozostaje ciągle poza UE, jak
i udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego większość Szwajcarów opowiada się
za tzw. drogą umów bilateralnych, która jest aktualną i priorytetową strategią
kształtowania relacji szwajcarsko-unijnych. Dzięki niej wytworzony został szczególny kształt wzajemnych relacji i bogata sieć powiązań, pozwalających definiować
te stosunki jako uprzywilejowane partnerstwo lub integrację bez członkostwa 3.

* Opinie i stanowiska zawarte w artykule stanowią poglądy autora.
1
J.-F. Bergier, Die Schweiz in Europa, Zürich1998, s. 23.
2
Szwajcaria to drugi po USA, partner handlowy UE. Jej import z krajów członkowskich UE to
wartość 66 mld € w stosunku rocznym, a wartość jej eksportu na Jednolity Rynek wynosi 80 mld €.
3
Ch. Calliess, Die Privilegierte Partnerschaft der Schweiz als Modell für die Erweiterungsfrage der
EU; Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. 61, Baden-Baden 2008.
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1. WPŁYW SYSTEMU POLITYCZNEGO SZWAJCARII
NA PROCES KSZTAŁTOWANIA JEJ RELACJI Z UE
Istnieje zgodna opinia wśród ekspertów, iż silnie zakorzeniony w świadomości
społecznej system demokracji bezpośredniej, federalizm i polityka neutralności
w zasadniczy sposób wpłynęły na to, iż Szwajcaria pozostaje poza Unią Europejską.
Te fundamentalne dla szwajcarskiego systemu politycznego składniki tworzą
łącznie zestaw tzw. klasycznych przyczyn tego stanu rzeczy, które dla prawidłowej
analizy relacji Szwajcarii z UE winny nieodzownie znaleźć się w centrum uwagi 4.
Wprawdzie ani demokracja bezpośrednia, ani federalizm, czy neutralność nie
przynależą wyłącznie do Szwajcarii i w większym lub mniejszym wymiarze spotkać
je można w innych państwach, to z całą pewnością waga, jaką zyskały w wydaniu
szwajcarskim, nie ma odpowiednika w świecie. Ich kluczowe znaczenie dla zdefiniowania podstawowych cech systemu politycznego Szwajcarii spowodowało, iż
w miarę upływu czasu uzyskały siłę mitu i znaczącego miejsca pośród składników
tożsamości Szwajcarii.
Demokracja bezpośrednia jako prawo obywateli do inicjatywy i referendum
to najbardziej charakterystyczna cecha „szwajcarskiej demokracji” 5. W porównaniu z rozpowszechnionym „normalnym” systemem demokracji przedstawicielskiej szwajcarskie rozumienie i praktyka demokracji wzmacnia możliwości
uczestnictwa obywateli w sprawowaniu władzy na każdym poziomie systemu
politycznego 6.
W świetle powyższego również w odniesieniu do kwestii udziału Szwajcarii
w procesie integracji europejskiej bezpośredni i pośredni wpływ demokracji bezpośredniej jest oczywisty i musi być brany pod uwagę w działaniach politycznych.
Istotną rolę tego instrumentu odzwierciedla m.in. liczba 321 referendów przeprowadzonych w latach 1960–2003 na poziomie ogólnonarodowym, co stawia
Szwajcarię na pierwszym miejscu wśród wszystkich 46 krajów Rady Europy.
Z rosnącym znaczeniem instytucji referendum związany proces integracji europejskiej, co potwierdzają referenda m.in. we Francji i Holandii w 2005 roku oraz
niedawne referendum w Irlandii.
4
Switzerland and the European Union, London–New York 2007, s. 17; P. Dardanelli podkreśla, iż
jest rzeczą nieodzowną, by zagadnienia federalizmu, demokracji bezpośredniej i neutralności
Szwajcarii postawić w centrum debaty. Opinię tę podzielają współautorzy D. Ganser i G. Kreis oraz
A. Trechsel.
5
F. Aschinger, W. Zeller, Die Schweiz und die EWG, Zürich 1968, s. 21–26.
6
W. Linder, Direct Democracy, Handbook of Swiss Politics, Zürich 2004, s. 102–120.
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Szczególną cechą systemu politycznego Szwajcarii jest również federalizm,
będący jednym z filarów, definiujących tożsamość Konfederacji Szwajcarskiej,
który jak się to czasem określa „czyni ze Szwajcarii Szwajcarię” 7. Wywodzi się on
z długiej tradycji zdecentralizowanej formy sprawowania rządów w Szwajcarii
i wykazuje pewną specyfikę w porównaniu z federalizmem Niemiec, Austrii,
Belgii, Hiszpanii, czy Włoch, a także samej UE 8. Chodzi tu przede wszystkim
o duże uprawnienia kantonów i gmin, które gwarantują im szeroko zakrojoną
autonomię, ograniczoną jedynie konstytucyjnymi uprawnieniami, które zostały
przekazane na szczebel federalny 9.
Tabela nr 1. Referenda bezpośrednio związane z europejską polityką
Szwajcarii
Data

Kategoria
referendum

Sprawa

3.12.1972

Obligatoryjne

Porozumienie
EFTA – UE

52,9

6.12. 1992

Obligatoryjne

Wejście do EOG

8.06.1997

Inicjatywa
ludowa

Referendum
ws. negocjacji
członkostwa w UE

2.05.2000

Fakultatywne

4.03.2001
5.06.2005
2.09.2005
26.11.2006
8.02.2009

Frekwencja Głosy
(%)
„za” (%)

Akceptacja
kantonów

Rezultat

72,5

25

akceptacja

78,8

49,7

8

odrzucenie

35,4

25,9

0

odrzucenie

Umowy Bilateralne I

48,3

67,2

2

akceptacja

Inicjatywa
ludowa

Natychmiastowe
podjęcie negocjacji
o członk. w UE

55,8

23,2

0

odrzucenie

Fakultatywne

Umowa Schengen/
Dublin (Bilaterale II)

56,6

54,6

14

akceptacja

Fakultatywne

Rozszerzenie Bilaterale I na „10” UE

54,5

56,0

7

akceptacja

Fakultatywne

SIF dla „10” UE

44,98

53,4

0

akceptacja

Fakultatywne

Przedłużenie
i rozszerzenie (BL,
RO) Umowy o SPO

50,9

59,6

0

akcptacja

Źródło: www.admin.ch; tłumaczenie – autor.
7
P. Dardaneli, Federalism. Institutional adaptation and symbolic constraints, [w:] Switzerland and
the European Union, s. 17.
8
L. Wolf, Schweizerische Demokratie. Institutionen, Prozesse, Perspektiven, Bern–Stuttgart–Wien
1999, s. 185.
9
Art. 3 Konstytucji Federalnej.
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W opinii ekspertów członkostwo w UE nie spowodowałoby dramatycznych
zmian w funkcjonowaniu federalizmu i kantony byłyby w stanie się do niego
dostosować. Tym samym, federalizmu nie można traktować jako przeszkody na
drodze zbliżania do UE, z członkostwem włącznie. Z drugiej strony jego powiązanie
z instrumentami demokracji bezpośredniej wyłania istotną przeszkodę dla szerokiej
społecznej akceptacji takiej polityki, a jego mit będzie zawsze współgrał z obawami
tych, którzy odbierają UE jako zagrożenie dla tożsamości Szwajcarii 10.
Polityka neutralności to kolejny element specyfiki systemu politycznego Szwajcarii. Jej tradycja sięga początków XVI w., kiedy to miały powstać fundamenty
szwajcarskiej polityki neutralności, będącej obecnie trwałym elementem kolektywnej świadomości Szwajcarów. Postrzegają oni politykę neutralności jako skuteczny
sposób utrzymania niezawisłości i bezpieczeństwa i dobrobytu Szwajcarii 11.
Szwajcaria dokonała przekształceń w swojej doktrynie neutralności, co odzwierciedla opublikowany w 1993 r. raport komisji rządowej pt. „Szwajcarska neutralność
– polityka zagraniczna między kontynuacją, a zmianą” Szwajcaria uwolniła się
wówczas od tzw. „integralnej neutralności”, co w praktyce oznaczało możliwość
uczestnictwa w międzynarodowych sankcjach wobec państw łamiących pokój lub
prawo międzynarodowe. Historyczne spojrzenie na relacje Szwajcarii z UE pokazuje, iż koncepcja neutralności w formie, jaką przybrała ona po II wojnie światowej
miała istotne znaczenie w negatywnym stosunku Szwajcarii do uczestnictwa
w wyłaniających się zrębach integracji europejskiej. Błędem byłoby jednak wyciąganie wniosku, iż neutralności nie można pogodzić z członkostwem w Unii
Europejskiej 12.
Oceniając wpływ systemu politycznego na proces kształtowania relacji Szwajcarii z UE, należy zgodzić się z rozpowszechnioną wśród politologów tezą, że
w dużym stopniu z powodu specyfiki systemu politycznego Szwajcaria stanowi
szczególny przypadek kraju, geograficznie położonego w sercu Europy, spełniającego wszelkie polityczne i ekonomiczne kryteria członkostwa w UE, ale ciągle
pozostającego poza UE.

10

P. Dardanelli, op.cit., s. 31.
R. Rhinow, Neutralität gestern – heute – übermorgen – www.aog.ch/mtb//0104/0104_renerhinow.html.
12
D. Genser i G. Kreis, Swiss neutrality, [w:] Switzerland and the European Union, 2007, s. 52.
11
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2. SZWAJCARIA A PROCES INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
W historii relacji Szwajcarii i UE, tj. od powstania Wspólnot Europejskich
w 1957 roku do dnia dzisiejszego, można wyróżnić cztery zasadnicze fazy ich
rozwoju.
W pierwszej fazie, przypadającej na okres 1957–1971, Szwajcaria nie znalazła
powodów do włączenia się w nurt zapoczątkowanych w Europie Zachodniej
w latach pięćdziesiątych procesów integracyjnych. W przeciwieństwie do osłabionych i zubożonych po drugiej wojnie światowej sąsiadów Szwajcaria znacznie się
wzbogaciła i dysponowała dobrze prosperującą gospodarką. Dominował tam
w owym czasie pogląd, że nie ma potrzeby rewidowania polityki dystansu i neutralności w kierunku aktywnego uczestnictwa w procesie europejskim, zwłaszcza
że jego celem pozostaje suprancjonalna integracja 13. Jednocześnie, ażeby zniwelować powstałe po 1957 r. negatywne skutki w zakresie wymiany handlowej Szwajcaria utworzyła w 1960 roku, wspólnie z Wielką Brytanią, Danią, Norwegią,
Austrią, Portugalią i Szwecją Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
(EFTA) 14. W latach 1961–1963 rząd szwajcarski prowadził negocjacje ws. stowarzyszenia z EWG, które jednak zakończyły się fiaskiem. Przyczyną były twarde
warunki postawione przez Szwajcarię, w tym m.in. żądanie gwarancji dla demokracji bezpośredniej, federalizmu, neutralności, swobody działań w zakresie
adaptacji prawa wspólnotowego w przyszłości oraz postulat powołania do życia
rady stowarzyszenia i instytucji arbitrażowej 15.
Początek drugiej fazy wyznacza zawarta 1972 roku umowa Konfederacji Szwajcarskiej z ówczesną EWG w sprawie wolnego handlu. Zapewniała ona z jednej
strony możliwość udziału Szwajcarii w gospodarczym wymiarze integracji europejskiej, w tym praktyczne przeciwdziałanie dyskryminacji celnej w obrotach
artykułami przemysłowymi, z drugiej, jak podkreślał rząd w Bernie, nie ograniczyła
suwerenności przy zawieraniu dalszych porozumień handlowych. Tego rodzaju
krok integracyjny pozwalał w rozumieniu Szwajcarów uzyskać korzyści w sferze
gospodarczej i zachować w pełni demokrację bezpośrednią, federalizm i neutral-

13
Ch. Markwalder Bär, Die europapolitischen Optionen der Schweiz; Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. 61, Baden-Baden, s. 113.
14
Zob. http://secretariat.efta.int/Web/EFTAAtAGlance/history/.
15
C.H. Church, Continuities within change. The background of Swiss relations with Europe, [w:]
Switzerland and the European Union, s. 190.
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ność. W następnych latach Szwajcaria zawarła z państwami EWG ponad sto umów
handlowych 16.
Bardziej aktywną politykę Szwajcarii wobec Europy oznaczało wprowadzenie
w 1986 roku zasady sprawdzania każdego nowego wewnętrznego przepisu prawnego pod kątem jego zgodności z dorobkiem prawnym EWG. W opublikowanym
w tym samym roku pierwszym raporcie rządowym w sprawie polityki europejskiej,
Berno podkreślało, że bierze pod uwagę perspektywę członkostwa we Wspólnocie
Europejskiej 17.
W fazie trzeciej, obejmującej lata 1988–1992, Szwajcaria poszukiwała właściwej
dla siebie odpowiedzi na wyzwania procesu rozszerzania i pogłębiania się UE. Były
one czynnikiem rosnącego nacisku i wydawały się pozostawiać Szwajcarii niewiele
możliwości wyboru. Nie mogła ona także nie dostrzegać zmian sytuacji geopolitycznej Europy, w tym przeobrażeń międzynarodowego środowiska, tworzącego
główne uwarunkowania funkcjonowania neutralności Szwajcarii, a które uległy
zasadniczym przekształceniom w następstwie rozpadu imperium sowieckiego.
Postawiło to wiele państw europejskich, w tym także Szwajcarię wobec wyzwania,
jakim była konieczność redefinicji jej roli na scenie europejskiej i globalnej 18.
Szwajcaria przyjęła powołanie do życia w 1989 r. Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), będącego płaszczyzną współpracy między państwami EWG
i EFTA jako pojawiającą się także dla niej możliwość podążania w relacjach ze
Wspólnotą Europejską drogą pośrednią, ponieważ EOG nie wymagała uczestnictwa we wspólnej polityce wobec państw trzecich, ani też nie wprowadzała całkowicie wspólnej polityki gospodarczej i walutowej. Po konsultacjach w ramach
EFTA Szwajcarzy rozpoczęli negocjacje w przekonaniu, iż członkostwo w EOG
zapewni im realny wpływ na proces decyzyjny i możliwość zachowania ekonomicznej niezależności. Założenie to okazało się błędne w momencie, kiedy J. Delors
zmuszony był wycofać wcześniejsze zobowiązanie dopuszczenia państw tworzących
EOG do udziału w procesie decyzyjnym, gdy okazało się, że Wspólnota jest temu
przeciwna 19. Szwajcaria, podobnie jak uczyniły to wcześniej inne państwa neutralne, Austria, Szwecja i Finlandia, złożyła w tej sytuacji 26 maja 1992 roku
wniosek o członkostwo w UE, rezerwując sobie niejako możliwość wejścia do UE
16
Bericht des Bundesrates, Die Stellung der Schweiz im europäischen Integrationsprozess vom
24.8.1988. Bundesblatt (BBI) 1988 III 249, s. 297.
17
Ch. Markwalder Bär, op.cit., s. 115.
18
R. Rhinow, Neutralität gestern – heute – übermorgen s.7 – www.aog.ch/mtb//0104/0104_renerhinow.html.
19
C.H. Church, op.cit., s. 195.
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razem z wyżej wymienionymi państwami w roku 1995 20. Na początku tego samego
miesiąca, tj. 2 maja 1992 roku rząd Szwajcarii podpisał w Oporto układ w sprawie
przystąpienia do EOG, a pod koniec października 1991 roku po zakończeniu
negocjacji Berno ogłosiło członkostwo w UE długoterminowym celem swojej
polityki.
Do pełnego zrealizowania planu wejścia do EOG potrzebne było już tylko
pozytywne rozstrzygnięcie w ogólnonarodowym obligatoryjnym referendum, które
odbyło się 6 grudnia 1992 roku i ku wielkiemu zaskoczeniu kręgów rządowo-parlamentarnych dało wynik negatywny: 50.3% głosów przeciwnych 21. Była to
wprawdzie minimalna większość, ale przesądziła ona o odrzuceniu członkostwa
Szwajcarii w EOG i tym samym wyznaczyła cezurę w polityce integracyjnej
i początek trwającej do dzisiaj czwartej fazy w rozwoju relacji Szwajcaria – UE.
Innym istotnym skutkiem był głęboki podział sceny politycznej, partii politycznych
i elektoratu, w kwestii kierunków i celów polityki integracyjnej.
Wyjątkowo wysoka frekwencja w tym właśnie referendum (79%, podczas gdy
w innych referendach była ona na poziomie ca 40%) prowadzi to do wniosku, że
sprawa przystąpienia do EOG postrzegana była przez wyborców w powiązaniu z ze
złożonym w Brukseli przez rząd wnioskiem o negocjacje członkostwa w UE. Był
to także rezultat wyjątkowo intensywnej kampanii przed referendum, mobilizującej dużą liczbę uprawnionych do głosowania, w tym także elektorat skrajnie
antyeuropejski 22. Przeciwnicy integracji otrzymali w rezultacie odrzucenia EOG
silne wsparcie, które poprowadziło eurosceptyczną, a w niektórych okręgach
antyeuropejską SVP, przez długi czas najmniejszą partię rządową, do największych
przyrostów zwolenników, co znalazło odzwierciedlenie w kolejnych wyborach na
przestrzeni 12 lat, a po wyborach parlamentarnych z jesieni 2003 roku dało jej
dodatkowe miejsce w siedmioosobowym składzie gabinetu rządowego 23.
Na przestrzeni ostatniego półwiecza stosunek Szwajcarii do procesu integracji
europejskiej był kluczową kwestią szwajcarskiej polityki zagranicznej oraz przedmiotem sporu wewnątrzpolitycznego. Szwajcaria swoje relacje z Europą kształto20

Rozszerzenie UE w 1995 roku oznaczało jednocześnie zmniejszenie liczby państw tworzących
EFTA do czterech – Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu i Islandii. Z wyjątkiem Szwajcarii pozostałe
trzy państwa przyłączyły się do EOG, przez co uzyskały bliższe więzi instytucjonalne i dogodne
warunki współpracy ekonomicznej.
21
Volksabstimmung vom 6.12.1992-/www.admin.ch/ch/d/pore/va/19921206/index.html.
22
G. Schneider, C. Hess Die innenpolitische Manipulation der Aussenpolitik: Die Logik von Ratifikationsdebatten in der Direktendemokratie, SwissPolitical Science Review 1/2–3, 1995.
23
URL: http://ch-politik.re4.ch/wahlen2003/parteien.html.
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wała w pierwszej kolejności poprzez pryzmat interesów gospodarczych, choć
doceniała ona znaczenie jedności europejskiej dla sprawy pokoju i bezpieczeństwa
kontynentu. To właśnie interesy gospodarcze, w tym głównie konieczność zapewnienia dostępu do rynku europejskiego w połączeniu z instytucją demokracji
bezpośredniej w zasadniczy sposób wpływały na kurs Szwajcarii w polityce europejskiej 24.

3. SZWAJCARIA NA DRODZE DO UPRZYWILEJOWANEGO
PARTNERSTWA Z UE – UMOWY BILATERALNE
Po odrzuceniu przez wyborców członkostwa w EOG dla rządu w Bernie nasuwał
się logiczny wniosek, że w dającej się przewidzieć perspektywie nie uda się uzyskać
poparcia większości wyborców dla sprawy członkostwa Szwajcarii w UE. W tej
sytuacji Berno, mając na uwadze m.in. konieczność przeciwdziałania potencjalnej
izolacji Szwajcarii w Europie, niejako zmuszone zostało do natychmiastowego
uruchomienia aktywności, zmierzającej do zapewnienia dalszego rozwoju stosunków na podstawie umów bilateralnych25, obejmujących wybrane dziedziny współpracy.
Była to początkowo reakcja na odrzucenie przez elektorat integracyjnego projektu rządu, a z czasem alternatywa dla członkostwa w EOG. Umowy bilateralne
rozwinęły się w aktualną do dzisiaj strategię „bilateralizmu”, będącą generalną linią
kształtowania relacji z UE i jednocześnie alternatywą członkostwa Szwajcarii w UE.
Głównym celem, który im przyświecał było zabezpieczenie dostępu Szwajcarii do
europejskiego rynku wewnętrznego poprzez otwarcie rynków sektorowych26.
Rząd Szwajcarii zaproponował piętnaście obszarów negocjacyjnych, ale Bruksela
zaakceptowała jedynie pięć, a były to: zamówienia publiczne, techniczne ograniczenia w handlu, badania naukowe, transport drogowy i transport lotniczy. Strona
unijna zaproponowała ze swej strony dwa obszary, tj. rolnictwo i swobodę przepływu osób, pozostające w polu szczególnego zainteresowania niektórych państw

24
Center for Security Studies, ETH Zürich; CSS Analysen zur Sicherheitspolitik Nr 37, Juli 2008,
[s. 1–3].
25
Ch. Calliess, Die Privilegierte Partnerschaft der Schweiz als Modell für die Erweiterungsfrage der
EU; Schriftenreihe des Arbeitskreises Europäische Integration e.V. 61, Baden-Baden, s. 289.
26
C. Dupont, P. Sciarini, Back to the future. The first round of bilateral negotiations with the EU,
[w:] Switzerland and the European Union, s. 202.
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członkowskich 27. Rozpoczęte w 1994 r., długotrwałe, a momentami trudne28
negocjacje zakończyły się podpisaniem w czerwcu 1999 r. pakietu 7 umów (przyjęto nazywać je – Bilaterale I), które rozszerzały dostęp Szwajcarii do Jednolitego
Rynku, poza regulacje klasycznej szwajcarsko-unijnej Umowy o wolnym handlu.
Z powodu ograniczenia ich merytorycznego zakresu do wymienionego w każdej
umowie obszaru nazywa się je także umowami sektorowymi 29. Ze względu na
zróżnicowane zainteresowanie Berna i Brukseli poszczególnymi umowami, na
wniosek strony unijnej30, powiązane zostały one prawnie w jedną całość (podejście
pakietowe) przy pomocy tzw. „Guillotine Klausel” (klauzula gilotynowa), która na
zasadzie gilotyny powoduje unieważnienie wszystkich umów w przypadku, gdyby
jedna ze stron wypowiedziała, którąkolwiek z nich. Pakiet ten wszedł w życie 1
czerwca 2002 r., po wcześniejszym pozytywnym wyniku (67,2% głosów poparcia)
fakultatywnego referendum.
Negocjacje w zaproponowanym przez stronę unijną obszarze swoboda przepływu osób miały najbardziej skomplikowany przebieg 31. Chodziło w tym przypadku o szczególne osiągnięcie UE i najistotniejszy element acquis communautaire, co miało duże znaczenie w sytuacji, gdy szwajcarska polityka imigracyjna była
wysoce restrykcyjna i polegała na ścisłej kontroli imigracji przy pomocy kwot
i pozwoleń.
W zamyśle Komisji Europejskiej umowa w jej finalnym kształcie winna oznaczać
wprowadzenie pełnej wolności przepływu osób. Wskazując na możliwość odrzucenia takiego rozwiązania w referendum Szwajcaria zgłosiła propozycję stopniowego wycofywania systemu kwot i pozwoleń i sprzeciwiła się wszelkiemu automatyzmowi we wprowadzaniu swobody przepływu osób, a w pewnym momencie
podjęła nawet próbę przesunięcia negocjacji na okres trzech lat. Porozumienie
zawarte 2 grudnia 1996 r. dawało Szwajcarii okresy przejściowe i warunki zapew27

Ibidem.
Po uruchomieniu inicjatywy ludowej (20.02.1994) w celu „ochrony obszaru Alp przed ruchem
tranzytowym” (tzw. Inicjatywa Alpejska), trwające między UE i Szwajcarią negocjacje zostały zablokowane przez stronę unijną, ponieważ inicjatywa niosła ze sobą groźbę dyskryminacji zagranicznych
firm transportowych i naruszenia szwajcarsko-wspólnotowej umowy tranzytowej. Ostatecznie negocjacje zostały ruszyły w listopadzie 1994 roku.
29
Umowy zostały opublikowane w Bundesblatt Nr. 34, 31. August 1999 s.6489–7027. zob.http://
www.humanrights.ch/home/upload/pdf/070321_Factsheets_Billaterale.pdf.
30
Chodziło o uniknięcie sytuacji, jaka zdarzyła się z wynegocjowaną umową ws. członkostwa
Szwajcarii w EOG, zob.: Botschaft des Bundesrates zur Genehmigung der sektoriellen Abkommen
zwischen der Schweiz und der EG vom 23 Juni 1999, Bundesblatt 1 Nr. 34, 31, August 1999, s. 6128.
31
CSS Analysen zur Sicherheitspolitik, op.cit.
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niające stopniowe otwieranie rynku pracy, a także możliwość wypowiedzenia
umowy po okresie siedmiu lat drogą referendum. UE uzyskała uznanie zasady
swobody przepływu osób, najpierw na obłożony sankcją referendum siedmioletni
okres, po 2007 r., a następnie wolny od jakichkolwiek restrykcji, po 2014 roku 32.
Po upływie jednego roku realizacji umów bilateralnych rząd federalny przedstawił ocenę „ostrożnie pozytywną” 33. Jej podstawą była ankieta przeprowadzona
w 110 prywatnych i publicznych instytucjach, spośród których 42 oceniły zebrane
doświadczenia pozytywnie, 32 przestawiły oceny neutralne, zaś 6 negatywne. Za
najważniejsze osiągnięcia uznano stosunkowo niewielką migrację z UE oraz
ograniczenie tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych przez Alpy. Economiesuisse34 uznała porozumienia bilateralne za nieodzowne dla dalszego rozwoju
rynku szwajcarskiego, na którym odnotowano zmniejszenie kosztów własnych
dzięki ułatwionemu dostępowi do rynków UE. Wg ówczesnych szacunków szwajcarskiego Ministerstwa Gospodarki pierwszy pakiet umów winien przynieść wzrost
PKB w okresie pięciu lat o 2% oraz inne korzyści porównywalne z uzyskiwanymi
przez kraje zgrupowane w EOG 35. Najmniej z nowych możliwości skorzystało
rolnictwo, co tłumaczy się głównie jego niską, na tle innych krajów, konkurencyjnością.
Obawy opinii publicznej przed nadmiernym napływem cudzoziemców nie
znalazły potwierdzenia. Krótkookresowe i średnie kontyngenty pobytu dla obywateli UE zostały wykorzystane zaledwie w połowie. Największym zainteresowaniem cieszyły się kontyngenty na stały pobyt w Szwajcarii. Osoby korzystające
dotychczas z reguł małego ruchu przygranicznego zmieniały swój status z pracowników sezonowych na stałych rezydentów 36.
Zainteresowanie podtrzymaniem strategii stopniowej i selektywnej integracji
z UE spowodowało, iż Szwajcaria już w końcowej fazie negocjacji Bilaterale –
i zadeklarowała gotowość zintensyfikowania współpracy w sprawach migracji
i polityki azylowej. W rezultacie obie umawiające się strony wyraziły wolę konty-

32

C. Dupont, P. Sciarini, op.cit., s. 206.
Bilaterale Abkommen I Schweiz – EU: Erste Erfahrungen ein Jahr nach Inkrafttreten, zob.http://
www.admin.ch/cp/d/3ed37670_2@presse1.admin.ch.html.
34
Economisuisse jest największą organizacją gospodarki szwajcarskiej, w której członkami jest
ok. 100 związków branżowych, 20 kantonalnych izb handlowych i kilka wielkich firm
szwajcarskich.
35
H. Hauser, T. Zimmermann, Zum wirtschaftlichen und integrationspolitischen Stellenwert der
bilateralen Verträge Schweiz – EU, Aussenwirtschaft (1999).
36
Bilaterale Abkommen I Schweiz – EU: Erste Erfahrungen ein Jahr nach Inkrafttreten, op.cit.
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nuowania negocjacji, obejmujących obszary pominięte w I pakiecie37, co doprowadziło do rozpoczęcia nowej rundy negocjacji umów bilateralnych – tzw. Bilaterale II. UE, mimo początkowych oporów, dostrzegła dwa obszary, które były istotne
z punktu widzenia procesu integracji europejskiej: – opodatkowanie dochodów
kapitałowych i zwalczanie przestępstw podatkowych 38.
Rozpoczęcie negocjacji II pakietu umów bilateralnych nastąpiło w czerwcu
2002 r., a objęły one 10 obszarów, z których siedem to tzw. leftovers, pominięte
w pierwszym pakiecie: liberalizacja rynku usług, przetworzone artykuły rolne,
statystyka, ochrona środowiska, wymiana młodzieżowa, dostęp do unijnego programu media oraz zniesienia podwójnego opodatkowania emerytur b. urzędników
UE, mieszkających w Szwajcarii 39. Nowe umowy negocjowane w ramach pakietu
Bilaterale II to: harmonizacja opodatkowania dochodów z wkładów bankowych,
zwalczanie przestępstw podatkowych, współpraca policji i wymiarów sprawiedliwości oraz koordynacja polityki azylowej poprzez stowarzyszenie w ramach
konwencji Schengen/Dublin.
Generalnie Szwajcaria oczekiwała40, iż umowa o współpracy w obszarze Schengen/Dublin pozwoli jej wzmocnić bezpieczeństwo wewnętrzne i obniżyć koszty
związane z polityką azylową, przy jednoczesnym zagwarantowaniu możliwości
suwerennych i autonomicznych rozstrzygnięć w kwestii przejmowania przyszłych
aktów prawnych. Planowana rewizja Protokołu nr 2 do Umowy o wolnym handlu,
dot. przetworzonych artykułów rolnych miała przynieść efekt w postaci zwiększonego bezcłowego eksportu żywności do UE. Ponadto Szwajcaria dążyła do zapewnienia sobie udziału we wspólnotowych programach w dziedzinie oświaty, młodzieży, mediów, statystyki i ochrony środowiska.
Główne zainteresowanie UE dotyczyło umowy w sprawie opodatkowania
dochodów od oszczędności, gdyż jej zawarcie oznaczało włączenie Szwajcarii do
europejskiego systemu transgranicznego opodatkowania tego rodzaju dochodów
oraz na zwiększeniu skuteczności w zwalczaniu przestępstw podatkowych poprzez
umowne zapewnienie pomocy urzędowej i prawnej między Szwajcarią i UE
w odniesieniu do deliktów w zakresie podatków pośrednich.
37

Zob. Botschaft zur Genehmigung der bilateralen Abkomen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union vom 1 Oktober 2004, Bundesblatt 2004, s. 5965–6564.
38
T. Cottier, R. Liechti, Die Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union: Eine kurze Geschichte
differenzieller und schrittweiser Integration w Basler Schriften zur europäischen Integration Nr 81.
39
A. Alfonso, M. Magetti, Bilaterals II – Reaching the limits of the Swiss third way, [w:] Switzerland
and the European Union, op.cit., s. 216.
40
Ibidem.

Uprzywilejowane partnerstwo w stosunkach z Unią Europejską

29

W trakcie negocjacji nad harmonizacją opodatkowania dochodów z lokat,
Szwajcaria stanowczo odrzucała żądanie automatycznej wymiany informacji
o właścicielach kont, gdyż w jej rozumieniu byłoby to naruszeniem tajemnicy
bankowej i mogłoby zasadniczo osłabić zaufanie do szwajcarskich banków 41.
Szwajcaria była natomiast gotowa do zaakceptowania pomocy z urzędu na żądanie
państw UE w przypadkach przestępstw podatkowych 42. Podpisana Umowa o opodatkowaniu dochodów kapitałowych wprowadziła obowiązek przekazywania
podatku od odsetek z depozytów obywateli krajów UE, ulokowanych w bankach
szwajcarskich. Uzgodniono przy tym zwiększającą się, co trzy lata stopę – 15%
w pierwszych trzech latach obowiązywania, 25% w następnych trzech i 35% od
2011 roku. Tak naliczony podatek w 75% przekazywany jest do krajów pochodzenia właścicieli kont, reszta pozostaje w Szwajcarii z przeznaczeniem na pokrycie
kosztów obsługi systemu. Strona szwajcarska nie musi ujawniać danych właścicieli
depozytów. Tym samym, mimo twardej postawy negocjacyjnej Brukseli, Szwajcarom udało się obronić tajemnicę bankową. Wprowadzenie systemu do praktyki
bankowej nastąpiło dopiero w lipcu 2005 r. z uwagi na długi proces ratyfikacyjny
w Szwajcarii.
Umowa o zwalczaniu oszustw podatkowych i celnych zawierała zgodę Szwajcarii na pomoc prawną i urzędową w odniesieniu do przypadków cięższych uchybień,
tj. opiewających powyżej wartości 25 tys. €, podatków pośrednich (m.in. VAT
i akcyzy), ceł, nienależnie pobranych subwencji eksportowych i przemytu zorganizowanego. W takich przypadkach dopuszcza się udział przedstawicieli unijnych
organów ścigania w czynnościach dochodzeniowych i wgląd w konta bankowe.
Szwajcaria zobowiązywała się poszerzyć także zakres pomocy prawnej w zwalczaniu przypadków „prania brudnych pieniędzy”.
Negocjując przystąpienie do konwencji Schengen/Dublin rząd w Bernie motywowany był chęcią zdobycia nowych możliwości umacniania bezpieczeństwa
wewnętrznego. Duża hermetyczność obszaru Schengen i brak koordynacji polityki
azylowej z krajami UE sprawiała, iż Szwajcaria mogłaby stać się obszarem koncentracji nielegalnej migracji, a co za tym idzie zorganizowanej przestępczości.
Negocjacje tej umowy były trudne i trwały prawie dwa lata. Szwajcaria domagała
się gwarancji, że wykorzystując jeden z zapisów umowy z Schengen (art. 51a) Unia
nie dokona kolejnego „zamachu na tajemnicę bankową”, tym razem w odniesieniu
41
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do podatków bezpośrednich. Ostatecznie Komisja Europejska zgodziła się, że
Szwajcaria nie będzie zobowiązana do uchylania tajemnicy bankowej w przypadkach „ucieczek” obywateli państw unijnych przed ojczystym fiskusem.
Na podstawie zgodnej decyzji Komisji Europejskiej i strony szwajcarskiej Umowa
o liberalizacji rynku usług została w marcu 2003 r. wycofana z pakietu negocjacyjnego. Strony zapowiedziały wprawdzie powrót do negocjacji43, jednakże do dnia
dzisiejszego nie zostały one wznowione, choć istnieją silne naciski ze strony firm
ubezpieczeniowych. Przejęcie przez Szwajcarię unijnego dorobku prawnego
w zakresie nadzoru i kontroli usług oraz świadczenia pomocy urzędowej i prawnej
było nie do przyjęcia głównie przez szwajcarski sektor bankowy 44. Z kolei UE nie
była gotowa zaakceptować propozycji uznania na zasadzie wzajemności regulacji
prawnych strony szwajcarskiej.
Drugi pakiet dziewięciu umów bilateralnych Szwajcaria i UE podpisały 26 października w Luxemburgu. Stosownie do wniosku rządu federalnego siedem z nich
szwajcarskie Zgromadzenie Federalne poddało fakultatywnemu referendum zgodnie z art. 141 Konstytucji45. Z możliwości przeprowadzenia referendum skorzystano
jedynie w odniesieniu do Umowy Schengen/ Dablin. Szwajcarska Partia Ludowa
SVP razem z Akcją na rzecz Niezależnej i Neutralnej Szwajcarii AUNS ogłosiły
10 grudnia 2004 r. podjęcie kroków formalnych, zmierzających do przeprowadzenia
referendum46. Poparcia udzieliła też prawicowo-konserwatywna Lega dei Ticinesi47.
Referendum odbyło się w dniu 5 czerwca 2005 roku i przy frekwencji 56,6%, przyniosło wynik pozytywny, tj. 54,6% wyborców oddało swój głos za przyjęciem
Umowy o stowarzyszeniu Szwajcarii w ramach Konwencji Schengen/Dublin 48.
Ratyfikacja tej umowy przez Szwajcarię nastąpiła 20 marca 2006 roku.
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die Wirtschaft, Zürich 2003, s. 13.
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Rząd federalny bronił wymogu tzw. „podwójnej karalności” czynu, mając na
uwadze, iż odejście od niego obniżyłoby atrakcyjność szwajcarskich banków dla
klientów z krajów unijnych 49. Szwajcaria nie była gotowa przyjąć unijnej definicji
oszustwa celnego, która zobowiązywałaby ją do konfiskaty dokumentów bankowych również w sprawach uchylania się obywateli Unii od obowiązków podatkowych. W Szwajcarii czyny takie podlegają jedynie postępowaniu administracyjnemu. Berno godziło się na współpracę z państwami Unii tylko w przypadkach,
kiedy dany czyn również w Szwajcarii, a nie tylko w zainteresowanym kraju unijnym, jest traktowany jak przestępstwo, tzn. jest zagrożony karą pozbawienia
wolności na okres nie krótszy niż sześciu miesięcy. Szwajcaria domagała się przyznania jej klauzuli ochronnej zabezpieczającej przed takim rozwojem prawa
unijnego, które kolidowałoby z zasadami neutralności, demokracji bezpośredniej,
federalizmu oraz tajemnicą bankową.
Umowy pakietu Bilaterale II uznane zostały przez Rząd Federalny i wszystkie
siły polityczne, poza SVP i skrajną prawicą, za wysoce satysfakcjonujące 50. Wszystkie stawiane przez stronę szwajcarską podstawowe cele – zakończenie negocjacji
we wszystkich obszarach, w szczególności w obszarze Schengen/Dublin, ochrona
tajemnicy bankowej, zarówno w obszarze opodatkowania oszczędności, oszustw
podatkowych, jak i w umowie Schengen/Dublin zostały w pełni osiągnięte. Nie
sfinalizowano jedynie umowy o współpracy w sektorze usług. Przeszkodziły w tym
partykularne interesy banków, a zwłaszcza ich brak gotowości do przejęcia unijnych
uregulowań w zakresie prania brudnych pieniędzy. Z powodu braku tej umowy
ucierpiały z kolei interesy szwajcarskich towarzystw ubezpieczeniowych.
Warto zauważyć, iż w przypadku umów Bilaterale II chodzi o regulacje wychodzące poza sprawy gospodarcze, co w istocie potwierdziło też nową dynamikę
procesu integracji Szwajcarii z UE 51. Zawarto porozumienia, które rozciągają się
na ważne i wrażliwe obszary, jak polityka bezpieczeństwa, zagadnienia imigracji,
ochrony środowiska, kultury i oświaty. W ten sposób droga umów bilateralnych
doprowadziła do stworzenia dobrze funkcjonującego ekwiwalentu członkostwa
Szwajcarii w Europejskim Obszarze Gospodarczym, będącego czymś więcej niż

weszła w życie w 12 grudnia 2008 roku, zob. Bundesamt für Migration, Schengen/Dublin, http://
www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/themen/migration/ref_schengen_dublin.html.
49
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51
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tylko jego substytutem, ponieważ Szwajcaria uzyskała niektóre przywileje przynależne krajom członkowskim 52.
Niezależnie od sektorowych umów bilateralnych Berno zawarło z Brukselą
dotychczas ok. stu porozumień technicznych. Jest ich więcej niż w przypadku
jakikolwiek innego kraju, niebędącego członkiem UE, a przyniosło to także efekt,
tzw. eurokompatybilnolści legislacyjnej Szwajcarii. Faktycznie więcej niż połowa
aktów prawnych natury gospodarczej wywodzi się z dorobku prawnego UE i często, tak jak to miało miejsce w przypadku europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, E 111, są one akceptowane „na dobre i na złe”. Wszystko to potwierdza
wysoki stopień substancjonalnej europeizacji Szwajcarii. Oczywiste jest jednak, że
brak członkostwa w UE uniemożliwia jej uczestnictwo i wpływ na proces kształtowania acquis communautaire i polityk europejskich. To ostatnie jest jednym
z istotnych argumentów zwolenników pełnej integracji z UE, zarówno w partiach
politycznych, jak i w społeczeństwie. Badania opinii publicznej wskazują, że od
46% do 66% społeczeństwa jest za członkostwem w UE 53. Również Unia Europejska jest otwarta i gotowa na przyznanie członkostwa Szwajcarii. Badania Eurobarometru regularnie sugerują, że 78% obywateli UE widziałoby Szwajcarię jako kraj
członkowski UE, podczas gdy tylko 40% tej populacji widziałoby w Unii, np.
więcej państw bałkańskich 54.
Sektorowe umowy bilateralne Szwajcaria – UE w połączeniu z autonomiczną
implementacją unijnego dorobku prawnego, przy jednoczesnym zachowaniu
pełnej suwerenności i nienaruszalności specyfiki systemu politycznego,55 to podstawowe elementy realizowanej od 1992 roku strategii kształtowania relacji z UE.
Istotne znaczenie dla podtrzymania tego kursu w europejskiej polityce Szwajcarii
miało zakończone wynikiem negatywnym, przeprowadzone 4 marca 2001 roku
z inicjatywy ludowej, referendum w sprawie natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji o członkostwo w UE. Doprowadziło to Szwajcarię do takiego zakresu
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powiązań z UE, który daje podstawy, by postrzegać je jako „integrację bez członkostwa”, lub „uprzywilejowane partnerstwo” 56.
Z powodzeniem realizowana tzw. „droga umów bilateralnych” pozostaje główną
strategią rozwoju współpracy Szwajcarii z UE. Wskazano to już w ogłoszonym
przez rząd w 2006 roku raporcie nt. stosunków z UE57, odnoszącym się do wszystkich obszarów współpracy, przygotowanym jako podstawa i inspiracja szerokiej
debaty politycznej w sprawach polityki europejskiej. Kluczowym postanowieniem
raportu było zastąpienie członkostwa w UE, definiowanego dotychczas jako strategiczny cel polityki europejskiej, jedynie opcją członkostwa. Berno przekazało
tym samym Brukseli i państwom członkowskim UE ważny sygnał polityczny,
a mianowicie, że w perspektywie średniookresowej członkostwo Szwajcarii w UE
nie wchodzi do agendy polityki rządowej.
Wysiłki Szwajcarii w polityce europejskiej koncentrują się dzisiaj wokół kwestii
zapewnienia efektywności umów bilateralnych, m.in. poprzez ich dostosowywanie
do rozwijającego się odnośnego prawa unijnego, co związane jest z długotrwałymi
i uciążliwymi procedurami. Poszukuje się możliwości ich skracania i upraszczania.
Pomocna w tym względzie miałaby być także zgłoszona przez Berno propozycja
zawarcia „umowy ramowej”, której idea nie została jak dotąd skonkretyzowana.
Niedawno Berno dało do zrozumienia, iż jego oczekiwania wobec Brukseli idą
w kierunku dopuszczenia Szwajcarii do udziału w procesie tworzenia decyzji
(decision shaping) w zakresie prawa unijnego 58. Uwagę elity politycznej Szwajcarii
koncentrowała na przełomie lat 2008/2009 wynegocjowana w pierwszym pakiecie
Umowa ws. swobody przepływu osób, która wymagała dostosowań59 z uwagi na
fakt, iż została zawarta na siedem lat. Wyznaczone na 8 lutego 2009 r. referendum
rozstrzygało w sprawie nowego okresu jej obowiązywania, jak i o rozszerzeniu jej
na nowe kraje członkowskie UE, tj. Rumunię i Bułgarię. Wagę tego referendum
określał jego bezpośredni związek z Guillotine Klausel 60. Referendum przyniosło
wynik, w postaci 60% poparcia, podtrzymujący decyzję parlamentu i będący także
wyrazem poparcia dla polityki rządu w zakresie kształtowania stosunków z UE
56
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w oparciu o zasady ujęte w ramy „bilateralizmu”. Wg niektórych prognoz poparcie
społeczeństwa dla swobody przepływu określano na poziomie nawet 70%. Taki
pułap nie został wprawdzie osiągnięty, niemniej 60% głosów „za” zostało przyjęte
zarówno w Szwajcarii61, jak i w krajach członkowskich UE i instytucjach europejskich62 jako legitymizacja polityki swobody przepływu osób, a zwłaszcza drogi
umów bilateralnych o sile niespotykanej w poprzednich głosowaniach europejskich. W wielu ocenach podkreślano, iż w świetle tego wyniku pod znakiem
zapytania stanęła sprawa dalszego wykorzystywania przez antyeuropejskie siły
polityczne kwestii swobody przepływu osób jako swego rodzaju „tarczy antyunijnej”, jak i dalszy sens odwoływania się do referendum po przyszłych rozszerzeniach
UE. W SVP zaostrzyły się wewnętrzne podziały, w tym zarysowała potrzeba zmiany
pokoleniowej w kierownictwie tej partii 63.
Trzeba jednak zwrócić uwagę, iż w ogólnokrajowym trendzie poparcia dla
przedłużenia obowiązywania Umowy oraz jej rozszerzenia na Bułgarię i Rumunię
wyrażonym podczas głosowania w referendum z 8 lutego 2009 r. odstępstwem
i wyjątkiem był sąsiadujący z Włochami kanton Tessin, którego mieszkańcy w 66%
opowiedzieli przeciw przedłożeniu. Przyczyn tego stanu rzeczy zasadnie upatrywano w trudnościach we współpracy transgranicznej między Szwajcarią i Włochami, w tym w problemach związanych z napływem pracobiorców z włoskiej
Lombardii do kantonu Tessin, jak i ofertą włoskich przedsiębiorstw usługowych,
które zaostrzały konkurencję na rynku usług 64. Trudności te pogłębiła 6% stopa
bezrobocia w regionie, a do pewnego stopnia globalny kryzys finansowy i gospodarczy, który wybuchł w 2008 r. W ocenie tej sytuacji nie ma większych różnic
między partiami politycznymi w kantonie Tessin, których przedstawiciele wezwali
przy tej okazji do stosownych działań pomocowych władze centralne w Bernie
i w Rzymie 65.
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4. OGRANICZENIA BILATERALIZMU –
SPÓR MIĘDZY BERNEM I BRUKSELĄ WOKÓŁ REŻIMÓW
PODATKOWYCH W KANTONACH SZWAJCARSKICH
Postępujący proces zbliżania Szwajcarii do UE wg reguł „zmiennej geometrii
bilateralizmu” i polityki autonomicznego przejmowania prawa UE,66 przy wielorakich regulacjach, odnoszących się do Szwajcarii jako centrum finansowego
napotyka na powtarzające się trudności. Dotyczy to w szczególności dziedziny
prawa podatkowego, które tradycyjnie należy do podstawowych obszarów suwerenności państwa, ale ma także istotne znaczenie w procesie integracji europejskiej,
w którym obecne są implikacje dokonującej się regionalizacji i globalizacji gospodarki. W tym kontekście widzieć trzeba trwający od 2005 roku „spór podatkowy”
Szwajcaria – UE, który stanowi obciążenie w stosunkach Szwajcarii i UE.
Przedmiotem sporu, o którym mowa, są praktyki podatkowe niektórych kantonów szwajcarskich (Zug, Schwyz, Vaud, Obwald), polegające na stosowaniu
wyjątkowo niskich stawek podatkowych w odniesieniu do mających siedzibę
w Szwajcarii międzynarodowych holdingów i towarzystw zarządzających, które
w praktyce oznaczają całościowe lub częściowe zwalnianie z podatków od zysku
uzyskanego za granicą, głównie na terenie krajów UE.
Decyzją z 13.02.2007 roku Komisja Europejska wezwała Szwajcarię do negocjacji, zaniechania lub modyfikacji uprzywilejowanego traktowania holdingów
i zastrzegła wprowadzenie środków ochronnych, tj. ceł na towary importowane ze
Szwajcarii67. W istocie decyzja ta oznaczała przekształcenie sporu z dotychczasowej
urzędniczej wymiany wyjaśnień w sprawie, w problem polityczny w stosunkach
UE i Szwajcarii 68.
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5. OPCJE EUROPEJSKIEJ POLITYKI SZWAJCARII
Teoretycznie Szwajcaria ma wiele opcji realizacji polityki europejskiej. Za prawie
niemożliwy uznać należy totalny odwrót od UE, wyrażony zerwaniem umów
bilateralnych z Unią Europejską, gdyż musiałoby to nieuchronnie prowadzić do
politycznej izolacji Szwajcarii i gospodarczej dezintegracji. W trwającej politycznej
debacie wielu specjalistów wskazuje, iż w długiej perspektywie niemożliwe będzie
też utrzymanie status quo, tj. strategii „bilateralizmu”. Potrzebom obecnego etapu
nie odpowiada już, odrzucony w przeszłości, wariant wejścia Szwajcarii do EOG,
czy zawarcie unii celnej, gdyż w ocenach oficjalnych przedstawicieli Berna nie
rozwiązywałoby to prawnych problemów europejskiej polityki Szwajcarii 69. Opinii
tej nie podzielają wszyscy eksperci, m.in. Dyrektor Instytutu Handlu Światowego
Uniwersytetu w Bernie Thomas Cottier, który unię celną widzi, obok pełnego
członkostwa, jako sposób na ograniczenia i niedostatki„bilateralizmu” w sferze
gospodarczej. Byłby to jego zdaniem efekt przewidzianego w ramach unii celnej
włączenia Szwajcarii do preferencyjnego systemu umownego UE oraz skutek
pełnej integracji rolnictwa, będącego najwyraźniej dla Szwajcarii największym
wyzwaniem 70.
Najbardziej prawdopodobna w perspektywie krótkoterminowej wydaje się opcja
kontynuacji i pogłębiania więzi z UE w oparciu o umowy bilateralne. Jest oczywiste, iż kontynuacja „bilateralizmu” jest zależna także od gotowości wyjścia naprzeciw tym zamiarom ze strony Brukseli. Niektórzy specjaliści przekonani, iż Bruksela
traktowała umowy bilateralne jako drogę, po której Szwajcaria dojdzie do członkostwa, prognozują jej większą powściągliwość, w sytuacji, gdy celu tego nie udało
się zrealizować. Pełnego członkostwa Szwajcarii w UE nie należy natomiast wykluczać w perspektywie długoterminowej 71. Takie podejście zawarte było w już
w rządowym raporcie z 2006 r. ws. stosunków z UE. W ocenie rządu federalnego,
tzw. „droga umów bilateralnych” jako sposób zabezpieczania interesów Szwajcarii
w stosunkach z UE, nie została wyczerpana, na co wskazywała rysująca się możliwość przygotowania ad hoc nowych umów w obszarze energii, służby zdrowia
(współpraca w zwalczaniu epidemii) oraz dot. udziału Szwajcarii w europejskim
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I. Baudisch, A. Gäbler, Lehren einer flexiblen Integrationspolitik: Das Verhältnis der Schweiz zur
Europäisschen Union, Die Schweiz und Europa, 8. Gemeinsame Tagung des Arbeitskreises Europäische Integration der ECSA – Schweiz und ECSA – Östereich; Heidelberg, 30. Juni 2006.
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T. Cottier, R. Liechti, op.cit., Basler Schriften, s. 23.
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Zob. referat minister spraw zagranicznych M. Calmy-Rey: Bilateraler Weg: Standortbestimmung
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programie nawigacji satelitarnej Galileo, jak i rozpoczęte rozmowy w sprawie
umowy o wolnym handlu artykułami rolnymi i spożywczymi.
Szwajcaria podtrzymuje nadal zgłoszony w Brukseli projekt zawarcia tzw.
„umowy dachowej”, której wartości dodanej upatruje m.in. w nowych możliwościach w zakresie koordynacji realizacji wszystkich umów bilateralnych, a także
uruchomieniu instytucji dialogu politycznego, któremu początek dało brukselskie
spotkanie na szczycie w dniu 19 maja 2004 r. z udziałem Przewodniczącego Komisji Europejskiej – R. Prodiego, przedstawiciela ówczesnej Prezydencji Irlandii –
M. Harney’a i Prezydenta Szwajcarii J. Deisa.
W dającej się przewidzieć perspektywie Szwajcaria najprawdopodobniej pozostanie poza UE. Rząd federalny złożył wprawdzie w 1992 roku w Brukseli formalny
wniosek ws. członkostwa w UE, ale w związku z negatywnym wynikiem dwu
referendów europejskich (ws. członkostwa w EOG w 1992 roku i ws. natychmiastowego rozpoczęcia negocjacji w 2001 roku) pozostaje on do dzisiaj „zamrożony”,
choć nie został też wycofany, mimo wezwań płynących z antyeuropejskich środowisk politycznych. Wykreowany w pewnym momencie przez proeuropejskie kręgi
polityczne wariant tzw. „członkostwa light” (bez przyjmowania euro) w ocenie
Berna nie trafiał na podatny grunt w Brukseli.
Szwajcarski politolog Yannis Papadopulos72, autor wielu publikacji, w tym
opracowania poświęconego prognozie wzajemnych relacji Szwajcarii i UE, powołując się na opinie znanych specjalistów i autorytetów naukowych, m.in. P. Dardanelli’ego, A. Trechsel’a, D. Gensera i G. Kreisa73 uważa, że generalny scenariusz
przyszłych relacji Szwajcarii z UE jest mniej optymistyczny dla kręgów proeuropejskich. W jego opinii gdyby nawet pewnego dnia szwajcarscy wyborcy opowiedzieli się w obligatoryjnym referendum za członkostwem w UE, to iluzją byłoby
oczekiwać, że pojawi się niezbędna większość po stronie kantonów, mimo poparcia udzielanego generalnie przez rządy kantonalne polityce integracji europejskiej
rządu federalnego. Przywiązanie do praktyki bezpośredniej demokracji jest w istocie kluczową przeszkodą wejścia Szwajcarii do UE. Szwajcarzy obawiają się, że
członkostwo w UE nadwerężyłoby ich własne prerogatywy i suwerenność. Analogiczne oceny można przyjąć w odniesieniu do pozostałych filarów szwajcarskiej
tożsamości, tj. federalizmu i neutralności. W opinii ww. specjalistów, w podejściu
Unii Europejskiej do kwestii stosunków ze Szwajcarią, pewną rolę odgrywać
72
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zaczyna nieunikniona presja na zmniejszenie uwagi, udzielanej oczekiwaniom
i wrażliwości małego i dobrze prosperującego partnera. Dostrzegać w tym trzeba
skutek nowego rozkładu priorytetów, determinowanych jej umacniającym się
statusem siły globalnej. Tym samym tradycyjna strategia Szwajcarii, stawiająca na
maksymalizację korzyści ekonomicznych i minimalizację kosztów, w tym politycznych może się znaleźć w impasie.

6. ODNIESIENIA DO STOSUNKÓW Z NOWYMI KRAJAMI
CZŁONKOWSKIMI UE
Umowa o wolnym handlu Konfederacja Szwajcarska – UE z 1972 roku oraz sześć
umów z pakietu Bilaterale I zostały z dniem 1 maja 2004 r. automatycznie rozszerzone na dziesiątkę nowych krajów członkowskich UE. Rozszerzenie Umowy
w sprawie swobody przepływu osób wymagało uzgodnienia protokołu dodatkowego, który rząd szwajcarski negocjował z Komisją Europejską 74. Szwajcaria była
zainteresowana przede wszystkim ustanowieniem okresów przejściowych, gwarantujących jej kontrolę i stopniowe otwieranie rynku pracy dla pracobiorców
z nowych krajów członkowskich. Początkowe stanowisko Komisji Europejskiej
sugerujące obowiązek Szwajcarii wprowadzenia rozwiązań, obowiązujących dla
starych krajów unijnych uległo zmianie pod naporem argumentów szwajcarskich
oraz zrozumienia wykazywanego w tych krajach UE, które same wprowadziły
okresy przejściowe (Niemcy, Austria, Francja). Do września 2004 roku trwały
w Szwajcarii obowiązkowe konsultacje społeczne tekstu protokołu dodatkowego
do umowy głównej, który parafowano 2 lipca 2004 roku. W dniu 25 września
2005 r. przejęty został on przez wyborców w fakultatywnym referendum (56%
głosów za), a 1 kwietnia 2006 roku protokół wszedł w życie.
Szwajcaria całkowicie otworzy swój rynek pracy i wprowadzi pełną swobodę
przepływu osób z nowymi krajami członkowskimi z dniem 1 maja 2011 roku,
stopniowo zwiększając ustalone dla „starej” Unii kontyngenty roczne o 20%, tj.
proporcjonalnie do wzrostu liczby mieszkańców poszerzonej UE. W okresie
przejściowym będą obowiązywać ograniczenia w dostępie obywateli krajów „dziesiątki” do szwajcarskiego rynku pracy w postaci kontyngentów i pierwszeństwa
w zatrudnianiu własnych obywateli, a także kontroli warunków pracy i płacy. Berno
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zachowa też do roku 2014 możliwość ponownego wprowadzenia kontyngentów,
gdyby migracja przekroczyła określone progi.
W całokształcie europejskiej polityki Szwajcarii ważne miejsce zajmuje jej udział
w działaniach o charakterze kohezyjnym na rzecz nowych krajów członkowskich,
w tym na rzecz Polski. Równolegle z negocjacjami pakietu Bilaterale II toczyły się
rozmowy na temat udziału Szwajcarii w kosztach rozszerzenia UE. Berno zgłosiło
gotowość ustanowienia kontrolowanego przez siebie i przeznaczonego dla nowych
krajów członkowskich UE instrumentu finansowego (SIF) w wysokości 1 miliarda
CHF 75. Kwota ta przeznaczona została na realizację konkretnych projektów
w takich obszarach, jak: bezpieczeństwo, stabilność i administracja rządowa,
środowisko naturalne i infrastruktura, wspieranie prywatnej przedsiębiorczości,
oświata i kultura.

Tabela 2. Klucz podziału środków w ramach SIF w % i w mln CHF
Polska

48,9%

489

Węgry

13,1%

131

Republika Czeska

11,0%

110

6,7%

67

Słowacja
Litwa

7,1%

71

Łotwa

6,0%

60

Estonia

4,0%

40

Słowenia

2,2%

22

Cypr

0,6%

6

Malta

0,3%

3

Rezerwa

2,0%

20

100,0%

1 000

Rumunia

70%

181

Bułgaria

30%

76

Total

1 257

Źródło: http://de.wikipedia.org/wiki/Erweiterungsbeitrag
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Oficjalne negocjacje w sprawie SIF rozpoczęto jesienią 2004 roku. Otwartą była
początkowo sprawa formy porozumienia. Strona szwajcarska obstawała przy
niewiążącym Memorandum of Understanding z Komisją Europejską, argumentując, że forsowana przez Brukselę umowa prawnomiędzynarodowa na szczeblu
wspólnotowym wymagałaby wydłużonej procedury ratyfikacyjnej, co opóźniłoby
jej realizację. Negocjacje te sfinalizowane zostały na początku 2006 roku, a ich
wynik odzwierciedlało wspólne Memorandum of Understanding, podpisane 27.02.
2006 r. w Brukseli 76. SIF nie ma prawnego powiązania z II pakietem umów bilateralnych. Rząd szwajcarski, mając na uwadze przeciwników zbliżenia z UE, ze
szczególną siłą podkreślał, iż jest to wynikający z poczucia solidarności, autonomiczny i dobrowolny wkład Szwajcarii, który będzie realizowany bez pośrednictwa
Brukseli, co oznaczało, iż środki finansowe inwestowane będą bez pośrednictwa
Funduszu Spójności UE.
Z kolei skupiający się w SVP przeciwnicy tej polityki podnosili argument, iż
zobowiązanie Szwajcarii do wyasygnowania 1 mld CHF na pomoc dla nowych
krajów UE to cena, jaką przychodzi Szwajcarii zapłacić za umowy bilateralne,
w tym zwłaszcza za włączenie jej do konwencji Schengen/Dublin. Przyjęte przez
rząd rozwiązanie, polegające na włączeniu SIF w ramy prawnofinansowe tzw.
ustawy o pomocy wschodniej zyskało akceptację parlamentu, ale nie zapobiegło
– jak oczekiwał tego rząd – zgłoszeniu wniosku ws. poddania go pod głosowanie
w ogólnokrajowym referendum.
O pozytywnym rezultacie przeprowadzonego w dniu 26 listopada 2006 roku
referendum (53,4% głosów poparcia) zdecydowała w dużej mierze intensywna
kampania informacyjna prowadzona przez zaangażowanych w politykę europejską
członków rządu, m.in. prezydenta M. Leuenbergera, ministra gospodarki J. Deissa
i jego następczyni D. Leuthard oraz szczególnie dynamiczna aktywność minister
spraw zagranicznych M. Calmy-Rey. Ostrzegali oni, że odrzucenie „wkładu”
zaszkodzi stosunkom Szwajcarii z UE, w tym dalszej realizacji strategii „umów
bilateralnych”, a w konsekwencji także szwajcarskiej gospodarce. Jednocześnie
podkreślali, że wynik pozytywny będzie korzystny dla stosunków unijnoszwajcarskich w ich szerokim rozumieniu, a w ujęciu ekonomicznym „każdy frank
wydany w ramach SIF zwróci się podwójnie”. Finansowanie „wkładu” ma neutralny
charakter w odniesieniu do budżetu państwa, tzn. nie będzie wymagać podnoszenia podatków, ani zaciągania kredytów. Środki finansowe pochodzić będą częściowo
z funduszu dotychczasowej pozycji budżetowej – Osthilfegesetz (ustawa o pomocy
76
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wschodniej), oszczędności w resortach spraw zagranicznych i gospodarki oraz
z wpływów od odsetek kapitałów obywateli UE zdeponowanych w bankach szwajcarskich.
Referendum nie było aktem skierowanym przeciwko nowym krajom UE, jednakże do czasu jego przeprowadzenia (26.11.2006) zawieszono negocjacje w sprawie podpisania umów bilateralnych z beneficjentami oraz konieczne działania na
rzecz zdefiniowania źródeł finansowania. Pozytywny rezultat referendum odblokował tę aktywność, w tym także wymagane prawem postępowanie w parlamencie
i w grudniu 2007 r. nastąpiło podpisanie umów z krajami – beneficjentami, w tym
z Polską. Kręgi rządowe uznały błąd, polegający na umieszczeniu SIF w tzw. ustawie o pomocy dla Wschodu, co znalazło wyraz w zapowiedzi, iż prawna podstawa
finansowania przyszłego wkładu na rzecz Bułgarii i Rumunii będzie przygotowana
jako oddzielne przedłożenie rządowe.
Wielkość i klucz podziału środków w ramach SIF dla Rumunii i Bułgarii określona została w podpisanej 25 czerwca 2008 roku w Brukseli Wspólnej Deklaracji
Intencji Szwajcarii i Komisji Europejskiej,77 która od strony prawnej jest uzupełnieniem (addendum) do Memorandum of Understanding ws. funduszu pomocowego dla krajów, będących członkami UE od 2004 roku.
Umowy bilateralne Szwajcaria – UE w połączeniu z rozpoczętą już implementacją SIF będą w najbliższym okresie najważniejszym czynnikiem kształtującym
dynamikę stosunków z nowymi krajami członkowskimi, w tym stosunki polsko-szwajcarskie, stymulującym rozwój kontaktów politycznych, gospodarczych
i społecznych. Polska, będąc największym beneficjentem SIF, znalazła się w polu
szczególnego zainteresowania Szwajcarii, które niesie ze sobą szansę wprowadzenia
wzajemnych stosunków na nowy, jakościowo wyższy etap.

SUMMARY

SWITZERLAND IS NOT a member of the European Union and does not belong to the
European Economic Area (EEA). In 1992 Swiss voters rejected membership of the European Economic Area. However, the three other members of the European Free Trade
Agreement – Iceland, Liechtenstein and Norway – did choose to join the EEA. The pragmatic response of the Swiss government since 1992 has been to go the way of bilateralism.
Under the Swiss system of direct democracy, an application to join the EU would require
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a national referendum, and a majority of voters and cantons to be in favour. To ensure
Switzerland does not suffer discrimination as a non-member, Swiss legislation in many
fields, including trade, has been brought into line with that of the EU. Relations between
Switzerland and the EU are developing through bilateral agreements. This led to the
privileged partnership, through which Switzerland has obtained several of the advantages
of the European integration process, whilst paying a very low cost in regard to economic
interests and its domestic political system.
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OCENA REFORMY SYSTEMU GŁOSOWANIA
W RADZIE PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU
CENTRALNEGO

WPROWADZENIE

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY jako jednostka nadrzędna Eurosystemu prowadzi politykę pieniężną w strefie euro – w imieniu wszystkich jej państw członkowskich oraz dla dobra strefy euro jako całości. By to umożliwić przyznano całemu
Eurosystemowi tak mocno akcentowaną niezależność instytucjonalną, personalną,
funkcjonalną i finansową. Przyjęto zasadę, że każdy członek organów EBC ma
podejmować decyzje z myślą o interesie strefy euro jako całości, a nie interesie
kraju, z którego pochodzi. Dlatego każdy z członków rady prezesów EBC został
wyposażony w jeden głos – bez względu na to czy pochodzi z silnych i dużych
Niemiec, czy maleńkiego Luksemburga lub znacznie słabiej rozwiniętej Słowacji.
W radzie prezesów, będącej najwyższym organem EBC, zasiadają prezesi krajowych banków centralnych państw należących do strefy euro oraz sześcioosobowy
zarząd EBC (prezes EBC, wiceprezes i czterech członków zarządu). Na chwilę
obecną (2010 r.), gdy do strefy euro należy 16 krajów UE, gremium to liczy w sumie
22 osoby. Nic więc dziwnego, że tak zdefiniowany system podejmowania decyzji
w EBC wzbudzał od samego początku mnóstwo wątpliwości co do decyzyjności
tak licznego grona, a więc skuteczności polityki pieniężnej w strefie euro. Wiemy
bowiem bardzo dobrze jak burzliwe i trudne bywają posiedzenia „raptem” 10-osobowej Rady Polityki Pieniężnej i ile słów krytyki kierowano pod adresem NBP za
charakter prowadzonej polityki pieniężnej, który uwzględniał raptem sytuację
gospodarczą i interes tylko jednej gospodarki.
Skuteczność działania to m.in. odpowiednia szybkość decyzji, co w związku
z podejmowaniem większości decyzji w radzie prezesów EBC w drodze tzw.
dynamicznego konsensusu, zyskuje szczególnie na znaczeniu. By decyzje prezesów
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posiadających zwykłą większość nie były „narzucane” pozostałym członkom rady,
prezes stara się tak prowadzić spotkania, by reprezentujący poglądy większościowe
przekonali do nich jak największą część pozostałych osób.

ISTOTA REFORMY SYSTEMU GŁOSOWANIA
W RADZIE PREZESÓW EBC
Zdając sobie sprawę, że problem decyzyjności głównego organu EBC będzie
coraz bardziej narastał – zwłaszcza w obliczu zbliżającego się poszerzenia Unii
Europejskiej na wschód – rada prezesów EBC zadecydowała 19 grudnia 2002 r.
o wprowadzeniu reformy systemu głosowania w niej 1. Zgodnie z art. 10.6 Statutu
EBC ograniczenie liczby prezesów uprawnionych do głosowania wymagało nie
tylko jednomyślnej zgody samej rady prezesów EBC, ale także uzyskania akceptacji Komisji Europejskiej (19 lutego 2003 r.) i Parlamentu Europejskiego (13 marca
2003 r.), a następnie jednomyślnej decyzji Rady Unii Europejskiej w najwyższym
jej „garniturze” – szefów państw lub rządów, której wejście w życie uzależnione
jest ostatecznie od ratyfikacji przez wszystkie kraje członkowskie zgodnie z ich
własnymi regułami konstytucyjnymi 2.
Reforma systemu głosowania w radzie prezesów EBC została przyjęta przez
Radę Unii Europejskiej 21 marca 2003 roku 3. Z uwagi na konieczność utrzymania
zdolności rady prezesów do skutecznego i terminowego podejmowania decyzji
w rozszerzającej się strefie euro, przyznano jej ograniczoną stałą liczbę 15 głosów,
bez względu na ilość krajów w strefie euro. Prawa głosowania będą przydzielane
na zasadzie rotacji kolejno wszystkim prezesom krajowych banków centralnych
1
European Central Bank, Governing Council prepares for enlargement, Press Release, 20 December
2002.
2
Art. 10.6. Protokołu w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego
Banku Centralnego (Protokół załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz.U.
C 191 z 29.7.1992, s. 68) – nieoficjalna wersja skonsolidowana uwzględniająca zmiany wprowadzone
na mocy Traktatu Amsterdamskiego (Dz.U. C 340 z 10.11.1997, s. 1), Traktatu Nicejskiego (Dz.U. C
80 z 10.3.2001, s. 1), decyzji Rady 2003/223/WE (Dz.U. L 83 z 1.4.2003, s. 66) oraz Aktu dotyczącego
warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii
Europejskiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003, s. 33)).
3
Decyzja Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie
zmiany art. 10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego
(2003/223/WE) (Dz.Urz. UE L83/66).
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strefy euro. Swoje głosy bez zmian (sześć) zachowają wszyscy członkowie zarządu.
W sumie więc decyzje w ramach polityki pieniężnej EBC będą podejmowane przez
maksimum 21 decydentów.
Częstotliwość prawa głosowania nie będzie jednakowa dla wszystkich państw
strefy euro, a uzależniona od znaczenia danej gospodarki. Wszystkie kraje członkowskie zostaną podzielone na te o większym i mniejszym znaczeniu, a w efekcie
o częstszym i rzadszym prawie do głosowania w radzie prezesów EBC. Kryterium
doboru do odpowiedniej grupy krajów oparte zostało na:
– wielkości PKB danego kraju (jego udziału w PKB całej strefy euro) z wagą
5/6
oraz
– wielkości sektora finansowego w danym kraju (mierzonego na bazie zagregowanego bilansu monetarnych instytucji finansowych) z wagą 1/6.
Zdecydowano również, że system rotacyjny zostanie wprowadzony w dwóch
krokach:
– pierwszy krok – gdy strefa euro przekroczy 15 członków;
– drugi krok – gdy strefa euro przekroczy 21 członków.
Pierwsza część reformy systemu głosowania miała zostać wprowadzona, gdy do
strefy euro przystąpi 16. kraj, czyli gdy liczba prezesów w radzie przekroczy przyjęte w 2003 r. maksimum (15). W tym momencie kraje członkowskie miały zostać
podzielone na dwie grupy zgodnie z ww. zasadami:
– grupa I – 5 najbardziej znaczących krajów strefy euro, którym przydzielono
4 prawa do głosowania;
– grupa II – pozostałe kraje z 11 prawami do głosowania.
Jednocześnie w gestii rady prezesów EBC pozostawiono możliwość odsunięcia
w czasie wprowadzenia systemu rotacyjnego do czasu, gdy liczba państw członkowskich strefy euro przekroczy 18, z zapisu którego skorzystano w grudniu
2008 r., czyli tuż przed przyjęciem szesnastego członka – Słowacji z dniem 1
stycznia 2009 r 4. Tym samym odroczone zostało wprowadzenie rotacyjnego systemu głosowania do czasu, gdy do strefy euro przystąpią jeszcze 3 kolejne państwa,
a decyzje w radzie prezesów EBC zapadają na razie wciąż tak jak dotychczas według
starego systemu: każdy prezes – jeden głos.

4

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 18 grudnia 2008 r. dotycząca opóźnienia rozpoczęcia stosowania systemu rotacyjnego w Radzie Prezesów Europejskiego Bank Centralnego
(EBC/2008/29) (2009/5/WE) (Dz.Urz. UE L 3/4).
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Tak naprawdę odroczenie to było do przewidzenia już w momencie definiowania reformy. Gdyby nie ono, doszłoby do absurdalnej sytuacji, w której częściej
prawo głosowania mieliby prezesi mniej znaczących gospodarek – por. tabela 1.
Głosowaliby oni częściej niż prezesi „wielkiej piątki”, którzy mają zapewnioną stałą
częstotliwość głosowania w 80% spotkań rady prezesów EBC (zawsze głosować
będzie 4 z 5 prezesów).
Tabela 1. Rozłożenie głosów i częstotliwość głosowania w radzie prezesów
EBC w zależności od liczby członków strefy euro

II krok reformy

I krok reformy

grupa I

grupa II

grupa III

częstość
częstość
głosowa- prezesi głosy
głosowania
nia

liczba
członków
strefy euro

prezesi

16

5

4

0,8

11

11

1,00

–

–

–

17

5

4

0,8

12

11

0,92

–

–

–

18

5

4

0,8

13

11

0,85

–

–

–

19

5

4

0,8

14

11

0,79

–

–

–

20

5

4

0,8

15

11

0,73

–

–

–

21

5

4

0,8

16

11

0,69

–

–

–

22

5

4

0,8

11

8

0,73

6

3

0,5

23

5

4

0,8

12

8

0,67

6

3

0,5

24

5

4

0,8

12

8

0,67

7

3

0,43

25

5

4

0,8

13

8

0,62

7

3

0,43

26

5

4

0,8

13

8

0,62

8

3

0,38

27

5

4

0,8

14

8

0,57

8

3

0,38

gło- częstość
prezesi głosy
sy głosowania

Źródło: opracowanie własne.

Dopiero przy 19 krajach członkowskich prezesi banków centralnych „wielkiej
piątki” będą mieć częściej prawo do głosowania niż prezesi z pozostałych krajów
(80% wobec 79% spotkań).
Drugi krok reformy systemu głosowania zostanie przeprowadzony, gdy liczba
państw członkowskich strefy euro przekroczy 21. Wówczas wszystkie kraje zostaną
podzielone na trzy grupy według wcześniej wymienionych zasad:
– grupa I – 5 najbardziej znaczących krajów strefy euro z 4 prawami do głosowania;
– grupa II – połowa wszystkich krajów z 8 prawami do głosowania;
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– oraz grupa III – pozostałe kraje o najmniejszym znaczeniu z 3 prawami do
głosowania.
Jak już wspomniano, kraje z grupy I zawsze będą głosować w 80% przypadków,
rzadziej głosować będą prezesi z krajów z II, a jeszcze rzadziej z III grupy – tym
rzadziej im liczniejsza stawać się będzie strefa euro – por. tabela 1 oraz wykres 1.
Wykres 1. Częstotliwość prawa do głosowania w radzie prezesów EBC
w zależności od wielkości strefy euro
grupa I
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
8%

19

grupa II

20

21

grupa I

22

23

grupa II

24

grupa III

25

26

27

Źródło: opracowanie własne.

Poniższa tabela zawiera podział wszystkich obecnych członków Unii Europejskiej
na trzy grupy, biorąc za kryterium doboru wielkość PKB i systemu finansowego.
Tabela 2. Podział na grupy obecnych 27 członków Unii Europejskiej
grupa I

grupa II

grupa III

częstotliwość
głosowania*

80%

57%

38%

kraje

Niemcy, Wielka
Brytania, Francja,
Włochy, Hiszpania

Holandia, Belgia, Szwecja, Austria,
Polska, Dania, Irlandia, Grecja,
Finlandia, Portugalia, Czechy,
Rumunia, Luksemburg, Węgry

Słowacja, Słowenia,
Bułgaria, Łotwa, Litwa,
Cypr, Estonia, Malta

* przy założeniu, że do strefy euro należeć będą wszystkie obecne kraje UE.
Źródło: A. Kosior, M. Rozkrut, A. Torój, Ocena systemu głosowania rotacyjnego w Radzie Prezesów
– efektywność polityki pieniężnej i wpływ przedstawicieli Polski na proces decyzyjny EBC, NBP,
28.08.2008, s. 9.
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Do „wielkiej piątki” gospodarek o największym PKB i najwyższych aktywach
monetarnych instytucji finansowych, spośród obecnych 27 członków UE należą
Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Hiszpania. Zważywszy jednak, że
Wielka Brytania nie należy do strefy euro (i raczej mało prawdopodobne, by miało
się to zmienić w bliższej przyszłości), to jej miejsce w „wielkiej piątce” zastąpi
Holandia. Do czasu, gdy strefa euro rozrośnie się do 22 członków, czyli do momentu
wprowadzenia II części reformy, wszystkie pozostałe kraje będą w jednej grupie
(por. lewa część wykresu 1).
Przydział do poszczególnych grup będzie korygowany raz na pięć lat lub przy
przyjmowaniu kolejnego kraju do strefy euro.

ZASADY ROTACJI
Bardziej szczegółowe zasady systemu rotacyjnego zostały określone przez EBC
dopiero w marcu 2009 roku5.
Po pierwsze, ustalono wówczas, że rotacja będzie następować co miesiąc, co
zważywszy na fakt, iż rada prezesów EBC spotyka się zazwyczaj 2 razy w miesiącu,
oznacza, że ten sam skład rady będzie głosował raptem w dwóch kolejnych posiedzeniach.
Po drugie, ilość prezesów podlegających comiesięcznej rotacji uzależniona jest
od grupy, do jakiej należą. I tak w pierwszej grupie każdorazowo wymieniany
będzie tylko jeden prezes, w grupie drugiej w zależności od jej liczebności – od
1 do 4 osób i analogicznie w trzeciej grupie – od 1 do 3 prezesów (por. schemat 1).
Dokładnie liczbę prezesów podlegających rotacji w grupie drugiej i trzeciej wyznacza się na podstawie algorytmu: liczba prezesów przydzielonych do danej grupy,
minus liczba przydzielonych danej grupie praw do głosowania, minus dwa6.
Po trzecie, kolejność rotacji poszczególnych prezesów będzie się odbywać według
uporządkowanych alfabetycznie nazw krajów członkowskich w ich językach
narodowych. Rotacja rozpocznie się od losowo wybranej pozycji z listy. Kalendarz
uprawnionych do głosowania prezesów będzie publikowany z wyprzedzeniem na
oficjalnej stronie internetowej EBC.
5

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 marca 2009 r. zmieniająca decyzję EBC/2004/2
z dnia 19 lutego 2004 r. przyjmującą Regulamin Europejskiego Bank Centralnego (EBC/2009/5)
(2009/328/WE) (Dz.Urz. UE L 100/10).
6
Ibidem, art. 1 ust. 4.
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Schemat 1. Rotacyjny system głosowania w radzie prezesów EBC,
gdy członkami strefy euro będzie wszystkich 27 państw dzisiejszej Unii
Europejskiej

członkowie zarządu
6 stałych praw
do głosowania

grupa
III
1–3

3 rotacyjne
łącznie
prawa
praw do
do głosowania głosowania

21

1
4
rotacyjne
prawa do
głosowania

grupa I

8 rotacyjnych praw głosowania

grupa
II

1–4

Źródło: opracowanie własne na podstawie European Central Bank, „Monthly Bulletin”, Frankfurt
am Main, July 2009, s. 93.

Kworum umożliwiające głosowanie w radzie prezesów EBC wynosi 2/3 jej
członków posiadających prawo głosowania. Jeżeli nie zbierze się kworum, prezes
EBC może zwołać nadzwyczajne posiedzenie, na którym decyzje mogą być podejmowane bez kworum 7.

OCENA SYSTEMU ROTACYJNEGO
Nie ulega wątpliwości, że obowiązujący system podejmowania decyzji w radzie
prezesów EBC istotne ogranicza jej skuteczność działania i reforma znacznie
zmniejszająca liczbę decydentów jest pilnie pożądana. Jest to kluczowe dla funkcjonowania strefy euro – od efektywności prowadzonej polityki pieniężnej Euro-

7

Art. 1 Decyzji Rady zebranej w składzie szefów państw lub rządów z dnia 21 marca 2003 r.
w sprawie zmiany art. 10.2 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku
Centralnego.
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pejskiego Banku Centralnego zależy bowiem stabilność, a więc istnienie strefy euro
i dalsze jej poszerzanie.
Zaprogramowana dotychczas reforma systemu głosowania wprowadza pewne
usprawnienia w procesie decyzyjnym, jednak zmiany te wydają się być zbyt kosmetyczne.
Reforma miała ograniczyć liczebność rady prezesów EBC, jednak przyznanie aż
21 praw do głosowania nie rozwiązuje problemu. Zwłaszcza że w posiedzeniach
rady wciąż będą brali udział wszyscy prezesi krajowych banków centralnych strefy
euro.
Dotychczasowy system „każdy prezes = jeden głos” oznacza ogromne niedoreprezentowanie najbardziej znaczących gospodarek strefy euro, zwłaszcza w porównaniu z ogromnym nadreprezentowaniem najsłabszych mikropaństw. Reforma
eliminuje te dysproporcje w niewielkim stopniu – por. wykres 2.
Najsilniejsze gospodarki zarówno w dotychczasowym systemie głosowania, jak
i zreformowanym, pozostają dalece niedoreprezentowane, podczas gdy siła głosu
pozostałych krajów UE (gdyby wszystkie należały do strefy euro) jest kilku, a nawet
kilkunastokrotnie większą niż ekonomiczne znaczenie tych gospodarek.
I choć mimo że zgodnie z kluczową zasadą strefy euro prezesi krajowych banków
centralnych powinni dystansować się od sytuacji i problemów kraju, z którego
pochodzą i podejmować decyzje w ramach polityki pieniężnej dla dobra strefy
euro jako całości, to wiadomo że w praktyce najsilniejsze gospodarki zawsze chciały
mieć większy na nią wpływ. Nowy system akceptuje te roszczenia i przyznaje im
większą siłę poprzez utworzenie trzech grup krajów o różnej częstotliwości głosowania jej członków – uzależnionej właśnie od znaczenia danej gospodarki.
Ponadto system rotacyjny z podziałem na trzy grupy, zapobiega powstawaniu
sytuacji, w których prezesi, którzy mają prawo do głosowania, pochodzą z krajowych banków centralnych państw członkowskich, które, razem wzięte, są postrzegane jako niereprezentatywne w odniesieniu do gospodarki strefy euro jako
całości.
Przyznanie sześciu stałych głosów członkom zarządu EBC miało na celu wzmocnienie jego roli, a tym samym zwiększenie znaczenia wspólnego interesu strefy
euro jako całości. Nowy system nie stwarza jednak żadnych mechanizmów gwarancji, że członkowie zarządu w swych ocenach będą umieli odciąć się od swoich
gospodarek, zwłaszcza gdy te potrzebować będą odmiennego poziomu stóp procentowych. Wręcz przeciwnie – zwiększa on ryzyko takich nadużyć, gdyż wzmacnia znaczenie kraju, który ma swego przedstawiciela w zarządzie. Siła pary z danego
kraju (prezes krajowego banku centralnego + członek zarządu) będzie tym większa
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Wykres 2. Stopień adekwatności siły* głosu kraju w radzie prezesów EBC
do znaczenia danej gospodarki w streﬁe euro
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* mierzonej indeksem siły Shapleya-Shubika, (indeks = 1 oznacza idealną adekwatność, indeks < 1
oznacza niedoreprezentowanie kraju, indeks > 1 oznacza ponadproporcjonalne doreprezentowanie)
Źródło: Narodowy Bank Polski, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej, Warszawa 2009, s. 160.
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im liczniejsza będzie strefa euro, czyli im bardziej okrojone będzie gremium
decyzyjne rady prezesów EBC.
Z drugiej strony utrzymanie dotychczasowych proporcji w radzie pomiędzy
prezesami a członkami zarządu daje, po pierwsze, bezpośredni i bieżący dostęp do
wszelkich analiz gospodarczych we wszystkich krajach strefy euro; a po drugie,
może być skutecznym sposobem na ograniczenie wpływu polityki na politykę
pieniężną 8.
Mimo że i tak w nowym systemie wszystkie nowe państwa członkowskie są (lub
będą) ponadproporcjonalnie reprezentowane w radzie prezesów EBC w stosunku
do ich gospodarczego znaczenia w strefie euro, to rozwiązanie takie stawia je z góry
w gorszej pozycji z uwagi na kryteria doboru do poszczególnych grup. W dotychczasowym systemie bez znaczenia są poziom zamożności kraju i stopień rozwoju
systemu finansowego.
Można mieć też wątpliwości czy zasady nowego systemu głosowania będą
przestrzegane, gdy rada prezesów EBC podejmować będzie trudne decyzje, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych lub szoków asymetrycznych. Dotyczy to w szczególności prezesów krajowych banków centralnych z silnych i większych krajów
w sytuacji, gdy akurat nie będą posiadać prawa do głosowania. Podważyłoby to
ciągłość prowadzonej polityki pieniężnej, spójność systemu decyzyjnego oraz
zaufanie do jego działań 9.
Zdając sobie z tego sprawę niektóre kraje mogą się tym bardziej obawiać, że
podczas głosowań, w których nie mają prawa głosowania problemy ich gospodarek
będą ignorowane. A to może prowadzić do prób forsowania partykularnych
interesów poszczególnych krajów, zamiast realizacji polityki pieniężnej dla dobra
całej strefy euro.
Tym bardziej realne staje się tworzenie koalicji wśród prezesów krajowych
banków centralnych, zwłaszcza mniej znaczących gospodarek, co może zagrozić
skuteczności realizowanej polityki pieniężnej i stabilności strefy euro. Nowy system
z podziałem krajów na trzy grupy miał m.in. zapobiec sytuacji, w której większość
w radzie uzyskałyby kraje rozwijające się z naturalną skłonnością do wyższej inflacji. Mogłoby to bowiem oznaczać akceptację wyższej inflacji w polityce pieniężnej
strefy euro, co odbiłoby się na zaufaniu do euro. Musiałoby to więc w efekcie skut8

H. Berger, The ECB and Euro-Area Enlargement, October 2002, s. 28–29.
D. Servais, The Future Voting Modalities of the ECB Governing Council, [w:] The European Integration Process: A Changing Environment for National Central Banks, Proceedings of OeNB Workshops, No. 7, October 21, 2005, s. 261.
9
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kować podniesieniem bazowych stóp procentowych, które hamowałyby i tak słaby
od lat wzrost gospodarczy w większości rozwiniętych państw strefy euro.
Niektórzy uważają, że liczba prezesów w radzie EBC powinna być jeszcze bardziej ograniczona, albo część władzy prezesów powinna zostać przekazana na
szczebel zarządu EBC (ewentualnie trochę rozszerzonego), przede wszystkim
z uwagi na szybkość podejmowanych decyzji. Jednak kraje UE zdecydowanie nie
są gotowe na tak daleką centralizację i ograniczenie ich wpływów. Pamiętać też
należy, że własny prezes w najwyższym organie decyzyjnym EBC odgrywa również
symboliczną rolę – w świadomości społecznej odbierany jest jako gwarancja
uwzględniania interesów i problemów danej gospodarki w polityce pieniężnej
strefy euro 10. Komisja Europejska zaproponowała ponadto, by w systemie rotacyjnym uwzględnić liczbę ludności krajów 11.
Silną stroną systemu rotacji jest to, że jest on w stanie zaabsorbować każde rozszerzenie strefy euro do obecnie maksymalnej liczby państw członkowskich Unii
Europejskiej, czyli 27 krajów. W praktyce jego elastyczność jest jeszcze większa – nie
będzie wymagał on żadnych zmian, nawet w obliczu dalszego rozszerzenia Unii
Europejskiej. Mało jest bowiem prawdopodobne, by nawet za kilka lat wszystkie
11 krajów UE pozostających dziś poza strefą euro stało się jej członkami.
Zaufanie do systemu rotacyjnego ogranicza fakt, że jego zasady nie zostały
najwyraźniej do końca przemyślane. Od początku było oczywiste, że wprowadzenie systemu rotacji zostanie odroczone do momentu, gdy liczba krajów członkowskich strefy euro przekroczy 18 – najsilniejsze gospodarki nie pozwoliłyby przecież,
co zresztą logiczne, by ich prezesi mieli prawo rzadziej głosować niż ci z mniej
znaczących krajów.
I jeszcze jedna sprawa – tak naprawdę kompletnie nie wiadomo kiedy (i czy
w ogóle) system rotacyjny zostanie wprowadzony. Perspektywy rozszerzenia strefy
euro są całkowicie niestabilne – nowe państwa członkowskie charakteryzuje
naturalna dużo niższa stabilność, co w połączeniu z obecną sytuacją gospodarczą
na świecie, nie będzie sprzyjać w najbliższych latach wypełnianiu kryteriów konwergencji.

10
11

Ibidem, s. 262–263.
European Central Bank, „Monthly Bulletin”, Frankfurt am Main, May 2003, s. 80–81.
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PODSUMOWANIE
Proces rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód uwypuklił problem decyzyjności, a zatem i skuteczności działania unijnych instytucji, także Europejskiego
Banku Centralnego. Jednak w przypadku EBC kwestia ta nabiera zupełnie innego
wymiaru, bowiem bezpośredni wpływ tej instytucji na przebieg procesów gospodarczych przede wszystkim w krajach strefy euro, ale i pośrednio na całym świecie
– zwłaszcza w Europie, a więc i jej odpowiedzialność są bezdyskusyjne. Nic więc
dziwnego, że od momentu powstania strefy euro szukano lepszego rozwiązania
w zakresie procesu podejmowania decyzji w radzie prezesów EBC. Niestety, jak to
często bywa w Unii Europejskiej – interesy polityczne wydają się i w tym przypadku
dominować nad realiami i potrzebami gospodarczymi.
Przeprowadzona w 2003 r. reforma systemu głosowania w radzie prezesów EBC
nie rozwiązała większości kontrowersji, a tak szybkie (2008 r.) odroczenie jej
wejścia w życie wzbudza uzasadnione wątpliwości, czy w ogóle wniesie ona jakiekolwiek zmiany. Tymczasem rada prezesów EBC liczy obecnie 22 decydentów,
przed którymi gospodarka światowa stawia coraz to trudniejsze wyzwania. Czy
kraje strefy euro będą umiały radzić sobie z kolejnymi zjawiskami kryzysowymi
i w jakiej kondycji będą z nich wychodzić, zależy bowiem właśnie od skuteczności,
a więc m.in. trafności i szybkości decyzji podejmowanych przez radę prezesów
EBC w ramach wspólnej polityki pieniężnej 16 obecnych krajów członkowskich
strefy euro.

SUMMARY

THE ENLARGEMENT OF the European Union forces changes in the decision-making
process of the European Central Bank. In order to maintain the Governing Council’s capacity for efficient and timely decision-making, the Governing Council agreed in November
2002 that the number of governors of the national central banks exercising their voting
right should be reduced. In order to overcome the ”numbers problem”, the EU Council
decided in March 2003 to introduce weighted rotation system that limits the number of
votes in the Governing Council of the ECB to at most 21. However this rotation model still
does not work and does not solve ECB’s decision problems.
This paper explains the clue of the rotation system in the Governing Council of the ECB
– its main features and functioning. Finally, it discusses its advantages and mainly disadvantages – many problems that this reform didn’t solve at all.
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WPŁYW STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ
EUROJUSTU NA JEJ EFEKTYWNE DZIAŁANIA

WPROWADZENIE

W CELU WZMOCNIENIA WSPÓŁPRACY w sprawach karnych państwa członkowskie powołały 28 lutego 2002 roku Eurojust (Europejska Jednostka Współpracy
Sądowej, European Judicial Cooperation Unit)1 jako organ Unii Europejskiej,
posiadający osobowość prawną z siedzibą w Hadze. Propozycja powołania takiego
organu pojawiła się na posiedzeniu Rady Europejskiej w Tampere. Eurojust ustanowiono przede wszystkim aby koordynował działnia właściwych organów państw
członkowskich oraz wspierał prowadzone śledztwa i postępowania o charakterze
międzynarodowym, ściśle współpracując z innymi instytucjami Unii Europejskiej2.
Eurojust powołano obok już istniejących instytucji i organów UE, które zajmują
się zwalczaniem różnych form działalności przestępczej. W związku z powyższym
nasuwa się pytanie czy działania Eurojustu są skuteczne w zwalczaniu poważnych
form przestępczości3.
1

Council Decision 2002/187/JHA of 28 February 2002 setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime OJ L 063, 06.03.2002.
2
Posiedzenie Rady Europejskiej w Tampere 15–16 października 1999 roku; Wnioski Prezydencji;
Spotkanie Rady Europejskiej 1993–2002; „Monitor Integracji Europejskiej”, s. 296, www.ukie.gov.
pl.
3
Zgodnie z art. 2 Konwencji ustanawiającej Europejski Urząd Policji, do poważnych form przestępczości zaliczamy: terroryzm, nielegalny handel narkotykami, handel ludźmi, przemyt nielegalnych
imigrantów, handel substancjami nuklearnymi i radioaktywnymi i inne poważne formy przestępczości wszędzie tam, gdzie istnieją faktyczne oznaki działania zorganizowanej struktury przestępczej.
Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of a European Police Office (Europol Convention), OJ C316,
27.11.1995, art. 2.
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Należy zwrócić uwagę na strukturę organizacyjna Eurojustu, która odgrywa
istotną rolę w działaniach podejmowanych przez tę instytucję. Pozwala ona na
dobre zarządzanie umiejętnościami pracowników (praca w małych grupach oraz
lepsze dostosowanie do zmieniających się struktur i rozmiaru Eurojustu). Struktura
organizacyjna sprawia, że Eurojust może działać efektywnie oraz sprawnie koordynując dochodzenia państw członkowskich.

KOLEGIUM ORAZ PRZEDSTAWICIELE KRAJOWI
Jednostka ta działa przez jednego lub więcej przedstawicieli krajowych bądź jako
kolegium. Obecnie Eurojust składa się z 27 przedstawicieli krajowych (po jednym
z każdego państwa członkowskiego), posiadających kwalifikacje prokuratora,
sędziego lub funkcjonariusza policji o równoważnych kompetencjach.
Zgodnie z art. 9 decyzji ustanawiającej Eurojust, przedstawiciel krajowy w zakresie statusu podlega prawu krajowemu swojego państwa. Państwo członkowskie
ustala czas trwania jego kadencji, przy czym przyjmuje się, że kadencja powinna
trwać dostatecznie długo, by zapewnić właściwe funkcjonowanie Eurojustu. Każde
państwo członkowskie ustala charakter i zakres kompetencji sądowych, które
przyznaje swojemu przedstawicielowi krajowemu na swoim terytorium. Poza tym
ustala jego uprawnienia do podejmowania działań w stosunku do organów sądowych państw trzecich, zgodnie ze swoimi zobowiązaniami międzynarodowymi.
Państwo członkowskie, wyznaczając swego przedstawiciela krajowego, powiadamia
Eurojust i Sekretariat Generalny Rady UE o swojej decyzji tak, by ten ostatni mógł
poinformować inne państwa członkowskie4.
Wszelkie informacje wymieniane między Eurojustem a państwami członkowskimi, w tym wnioski dotyczące m.in. podjęcia dochodzenia przez państwo członkowskie lub ustanowienia wspólnego zespołu dochodzeniowo-śledczego, przekazywane są za pośrednictwem przedstawiciela krajowego. W celu realizacji zadań
Eurojustu przedstawiciel krajowy ma dostęp do informacji zawartych w rejestrach
swojego państwa. Dodatkowo może porozumiewać się bezpośrednio z właściwymi
organami swojego państwa5.
Każdemu przedstawicielowi krajowemu może towarzyszyć jedna osoba lub kilka
osób, jeśli okaże się to niezbędne w jego pracy. Jedna z nich może zastąpić przed4
5

OJ L 063, 06.03.2002, art. 9.
Ibidem.
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stawiciela6. Niektórzy przedstawiciele krajowi powołali asystentów do pomocy,
którzy pełnią swoje funkcje wraz z przedstawicielami krajowymi w Hadze lub
pracują w swoich krajach i przyjeżdżają w razie potrzeby7. Poza tym przedstawiciele
krajowi mogą być wspierani także przez krajowych ekspertów oddelegowanych
przez organy krajowe na czas określony do pomocy w prowadzeniu postępowań.
Krajowi eksperci stanowią część administracji Eurojustu, lecz współpracują ściśle
z przedstawicielami krajowymi i nie mogą ich zastępować8.
Organem wykonawczym Eurojustu jest Kolegium, w którego skład wchodzą
przedstawiciele krajowi. Kolegium jest odpowiedzialne za organizację i działanie
Eurojustu. Dodatkowo do zadań Kolegium należy:
– powołanie ad hoc komitetów mających na celu przygotowywanie projektów
decyzji dotyczących organizacji i działania Eurojustu9;
– wybór komisji powoływanej do wyłonienia spośród kandydatów dyrektora
administracyjnego Eurojustu;
– wybór większością dwóch trzecich głosów kontrolera finansowego Eurojustu;
– wybór większością dwóch trzecich głosów audytora Eurojustu;
– działanie w innych przypadkach wskazanych w regulaminie10.
W celu realizowania swoich zadań Eurojust działa przez przedstawicieli krajowych bądź Kolegium. Elastyczna struktura organizacyjna pozwala na pełne
wykorzystanie kompetencji Eurojustu. Poza przedstawicielami krajowymi w pracach organizacji uczestniczy personel, który wspiera ich działania.

6

Ibidem, art. 2.
Annual Report 2004, www.eurojust.europa.eu/press_annual_report_2004.htm, odczyt z dn.
15.01.2007, s. 8.
8
Annual Report 2007, www.eurojust.europa.eu/press_annual_report_2007.htm, odczyt z dn.
6.06.2008, s. 69.
9
Przykładem jest powołanie w 2007 roku w trybie ad hoc zespołu ds. opracowania raportu
o zagrożeniu przestępczością zorganizowaną (Organised Crime Threat Assessment, OCTA). W tym
celu zebrano informacje od przedstawicieli krajowych na temat wymagań w zakresie informacji
wywiadowczych koniecznych do przygotowania raportu w 2008 roku Eurojust przeprowadził analizę
ilościową danych pochodzących z CMS (Case Management System, Systemu Zarządzania Sprawami)
oraz analizę jakościową informacji uzyskanych od przedstawicieli krajowych. Annual Report 2007…,
s. 56.
10
Rules of procedure of Eurojust, OJ C 286/1, 22.11.2002, art. 2.
7
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ROLA ADMINISTRACJI EUROJUSTU
Eurojust wspierany jest przez sekretariat, którym kieruje dyrektor administracyjny11. Zgodnie z art. 29 decyzji Rady UE nr 2002/187/JHA, dyrektor administracyjny Eurojustu mianowany jest jednomyślnie przez Kolegium, które tworzy
komisję selektywną składającą się z trzech przedstawicieli krajowych. Komisja
selektywna, po ogłoszeniu zaproszenia do składnia wniosków, tworzy listę kandydatów, spośród których zostanie wybrany dyrektor administracyjny. Kandydat na
dyrektora powinien mieć akademickie wykształcenie prawnicze lub finansowe oraz
zdolności językowe, poza tym musi mieć doświadczenie na stanowisku kierowniczym12. Kadencja dyrektora trwa pięć lat i jest odnawialna. Dyrektor administracyjny podlega zasadom i przepisom stosowanym wobec urzędników i innych
pracowników Wspólnot Europejskich. Pracuje pod nadzorem Kolegium i jego
przewodniczącego. Może zostać usunięty z urzędu przez Kolegium większością
dwóch trzecich głosów. Dyrektor pod nadzorem przewodniczącego odpowiada za
bieżące zarządzanie Eurojustem i kierowanie personelem.
Codziennymi sprawami administracyjnymi Eurojustu zajmuje się personel, czyli
pion administracyjny. Personel, tak jak dyrektor administracyjny, podlega zasadom
i przepisom stosowanym wobec urzędników i innych pracowników Wspólnot
Europejskich, w szczególności w kwestiach rekrutacji i statusu. Służby administracyjne mogą mieć status personelu stałego, personelu czasowego lub personelu
miejscowego.
Z upoważnienia Kolegium personel wykonuje swoje zadania i nie może przyjąć
poleceń od jakiegokolwiek rządu, władz, organizacji lub osób niezwiązanych
z Eurojustem13. Na służby administracyjne składają się: dział kadr, dział budżetowo-finansowy, dział zarządzania informacjami, dział obsługi prawnej oraz dział
bezpieczeństwa i spraw ogólnych. Oprócz tego istnieją służby specjalne: sekretariat EJN (European Judicial Network Europejska Sieć Sądowa), dział prasowy
i public relation, inspektor ochrony danych osobowych oraz sekretariat Kolegium14
(wykres 1).

11
12
13
14

Ibidem, art. 28.
OJ C 286/1, 22.11.2002, art. 24.
Ibidem, art. 30.
Annual Report 2004…, s. 55.

Wpływ struktury organizacyjnej Eurojustu na jej efektywne działania

59

Wykres 1. Struktura organizacyjna pionu administracji Eurojustu
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Źródło: Annual Report 2007…, s. 69.

Głównym zadaniem pionu administracyjnego jest wspieranie pracy Kolegium
we wszystkich obszarach działalności. Każdy dział ma określone cele i zadania.
Dział kadr zajmuje się przede wszystkim rekrutacją pracowników, co nie należy
do łatwych zadań (powodem jest małe zainteresowanie Eurojustem). W 2006 roku
dział ten we współpracy z Komisją Europejską i organami UE wziął udział w spotkaniach przygotowawczych mających na celu ustanowienie wewnątrzinstytucyjnego rynku pracy na rzecz zwiększenia mobilności personelu instytucji UE. Poza
tym przyjął projekt długoterminowego planu w zakresie polityki zatrudnienia
obejmujący lata 2007–2010. Istotne jest to, że wraz z rozwojem Eurojustu wzrosła
także liczba pracowników (zob. wykres 2).
Dział kadr, kładąc główny nacisk na rekrutację nowych pracowników, przyjmuje
różne strategie i podejmuje się różnych działań. Zajmuje się także szkoleniami
pracowników już zatrudnionych w Eurojuście, w czym pomocny jest program
komputerowy do zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie dział pracuje nad
nowym systemem oceny pracowników oraz strategią ich awansowania. Podsumowując, wsparcie działu kadr jest istotne dla rozwoju Eurojustu, ponieważ efektywne
działania zależą głównie od fachowców specjalizujących się w sprawach karnych.
A zatem dział kadr odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu Eurojustu.
Z kolei dział zarządzania informacjami głównie zajmuje się tworzeniem i udoskonalaniem bezpiecznego systemu komputerowego, brał między innymi udział
w budowaniu instalacji elektronicznego Systemu Zarządzania Sprawami (Case
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Wykres 2. Wzrost liczby pracowników Eurojustu
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Annual Report 2002–2008, www.eurojust.
europa.eu/press_annual.htm

Management System, CMS) w ramach projektu E-POC (European Pool against
Organised Crime), który był finansowany z funduszy unijnych z programów Grotius oraz AGIS. System ma za zadanie zabezpieczenie ochrony przetwarzania
danych osobowych, a także umożliwienie komunikacji z państwami członkowskimi
i innymi organami UE. Dział zajął się także instalacją bazy danych dostępnych
publikacji w bibliotece przy Eurojuście. Ponadto utworzono specjalne łącze umożliwiające bezpieczną komunikację pomiędzy Eurojustem a Europolem. Opracowano wyszukiwarkę, która umożliwia przedstawicielom krajowym dostęp do
Systemu Informacyjnego Schengen. Dodatkowo powołano Zespół ds. Systemu
Zarządzania Sprawami, który wspiera przedstawicieli krajowych w ich pracy
operacyjnej, w szczególności z CMS. Dział ten brał udział w tworzeniu dwóch
nagrań DVD: Terroryzm w Europie: w poszukiwaniu odpowiedzi oraz Witamy
w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (filmy zostały wyprodukowane przez Komisję Europejską), które udostępniono mediom i opinii publicznej.
Przygotowano także CD-ROM z informacjami dotyczącymi wdrażania Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) i rozpowszechniono go wśród praktyków
w całej Europie. Dział zarządzania informacjami przyczynił się do poprawy funk-
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cjonowania Eurojustu, przede wszystkim stworzył łącza komunikacyjne do bezpiecznej wymiany informacji z państwami członkowskimi i innymi organami
UE.
Do zadań działu obsługi prawnej należy przede wszystkim udzielanie porad
prawnych Kolegium oraz administracji Eurojustu. Dział ściśle współpracuje
z dyrektorem administracyjnym. Pełni funkcję doradczą dla działu budżetowo-finansowego, między innymi bierze udział w dyskusji nad projektami rozporządzeń
finansowych, a dla działu kadr przygotowuje opinie dotyczące wielu spraw związanych z interpretacją i stosowaniem regulaminu pracowniczego15. Dział ten jest
także odpowiedzialny za spory sądowe16. Dostarcza informacji oraz udziela porad
prawnych Kolegium w sprawie wdrożenia i stosowania ram legislacyjnych z zakresu
prawa europejskiego, szczególnie z dziedziny spraw karnych. W związku z tym
przygotowuje opinie dotyczące propozycji aktów prawnych pochodzących od
innych organów Unii. Członkowie działu uczestniczą także z ramienia Kolegium
w grupach roboczych Rady UE, często kolejne Prezydencje proszą o wydanie
opinii prawnej dotyczącej interpretacji decyzji ustanawiającej Eurojust i regulaminu
pracowniczego. Należy stwierdzić, że dział ten zajmuje kluczową pozycję w stosunkach Eurojustu z Radą UE, Komisją oraz OLAF-em (European Anti-Fraud
Office, Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych), uczestnicząc
w brukselskich spotkaniach na wniosek Kolegium, któremu składa sprawozdania17.
Warto dodać, że utrzymuje on dobre kontakty z Europolem, w którym ma swój
odpowiednik. Oba działy wspierały projekt dotyczący stworzenia przewodnika po
15

Annual Report 2005, www.eurojust.europa.eu/press_annual_reports_2005.htm (25.04.2007),

s. 80.
16

Takim przykładem jest orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości (ETS) C-160/03 w sprawie
Królestwo Hiszpanii przeciwko Eurojustowi. W kwietniu 2003 roku Królestwo Hiszpanii skierowało
do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich pozew przeciwko Eurojustowi w sprawie
osiemnastu ogłoszeń o naborze pracowników. Hiszpania utrzymywała stwierdzenie nieważności
punktu, który dotyczy przedłożenia dokumentów w języku angielskim przez osoby, które składają
formularze aplikacyjne, że jest sprzeczny z prawem UE oraz z zasadą niedyskryminacji. 16 grudnia
2004 roku adwokat generalny wydał opinię, w której odrzucił argumentację opartą na naruszeniu
zasady dyskryminacji i zasugerował unieważnienie tylko jednego wymogu, w którego przypadku nie
stwierdzono związku między proponowanym zakresem obowiązków a obowiązkiem przedłożenia
wniosku w języku angielskim. 15 marca 2005 roku został wydany wyrok, w którym Trybunał odrzucił
hiszpańską skargę jako bezzasadną. ETS uznał, że na mocy tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej,
państwo członkowskie nie ma podstaw prawnych do wszczęcia postępowania przeciwko aktom
przyjętym w dziedzinie współpracy policyjnej i sądowej w zakresie spraw karnych. Annual Report
2004…, s. 58.
17
Annual Report 2005…, s. 80.
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prawodawstwie państw członkowskich UE w zakresie zespołów dochodzeniowo-śledczych (Joint Investigation Teams, JIT). Dział zorganizował pierwsze spotkanie Nieformalnej Sieci Ekspertów ds. zespołów dochodzeniowo-śledczych
(Network of the National Experts on Joint Investigation Teams)18. Dział ten udziela
pomocy przy opracowywaniu projektów i sporządzaniu opinii prawnych do umów
zawieranych przez Eurojust. Jest zaangażowany w negocjacje z państwami trzecimi
i innymi partnerami19. Pełni on funkcje merytoryczne, co jest istotne dla działalności Eurojustu.
W skład działu bezpieczeństwa i spraw ogólnych od 1 kwietnia 2005 roku
wchodzi dział bezpieczeństwa, infrastruktury, służb pomocniczych i obsługi
spotkań. Podjęcie decyzji o przejęciu tych funkcji wynikało z uznania, że wymogi
bezpieczeństwa odgrywają główną rolę we wszelkich aspektach zarządzania infrastrukturą, działania służb pomocniczych i organizacji spotkań. Sekcja ds. bezpieczeństwa działa w sprawach związanych z bezpieczeństwem pracowników, niezależnie od tego czy znajdują się oni w siedzibie czy poza nią. Ponadto duży nacisk
położono na dalszy rozwój procedur i strategii bezpieczeństwa. Zadaniem sekcji
ds. infrastruktury i służb pomocniczych jest utrzymanie w dobrym stanie budynku
mieszczącego siedzibę, wsparcie logistyczne i transportowe. Z kolei sekcja ds.
obsługi spotkań pomaga, gdy mają miejsce liczne seminaria, konferencje, spotkania koordynacyjne. Obsługa tych wydarzeń jest zadaniem niezwykle złożonym
i wymaga wielokierunkowych działań logistycznych obejmujących organizację
podróży i zakwaterowanie uczestników, pozostawanie z nimi w kontakcie, zapewnienie obsługi tłumacza, posiłków oraz wsparcia technicznego i koordynacji
podczas spotkań20.
Należy wymienić także dział budżetowo-finansowy, który odpowiada za właściwe zarządzanie finansami Eurojustu. Przeprowadzone przez Europejski Trybunał Obrachunkowy kontrole wykazały poprawność finansową organu. Właściwe
zarządzanie budżetem jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania Eurojustu.
Dział prasowy i public relations odpowiada za zarządzanie komunikacją, czyli
za wszelkie działania związane z wizerunkiem Eurojustu. Są to między innymi:
opracowanie raportów rocznych, udoskonalanie i aktualizowanie strony interne-
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towej Eurojustu. Ponadto utrzymuje on kontakty z prasą, organizując spotkania
z przedstawicielami międzynarodowych mediów21.
Dział organizacji imprez zajmuje się zagadnieniami logistycznymi przy organizacji konferencji, spotkań delegatów państw członkowskich oraz seminariów poza
siedzibą Eurojustu22.
Sekretariat Europejskiej Sieci Sądowej pełni szczególną funkcję, ponieważ jej
personel stanowi część Eurojustu. Funkcjonuje on jako jednostka odrębna i samodzielna, która może korzystać z zasobów Eurojustu w zakresie niezbędnym do
wykonania swoich zadań. Przepisy dotyczące personelu Eurojustu stosuje się wobec
sekretariatu EJN w przypadku, gdy nie jest to sprzeczne z jej autonomią23. Ciekawe
jest to, że sekretariat EJN wraz działem zarządzania informacjami Eurojustu są
administratorami wspólnej strony internetowej. Sekretariat EJN połączył dwie
strony internetowe, ponadto opracował i udostępnił takie narzędzia informatyczne,
jak Fiches Belges, które zawiera informacje na temat JIT, oraz Atlas, które dotyczy
ENA. Sekretariat nadal pracuje nad rozwojem i udoskonaleniem narzędzi informatycznych w celu wspierania pracy Europejskiej Sieci Sądowej, jak również
Eurojustu.
Sekretariat Kolegium utworzono z kolei w celu zapewnienia wsparcia w zakresie przygotowań i przebiegu spotkań organizowanych przez Kolegium, protokołowania ich, archiwizacji dokumentów oraz wykonywania pozostałych czynności
pomocniczych. Sekretariat odpowiedzialny jest też za usprawnianie kontaktów
wewnątrz Kolegium oraz pomiędzy nim a administracją24. Otwiera on i zamyka
sprawy dotyczące Systemu Zarządzania Sprawami i tworzy zestawienia statystyczne dotyczące spraw przez nie prowadzonych. Przygotowuje sesje plenarne
dla Kolegium, działa także jako ogniwo kontaktowe pomiędzy prokuratorami
łącznikowymi a sędziami łącznikowymi delegowanymi na czas określony do
Eurojustu. Pośredniczy również w kontaktach z pionem administracyjnym,
promując i wdrażając inicjatywy mające na celu poprawę przepływu informacji
i podziału pracy pomiędzy25.
Istotna dla działalności Eurojustu jest wymiana informacji z państwami członkowskimi i organami UE, w tym celu jednostka ta może w ramach swych uprawnień
21
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przetwarzać dane osobowe. W związku z tym zostało powołane stanowisko inspektora ochrony danych, który jest członkiem personelu, jednak znajduje się pod
bezpośrednim zwierzchnictwem Kolegium. Inspektor ochrony danych realizuje
następujące zadania:
– zapewnia, w sposób niezależny, legalność przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z przepisami decyzji o tym przetwarzaniu;
– przechowuje pisemne rejestry o przekazywaniu i odbiorze danych osobowych,
zgodnie z przepisami ustanowionymi w regulaminie organizacyjnym;
– zapewnienia, by osoby, których dotyczą dane, były na żądanie informowane
o swoich prawach.
Dodatkowo, zgodnie z zapisami wewnętrznego regulaminu Eurojustu dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych, inspektor ochrony danych
przekazuje informacje każdemu pracownikowi, który złoży wniosek. Odpowiada
na wszystkie wnioski o udzielenie informacji lub zgłoszone skargi dotyczące
domniemanego naruszenia przepisów regulujących przetwarzanie danych osobowych przez Eurojust26.
Inspektor ochrony danych, wykonując swoje zadania, ma dostęp do wszystkich
danych przetwarzanych przez Eurojust i do wszystkich pomieszczeń Eurojustu.
Stwierdziwszy, że przetwarzanie danych nie było zgodne z wymogami, inspektor
informuje Kolegium, które potwierdza przyjęcie informacji, lub – jeśli Kolegium
nie rozstrzygnęło w rozsądnym czasie kwestii niezgodności przetwarzania – przekazuje sprawę Wspólnemu Organowi Nadzorującemu (Joint Supervisory Body)27.
Inspektor ochrony danych jest zaangażowany w rozwój Systemu Zarządzania
Sprawami, który ma za zadanie utrzymanie bezpiecznej komunikacji i jest w pełni
zgodny z zasadami ochrony danych. Był również zaangażowany w negocjacje
z USA w sprawie podpisania umowy o współpracy, w której znalazły się zapisy na
temat ochrony danych.
Jednym z zadań inspektora jest także upowszechnienie wiedzy na temat jego roli
wśród personelu Eurojustu. Odbyło się kilka sesji informacyjnych oraz wielokrotnie
udzielono ustnych i pisemnych porad członkom Kolegium i pracownikom administracji. Ponadto prowadzi on szkolenia dla nowych pracowników na temat
ochrony danych. Inspektor regularnie uczestniczy w pracach zespołu ds. ochrony
danych i Komisji ds. Bezpieczeństwa. Dodatkowo inspektor współpracuje ze Wspól26
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nym Organem Nadzorczym, uczestniczy w zebraniach oraz w przygotowaniach do
inspekcji ochrony danych, którą przeprowadza się co roku w całej organizacji28.
Administracja ma istotny wkład w osiągnięcie celów strategicznych Kolegium.
Jest bardzo pomocna w pracach Kolegium i przedstawicieli krajowych. Dzięki niej
działania Eurojustu stały się bardziej sprawne i efektywne.

ZESPOŁY
Dla lepszego wykorzystania zasobów organizacyjnych, jakimi dysponuje Eurojust,
w 2004 roku postanowiono utworzyć zespoły składające się z przedstawicieli krajowych i ich asystentów29. Zespoły ustanowiono w celu ułatwienia pracy Kolegium,
ponieważ daną sprawę mogą rozpatrywać tylko przedstawiciele krajowi powołani
do odpowiedniej grupy. Początkowo utworzono 21 zespołów, jednak liczbę tę
postanowiono zredukować z uwagi na to, że powielały swoje zadania. Od 2006 roku
w strukturze Eurojustu działa 13 zespołów właściwych oraz dwa zespoły doradcze
w zakresie przestępczości z użyciem narzędzi elektronicznych i poważnej przestępczości związanej z rozgrywkami piłkarskimi. W EJ działają następujące zespoły:
– Europejskiej Sieci Sądowej i Sędziów Łącznikowych (European Judicial
Network-Liaison Magistrates, EJN-LM),
– Europolu,
– OLAF-u,
– terroryzmu,
– oszustw finansowych i przestępstw gospodarczych,
– ENA i END (Europejski Nakaz Dowodowy),
– nielegalnego handlu i przestępstw powiązanych,
– brukselski,
– ochrony danych osobowych i E-POC30
– strategii w zakresie prowadzenia spraw i poprawy funkcjonalności,
– stosunków zewnętrznych,
– administracji,
– Prezydencji.
28
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Utworzone struktury mają elastyczny charakter, co pozwala przedstawicielom
krajowym na lepsze zarządzanie ich czasem, umiejętnościami i dostępnymi środkami, na szybkie podejmowanie decyzji31. Pozwalają także na lepsze dostosowanie
się do zmieniającego się rozmiaru organu, a w razie konieczności do zmiany
struktury, w zależności od wymagań związanych z analizą spraw czy innych potrzeb
wynikających z działalności Kolegium. Zespoły specjalizują się w określonych
rodzajach przestępczości, a niektóre z nich wykonują zadania o charakterze administracyjnym lub strategicznym. Struktura zespołowa umożliwia członkom
Kolegium wspólną pracą w małych grupach nad konkretnymi zagadnieniami32.
Taki sposób działania pozwala wykorzystać indywidualne doświadczenie i wiedzę
fachową przedstawicieli krajowych i ich asystentów, a także zapewnia wsparcie ze
strony pracowników administracji Eurojustu. Zespoły mogą zajmować się wstępnymi reakcjami, badać materiały i kwestie związane ze sprawami, formułować
zalecania oraz opracowywać podsumowania na posiedzenia Kolegium. Członkowie zespołów mogą również reprezentować Kolegium na stosownych forach, zajmując się tematami stanowiącymi podstawowy przedmiot ich działalności. Dzięki
temu Kolegium rozpatruje złożone kwestie, unikając tym samym niewygodnej
procedury kierowania wszystkich spraw do 27 przedstawicieli krajowych, w celu
rozpatrzenia i podjęcia decyzji w sprawie proponowanego postępowania33.
Zespół brukselski i zespół Prezydencji są odpowiedzialne za nawiązywanie
i utrzymywanie niezbędnych kontaktów z instytucjami w Brukseli. W tym celu są
organizowane regularne spotkania pomiędzy Kolegium a przedstawicielami Rady
UE, Komisji, a także między przedstawicielami obecnych i przyszłych prezydencji.
Ta wymiana informacji jest konieczna, by przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości zajmujący się sprawami karnymi otrzymywali aktualne informacje na temat
rozwoju prawa w tym zakresie, a także trudności napotykanych przez organy
krajowe34.
Nawiązanie kontaktów z innymi europejskimi organami, które zajmują się
zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, jest niezbędne do osiągnięcia celów
Eurojustu. Ważne jest to, by organy z jednej strony unikały powielania zadań,
a z drugiej zwiększały swoją wydajność pracy. W związku z tym w ramach Eurojustu powołano m.in. zespół ds. Europejskiej Sieci Sądowej i Sędziów Łączniko31
32
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wych, zespół ds. OLAF, zespół ds. Europolu, które zawarły umowy dwustronne
z tymi organami w celu ściślejszej współpracy między nimi. Współpraca polega
przede wszystkim na wymianie informacji, organizowaniu spotkań, na których
wymienia się doświadczenia oraz udziela pomocy w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania tych organów.
Eurojust powołał także zespoły zajmujące się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej:
– zespół ds. oszustw finansowych i przestępstw gospodarczych;
– zespół ds. nielegalnego handlu i przestępstw powiązanych;
– zespół ds. terroryzmu.
Zespół ds. przestępstw finansowych i gospodarczych jest zaangażowany w sprawy
z zakresu „prania” pieniędzy. Jego prace polegają na analizie i ścisłym monitorowaniu nowych tendencji w tej dziedzinie. Wcześniej istniał zespół ds. przestępstw
fałszowania pieniędzy, który miał się przyczynić do skuteczniejszej współpracy
(wspólne szkolenia, szybka wymiana informacji, utworzenie systemu wczesnego
ostrzegania, koordynacja czynności dochodzeniowych). Wszystkie przechwycone
fałszywe banknoty musiały być przesyłane do Krajowych Centrów Analiz znajdujących się przy bankach narodowych państw członkowskich, a także stosowne
informacje otrzymywał Europol, a sprawy o wymiarze międzynarodowym – Eurojust. Zespół ten organizował seminarium strategiczne dla praktyków zajmujących
się sprawami związanymi z fałszowaniem euro35. Obecnie jego rolę przejął zespół
ds. przestępstw finansowych i gospodarczych, poszerzając swoje kompetencje
o inne przestępstwa finansowe, na przykład wyłudzenia i oszustwa finansowe,
przestępstwa podatkowe czy oszustwa w zakresie podatku VAT.
Z kolei zespół ds. nielegalnego handlu i przestępstw powiązanych jest połączony
z zespołami ds. handlu narkotykami i ds. handlu ludźmi. Do głównych zadań
zespołu należą:
– gromadzenie doświadczeń oraz zarządzanie informacjami związanymi
z tematem;
– zapewnienie dobrej organizacji seminariów strategicznych lub taktycznych
poświęconych walce z handlem narkotykami i ludźmi;
– poprawa wymiany informacji;
– stworzenie specjalistycznej sieci praktyków posiadających doświadczenie
w ściganiu przestępstw z zakresu handlu narkotykami i ludźmi;
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– analizowanie prowadzonych przez Eurojust spraw dotyczących handlu
narkotykami i ludźmi;
– identyfikacja przeszkód w wykonywaniu wzajemnej pomocy prawnej w tym
obszarze36.
W świetle ataków bombowych z 11 marca 2004 roku w Madrycie, Eurojust
powołał zespół ds. terroryzmu, którego celem jest usprawnienie pracy, a także
umożliwienie skutecznego rozpatrywania wniosków o pomoc. Zespół składał się
z kilku przedstawicieli krajowych, z których każdy miał fachową wiedzę w tej
dziedzinie. Do podstawowych zadań zespołu należą:
– ustanowienie w obrębie Eurojustu centrum wymiany informacji na polu
walki z terroryzmem;
– dopilnowanie, by spotkania koordynacyjne dotyczące terroryzmu były
dobrze przygotowane i zorganizowane;
– zapewnienie lepszego przepływu informacji na temat terroryzmu poprzez
regularne kontakty z wyznaczonymi krajowymi korespondentami ds. terroryzmu;
– prowadzenie i tworzenie ogólnej bazy danych dokumentów prawnych
dotyczących terroryzmu;
– zdefiniowanie korzystniejszego sposobu otrzymywania i zarządzania informacjami ze źródeł publicznych i poufnych;
– utrzymywanie kontaktów z grupami roboczymi i stronami biorącymi udział
w spotkaniach w Brukseli dotyczących tych kwestii37.
Zespół opracował projekt raportu z postępu prac związany z pięcioma odrębnymi celami, takimi jak:
– współpraca sądowa: organizacja i przygotowanie wszystkich posiedzeń
strategicznych dotyczących terroryzmu oraz wspieranie operacyjnych
posiedzeń koordynacyjnych poświęconych sprawom terroryzmu;
– poprawa interakcji między analogicznymi organami zajmującymi się sprawami terroryzmu: nawiązanie regularnych kontaktów z krajowymi korespondentami do spraw terroryzmu, z sędziami śledczymi, z sędziami
i prokuratorami specjalizującymi się lub zajmującymi się sprawami terroryzmu z ramienia Europolu, z unijnym koordynatorem ds. przeciwdziałania
terroryzmowi, ze służbami wywiadowczymi oraz z innymi zainteresowanymi instytucjami;
36
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– prawna baza danych: prowadzenie aktualnego przeglądu dostępnych krajowych, europejskich i międzynarodowych dokumentów prawnych i instrumentów związanych z terroryzmem;
– założenie sądowej bazy danych dotyczącej terroryzmu: rozpoczęcie analizy
na podstawie zgromadzonych podczas posiedzeń koordynacyjnych w jednostce Eurojust oraz uzyskanych od krajowych korespondentów ds. terroryzmu danych;
– finansowanie terroryzmu: weryfikacja praktycznego wykorzystania oraz
wartości dodanej instrumentów prawnych UE lub ONZ stosowanych
obecnie w tej dziedzinie38.
Zespół ds. terroryzmu spotyka się raz w tygodniu, dodatkowo są organizowane
regularne posiedzenia oraz strategiczne seminaria na temat terroryzmu, co doprowadziło do zorganizowania kilku wielostronnych spotkań koordynacyjnych39.
Zespół ds. terroryzmu wprowadził nową formę spotkań – seminarium taktyczne.
Są one przeznaczone wyłącznie dla prokuratorów prowadzących w danej chwili
sprawy, które mogą być przedstawione na spotkaniu. Zatem nie wszystkie państwa
muszą przysyłać na nie swoich przedstawicieli, chociaż uczestniczyć mogą wszyscy
przedstawiciele krajowi. Seminaria taktyczne organizowane są dla państw członkowskich w największym stopniu dotkniętych zagrożeniem ze strony terroryzmu
ekstremistów islamskich. Głównym ich celem jest dostarczenie sędziom prowadzącym sprawy związane z ekstremizmem islamskim platformy do dyskusji nad
różnymi aspektami terroryzmu oraz do wymiany informacji i doświadczeń w celu
stworzenia sieci kontaktowej40.
Zgodnie z art. 12 decyzji ustanawiającej Eurojust, każde państwo mianowało
korespondenta ds. terroryzmu41, który przede wszystkim wspiera prace zespołu
ds. terroryzmu. Do zadań korespondentów należy dostarczanie informacji dotyczących przestępstw terrorystycznych Eurojustowi w celu utworzenia glosariusza
38
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dotyczącego grup terrorystycznych, odnoszących się do wykorzystania narzędzi
multimedialnych na każdym etapie postępowania karnego oraz do technik rekrutacji terrorystów42.
Natomiast zespół ds. strategii w zakresie prowadzenia sprawy i poprawy funkcjonalności ma za zadanie ustalenie procedur klasyfikowania spraw jako standardowych lub złożonych. W poprzednich latach sprawy były klasyfikowane jako
dwustronne lub wielostronne, jednak nie odzwierciedlało to rzeczywistej pracy
wykonywanej przez Eurojust. Sprawa dwustronna nie zawsze oznaczała sprawę
prostą. W obecnej klasyfikacji uwzględnia się liczbę państw, które angażują się
w daną sprawę, rolę jaką ma odegrać Eurojust, brane są także pod uwagę, jakie to
są przestępstwa oraz jaki czas upływa od chwili złożenia wniosku o pomoc do
chwili otrzymania pomocy.
Zespoły stanowią nieodzowny element struktury organizacyjnej Eurojustu.
Odzwierciedlają one pracę Eurojustu, oraz są powoływane w taki sposób aby
dostosować się do panujących potrzeb funkcjonowania w tym organie. Należy
podkreślić, że zespoły umożliwiają Eurojustowi szybkie i sprawne koordynowanie
dochodzeń prowadzonych w państwach członkowskich.

PRAKTYCZNE DZIAŁANIA EUROJUSTU
Głównym zadaniem przedstawicieli krajowych jest koordynacja dochodzeń
między państwami członkowskimi. Koordynacja oznacza działania zapewniające
wsparcie w śledztwie niezbędnych zespołów ludzkich na poziomie operacyjnym
i strategicznym – organizowanie spotkań między osobami zaangażowanymi w postępowanie, a także udostępnianie pomieszczeń do spotkań i środków do tłumaczenia43.
W związku z tym muszą być zaangażowani nie tylko przedstawiciele krajowi ale także
inne zespoły ludzi, takie jak administracja aby działania Eurojustu były sprawne
i skuteczne. Eurojust organizuje spotkania koordynacyjne z własnej inicjatywy bądź
na wniosek państw członkowskich. Podczas nich omawiane są kwestie operacyjne
dotyczące opracowania konkretnego planu działania, na przykład przeszukania
i zajęcia materiału dowodowego oraz aresztowań, a także sprawy głównie dotyczące
42

Annual Report 2005…, s. 38.
J. Iwanicki, Komentarz, [w:] E. Zielińska, Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Dokumenty karne, Warszawa 2005, s. 210; House of Lords, European Union Committee, Judicial Cooperation in the EU: the role of Eurojust, 23rd Report of Session 2003–04, London 2004, s. 17.
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handlu narkotykami, fałszerstw i/lub prania pieniędzy, terroryzmu oraz handlu
ludźmi. W spotkaniach biorą udział przedstawiciele OLAF-u, Europolu oraz państwa
trzecie44. Spotkania organizuje Eurojust, odbywają się one przeważnie w jego siedzibie, choć zdarza się, że są organizowane poza nią45. Decyzja o miejscu spotkania
zależy od wniosków i potrzeb organów państw członkowskich oraz kwestii praktycznych. Większość spotkań koordynacyjnych ma charakter wielostronny, w których
biorą udział przedstawiciele od kilku do kilkudziesięciu państw46. Poniższy wykres
przedstawia liczbę spotkań koordynacyjnych w siedzibie Eurojustu, jak i poza nią.
Z wykresu wynika, że co roku wzrasta liczba spotkań, oznacza to większą świadomość
państw członkowskich na temat możliwości działań Eurojustu. Państwa członkowskie
coraz częściej wnoszą wnioski o spotkania koordynacyjne. Poza tym przedstawiciele
krajowi korzystają z sprzętu umożliwiającego prowadzenie wideokonferencji między
Eurojustem a państwami członkowskimi.
Wykres 3. Spotkania koordynacyjne w latach 2002–2009
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Annual Report 2002–2009.
44

W spotkaniach koordynacyjnych biorą udział państwa trzecie, takie jak Norwegia, USA, Bośnia
i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra, Ukraina, Szwajcaria, Maroko, Algieria, Federacja Rosyjska
i Chorwacja, Annual Report 2005…, s. 29.
45
W latach 2006 i 2007 odbyło się 91 spotkań koordynacyjnych, w tym około 70 w siedzibie
Eurojustu, natomiast około 20 w państwach członkowskich, a w 30 spotkaniach koordynacyjnych
wzięły udział państwa trzecie. Annual Report 2006…, s. 29.
46
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Spotkania koordynacyjne pozostają niezwykle użytecznym narzędziem pozwalającym na efektywne wykorzystanie zasobów śledczych i sądowniczych państw
członkowskich w postępowaniach transgranicznych. Spotkania takie pozwalają
przedstawicielom krajowym oraz odpowiednim krajowym organom wymiaru
sprawiedliwości a także przedstawicielom innych organów, takich jak Europol czy
OLAF, na ustalanie wspólnych strategii działania pomiędzy państwami członkowskimi, planowanie i koordynację przeprowadzanych jednocześnie postępowań
i czynności (takich jak aresztowania, przeszukania czy zajęcia własności), przewidywanie i rozwiązywanie komplikacji prawnych, oraz wspomaganie realizacji
wniosków o wydanie ENA47. Eurojust organizuje także spotkania, które odnoszą
się do problemów związanych z współpracą sądowniczą w ramach udzielania
wzajemnej pomocy prawnej. Na takich spotkaniach Eurojust stara się rozwiązać
problemy napotkane podczas pracy przedstawicieli krajowych. Do tych trudności
zalicza się:
– brak odpowiednich środków na poziomie krajowym, które pozwalałyby na
odpowiednio szybką realizację;
– niekompletne informacje zawarte we wnioskach o udzielenie pomocy
prawnej;
– trudności wynikające z niskiej jakości tłumaczeń;
– brak doświadczenia w pracy w innych systemach sądownictwa karnego (np.
formalne przesłuchania podejrzanego mogą mieć kluczowe znaczenia dla
oskarżenia w jednym państwie członkowskim a znikome w innym);
– trudności związane z różnicami pomiędzy procedurami karnymi i dowodowymi48.
Oczywiście jest wiele jeszcze innych trudności napotykanych przez przedstawicieli krajowych, mimo to Eurojust stara się rozwiązywać problemy na bieżąco ale
niestety jest jeszcze wiele do zrobienia. Szczególnie dotyczy przepisów prawa
unijnego oraz wdrażania aktów prawnych UE przez państwa członkowskie.
Aby zilustrować działania prowadzone przez Eurojust i jego kreatywny wkład
w koordynację dochodzeń, zostały zestawione wybrane przykłady prowadzonych
spraw, które obejmują szeroką gamę przestępczości zorganizowanej o charakterze
międzynarodowym. (Przykłady dotyczą 2007 roku).
Jednym z najbardziej rozprzestrzenionych i rozwojowych przestępstw jest handel
narkotykami. Ze statystyk, jakie prowadzi Eurojust, wynika, że liczba dochodzeń
47
48

www.eurojust.europa.eu/press_annual_report_2009.htm, 8.06.2010, s. 15.
Ibidem, s. 16.
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związanych z handlem narkotykami wciąż rośnie. Dla porównania, w 2006 roku
prowadzono 167 spraw, a w 2007 już 207. Koordynowane sprawy przez Eurojust
dotyczą nie tylko państw członkowskich, ale także krajów spoza UE.

Przykład 1.
W połowie 2006 roku organa policji słoweńskiej wszczęły śledztwo w sprawie
osób podejrzanych o udział w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków z Kosowa przez Słowenię do Włoch
i innych krajów Europy Zachodniej. Na wczesnym etapie śledztwa aresztowano
we Włoszech trzech słoweńskich kurierów, z których jeden ujawnił później ważne
informacje dotyczące grupy przestępczej kierowanej przez obywateli Albanii
działających w Lubljanie. Przestępcy zorganizowali transport heroiny ze stolicy
Słowenii przy pomocy siatki w Kosowie, która również dostarczała heroinę
i organizowała jej sprzedaż we Włoszech i w Szwajcarii. Kurierów rekrutowano
w Słowenii, wykorzystując lokalne grupy przestępcze. Do końca 2006 roku aresztowano 13 kurierów: ośmiu we Włoszech, dwóch w Szwecji, dwóch w Szwajcarii
i jednego w Słowenii, oraz skonfiskowano 140 kilogramów heroiny ukrytej
w samochodach. We Włoszech aresztowano później dodatkowo jeszcze kilku
kurierów, nie mieli oni jednak powiązań z tą zorganizowaną grupą przestępczą.
Kolejne śledztwo w Lubljanie zakończyło się sukcesem i aresztowaniem 29 czerwca
2007 roku ośmiu osób.
Do Eurojustu zwrócił się początkowo prokurator ze Słowenii; szybko zorganizowano spotkanie koordynacyjne organów ścigania, ponieważ postępowanie
przeciwko tej samej grupie toczyło się jednocześnie w Słowenii i we Włoszech.
Spotkanie, na którym ustalono, jakiego rodzaju informacje i dowody mogą zostać
wykorzystane lub przekazane, było kluczowe dla słoweńskiego postępowania.
Dzięki zaangażowaniu Eurojustu, prokurator ze Słowenii uzyskał materiały dające
solidną podstawę do wystawienia wniosku o wszczęcie śledztwa, a następnie mógł
przedstawić zarzuty członkom grupy zajmującej się handlem narkotykami49.
Kolejnym poważnym przestępstwem, zagrażającym demokracji, prawom człowieka oraz rozwojowi społeczno-ekonomicznemu, jest terroryzm. Biorąc pod
uwagę fakt, iż większość grup terrorystycznych jest aktywna na terenie kilku
krajów, wsparcie Eurojustu okazuje się niezwykle pomocne.
49

Ibidem, s. 29.
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Przykład 2.
W wyniku międzynarodowej akcji antyterrorystycznej na dużą skalę aresztowano
26 podejrzanych. 3 listopada 2007 roku zwrócono się do Eurojustu z wnioskiem
o udzielenie wsparcia w postępowaniu wszczętym przez prokuraturę oraz sędziego
śledczego z Mediolanu we Włoszech, a będącego kontynuacją śledztw prowadzonych w Genui. Sąd w Mediolanie wydał kilkanaście europejskich nakazów aresztowania. Eurojust skoordynował, w ciągu zaledwie kilku dni, jednoczesne aresztowania we Włoszech, Francji, Rumunii, Portugalii i w Wielkiej Brytanii. Podejrzani byli
członkami organizacji przestępczej specjalizującej się w fałszowaniu kart pobytu,
dowodów osobistych i paszportów. Byli również zaangażowani w gromadzenie
funduszy na działalność terrorystyczną. W zakresie handlu ludźmi organizacja była
w stanie przemycać nielegalnie swoich członków do Włoch. Jej celem było prowadzenie działań terrorystycznych we Włoszech, Afganistanie, Iraku i w innych krajach
arabskich. Grupa była dobrze zorganizowana, a funkcje jej komórek były jasno
określone. Dochodzenie wykazało wyraźne powiązanie z al Kaidą. Członkowie
ugrupowania byli również zaangażowani w rekrutację i szkolenie „uśpionych
komórek” w Iraku i Afganistanie, składających się z przyszłych członków. Wśród
dokumentów znalezionych podczas aresztowań były instrukcje konstruowania
ładunków wybuchowych oraz schematy szkoleń paramilitarnych50.
Analiza dwóch wybranych przykładów praktycznej aktywności Eurojustu ilustruje kulisy jego pracy. Najczęściej w orbicie zainteresowań Eurojustu są to
przestępstwa o charakterze międzynarodowym. Problem międzynarodowej przestępczości zorganizowanej nie tylko dotyczy terytorium UE, ale całego świata.
Podsumowując, Eurojust jako organ UE ma zdolność prawną do prowadzenia
współpracy międzynarodowej w celu zwalczania przestępczości poza granicami
Unii. Poza tym Eurojust jest w stanie koordynować dochodzenia w kilku państwach
członkowskich.

ZAKOŃCZENIE
Podsumowując, przedstawiona struktura organizacyjna Eurojustu odgrywa
istotną rolę w działaniach podejmowanych przez tę instytucję. Pozwala na dobre
zarządzanie umiejętnościami pracowników (praca w małych grupach oraz lepsze
50
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dostosowanie do zmieniających się struktur i rozmiaru Eurojustu). Struktura
organizacyjna sprawia, że Eurojust może działać efektywnie oraz sprawnie koordynując dochodzenia państw członkowskich. Wciąż jednak wprowadzane są
kolejne usprawnienia, aby Eurojust mógł działać bez zastrzeżeń.
Praca przedstawicieli krajowych oraz pionu administracyjnego wskazuje nam,
że Eurojust jest organem kompetentnym w kwestii współpracy organów wymiaru
sprawiedliwości, co oznacza, że dąży do wzmocnienia oraz koordynacji współpracy
w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych między państwami
członkowskimi UE. Eurojust wykorzystuje istniejące instrumenty prawne do
wzmacniania działań w obszarze wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Należy podkreślić, że elastyczny charakter struktury organizacyjnej pozwala na
lepszą pracę, ponieważ można ją przekształcać zgodnie ze zmieniającym się rozmiarem jednostki czy też dostosować do wymagań związanych z prowadzonymi
dochodzeniami bądź ze względu na nowe potrzeby.
Poza tym pion administracyjny jest nieodłącznym elementem pracy Eurojustu.
Pion administracyjny jest przede wszystkim zapleczem legislacyjnym, który
pozwala na lepsze funkcjonowanie Eurojustu. Należy pamiętać, że każdy dział
administracyjny odpowiada za konkretne działania w celu sprawniejszej pracy
przedstawicieli krajowych. Takim przykładem może być organizacja konferencji
seminariów oraz spotkań koordynacyjnych, za które odpowiada kilka działów
administracji. A zatem pion administracyjny wspiera przedstawicieli krajowych
i ich pracy.
Warto dodać, że Rada UE przyjęła 16 grudnia 2008 roku nową decyzję w sprawie wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187JHA ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania walki z poważną przestępczością51.
Wprowadzenie zmian ma na celu przed wszystkim zwiększenia jego skuteczności
w zwalczaniu działalności przestępczej. Przyjęcie powyższej decyzji, rozpoczął się
nowy etap rozwoju Eurojustu, który wymaga odrębnych badań.

51

Decyzja Rady UE 2009/426/JHA z dnia 16 grudnia 2008 roku, w sprawie wzmocnienia Eurojustu i w sprawie zmiany decyzji 2002/187/JHA ustanawiającej Eurojust w celu zintensyfikowania
walki z poważną przestępczością, Dz.U. UE L138/14, 04.06.2009.
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SUMMARY

EUROJUST WAS SET up to improve the fight against serious crime by facilitating the
optimal co-ordination of action for investigations and prosecutions covering the territory
of more than one Member State with full respect for fundamental rights and freedoms.
Eurojust is composed of 27 National Members, one from each EU Member State. These are
senior and experienced judges, prosecutors, or police officers of equivalent competence,
who together form the College of Eurojust. The College shall be responsible for the
organisation and operation of Eurojust. The current administrative arrangements combine
the specific requirements of the Eurojust Decision with a lean management structure.
Special teams including College members, when appropriate, were created to deal with
specific projects. The structures created are flexible and can be changed as necessary to
ensure that the casework and other business needs of the College are met.
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STOSUNKI POLITYCZNE JAPONII Z EWG/UE
W LATACH 1991–2009

WPROWADZENIE

ZAGADNIENIE STOSUNKÓW, A W SZCZEGÓLNOŚCI stosunków politycznych,
Japonii z Unią Europejską w zasadzie nie pojawia się w pracach polskich uczonych1. W nielicznych pozycjach zagranicznych poruszane są zazwyczaj relacje
gospodarcze, podczas gdy kwestie politycznego dialogu dwustronnego są w zasadzie pomijane lub traktowane ogólnikowo. Jedyną monografią na temat stosunków
Japonii z Unią Europejską do jakiej dotarłam prowadząc badania nad tym zagadnieniem jest książką Japan and the European Union: a partnership for the twenty-first century? z 2002 r. autorstwa Julie Gilson. Książka jest dobrą bazą do
dalszych rozważań, nie daje jednak odpowiedzi na postawione w tytule pytanie
a przedstawione w niej informacje są głównie natury gospodarczej. Stosunki
handlowe pozostają wiodącym polem relacji, jednak dialog polityczny także jest
rozwinięty, a z roku na rok jest pogłębiany między innymi na wspólnych corocznych szczytach. Istnieje też co najmniej kilka istotnych uwarunkowań polityki
zagranicznej obu podmiotów, które czynią z obu z nich, potencjalnie ważnych dla
siebie partnerów.

1

Np. E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Warszawa 1999 oraz Azja
Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Studia i szkice, tom 1: Przemiany polityczne i społeczne red.
K. Gawlikowski, Warszawa 2004.
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UWARUNKOWANIA STOSUNKÓW DWUSTRONNYCH
Pozostaje sprawą bezdyskusyjną, iż Japonia i UE nie są dla siebie pierwszoplanowymi partnerami polityki zagranicznej. UE skupia się przede wszystkim na
krajach sąsiadujących z nią oraz Stanach Zjednoczonych. Dla Japonii, która konstytucyjnie wyrzekła się posiadania sił zbrojnych i prowadzenia wojny2 najważniejszym partnerem są Stany Zjednoczone, które są gwarantem jej bezpieczeństwo.
Istnieją jednak powody, dla których UE i Japonia są, lub potencjalnie mogą być,
dla siebie istotnymi partnerami.
Miejsce Japonii w polityce zagranicznej UE funkcjonuje w ramach jej potrzeby
obecności w Azji wyrażonej oficjalnie w 1994 r. dokumencie W stronę nowej
strategii wobec Azji (Towards New Asia Strategy)3. W związku z rosnącą wówczas
potęgą gospodarczą krajów tego regionu, w dokumencie wskazuje się, że Unia
Europejska, by utrzymać wiodącą pozycję w światowej gospodarce, musi nadać
większe znaczenie stosunkom z Azją i umocnić tam swoją obecność4. Drugi
czynnik, obok gospodarczego, motywujący organizację do rozwijania swej obecności w regionie Azji-Pacyfiku związany jest z potrzebą posiadania silnej politycznej pozycji międzynarodowej i bycia liczącym się aktorem stosunków międzynarodowych. Potrzeba ta znalazła oficjalny zapis w artykule 30.9 Jednolitego
Aktu Europejskiego, który wszedł w życie w 1987 r.5 Politycy europejscy na
przełomie wieków wyrażali opinie, że Azja, a szczególnie jej „power station” czyli
Japonia, będzie razem z Europą i Ameryką Północną głównym aktorem w XXI
wieku, jako gracz gospodarczy, a także niezastąpiony partner w znajdowaniu

2
Artykuł 9 konstytucji Japonii z 1946 r. i obowiązującej do dziś, stworzonej pod kierownictwem
amerykańskiego generała Mac Arthura brzmi: „Naród japoński, dążąc szczerze do międzynarodowego pokoju opartego na sprawiedliwości i porządku, wyrzeka się na zawsze wojny jako suwerennego
prawa narodu, jak również użycia lub groźby użycia siły jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych. Dla osiągnięcia celu określonego w poprzednim ustępie nie będą nigdy utrzymywane
siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne ani inne środki mogące służyć wojnie. Nie uznaje się prawa
państwa do prowadzenia wojny”. Dostępne na: http://konstytucja.e-studio.biz.pl/konstytucja12.html,
odczyt z dn. 15.10.2008.
3
Towards New Asia Strategy, Commission’s communication to the Council, dostępne na: http://
www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/EspecialInformativo/RelacInternac/InversionAsia/
Ficheros/TowardsNewAsiaStrategy.pdf, odczyt z dn. 23.05.2009.
4
Ibidem.
5
Pełny tekst dostępny na: http://www.unizar.es/euroconstitucion/library/historic%20documents/
SEA/Single%20European%20Act.pdf, odczyt z dn. 19.03.2008.

Stosunki polityczne Japonii z EWG/UE w latach 1991–2009

79

rozwiązań na globalne problemy, takie jak zapobieganie konfliktom, rozbrojenie
oraz nieproliferacja6.
Przez potrzebę organizacji obecności w Azji zaczęła rosnąć dla niej rola Japonii.
Kraj ten jest najpewniejszym partnerem dla Europy, nie budzi obaw i niepewności,
czego nie da się powiedzieć na przykład o Chinach7. Sami politycy europejscy
określają Japonię najważniejszym partnerem Unii w Azji8. Szczególna rola tego
kraju wynika w pierwszej kolejności z respektowania wartości zachodnich. Oznacza to, że jest ona państwem wysoko rozwiniętym, przestrzega praw człowieka,
funkcjonuje demokratycznie. Unia nie przyznaje mu dotacji ani nie udziela upomnień w dziedzinie praw człowieka i pokrewnych. W związku z tym, jest partnerem równorzędnym. Japonia pełni dla UE rolę pomostu Europa–Azja ułatwiając
organizacji kontakty z państwami tego regionu. Cele, jakie stawia sobie UE dla
współpracy z pozostałymi krajami azjatyckimi to wspieranie procesów demokratycznych, wpływanie na przestrzeganie praw człowieka oraz pomoc finansowa.
Państwa regionu dostrzegają i krytykują nietraktowanie ich przez UE jak równowartościowych partnerów9. Podkreślają niezadowolenie i brak akceptacji dla
ingerowania UE w ich wewnętrzne sprawy. Wyrażają niezadowolenie z tego, iż,
zwłaszcza Wielka Brytania, a przez to cała Unia, przywiązuje tak dużą wagę do
demokratyzacji, podając za przykład brak zgody na włączenie do ASEM (Asia –
Europe Meeting)10, Birmy11.
Polityka UE w stosunku do regionu Azji-Pacyfiku odpowiada natomiast Japonii.
Dostrzega ona, że kraje te nie są traktowane jak równorzędne. Tak też i Japonia
widziała od wieków swoją rolę w regionie, jako tę nadrzędną. Swoją ekspansję
w tym obszarze tłumaczyła potrzebą znalezienia się krajów regionu w odpowiednim miejscu hierarchii czyli pod zarządem Japonii, stojącej wyżej. W związku
z tym przekonaniem, państwa te we własnym interesie powinny były znaleźć się

6

E. Plooij van Gorsel, EU-Japan Cooperation in the Age of Globalisation 2000/03/08, dostępne na:
http://www.deljpn.ec.europa.eu/home/speech_en_Speech%2009/00.php, odczyt z dn. 24.03.2009.
7
Y. Tebriz, H. S. Tuszyński, Rok 2007 rokiem azjatyckiej gospodarki, http://globaleconomy.pl/
content/view/2435/9/ odczyt z dn. 17.10.2008.
8
Strona poświęcona stosunkom UE w Azji: http://www.deljpn.ec.europa.eu/relation/showpage_en_relations.impact.php, odczyt z dn. 5.04.2009.
9
C. de Prado Yepes, The effect of ASEM on European foreign policies, „Gaiko Forum”, Summer
2000, s. 25–37.
10
Strona internetowa procesu: http://www.aseminfoboard.org/, odczyt z dn. 26.01.2010.
11
A. Gradziuk, 10 lat Asia–Europe Meeting (ASEM), „Biuletyn” Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 14.09.2006, nr 54 (394), s. 15–12.
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pod jej nadzorem, który miał zapewnić bezpieczeństwo i dobrobyt całego regionu12.
Z tego przekonania wyrosła koncepcja Wielkiej Azji Wschodniej, obszaru dobrobytu skupiającego państwa Azji pod zarządem Japonii. Nadrzędna rola Europy
w relacjach z krajami tego obszaru i traktowanie przez nią Japonii za najpewniejszego partnera, odzwierciedla układ idealny dla części Japończyków.
Unia Europejska, wówczas EWG, posiadała szczególne miejsce w polityce
zagranicznej Japonii do końca zimnej wojny. Jej znaczenie wpisane było w trójfilarową teorię sformułowaną i przedłożoną w 1962 r. na spotkaniu w Londynie,
przez Hayato Ikedę, premiera w latach 1960–1964. Teoria opierała się na przekonaniu, iż Wspólnoty Europejskie, Stany Zjednoczone i Japonia stanowią trójkąt
polityczny, który ma potencjał zapewnić pokojowe funkcjonowanie wolnego
świata. Według niej, te trzy filary powinny ze sobą współpracować, jako naturalni
partnerzy demokratyczni, by przez wspólne działania przyczynić się do stabilizacji
stosunków międzynarodowych i do pokojowego ich funkcjonowania. Systematycznie podkreślana była potrzeba wzmocnienia relacji z organizacją, by trójkąt
demokratyczny funkcjonował z wykorzystaniem pełnego potencjału. W „Japanese
Diplomatic Blue Book” za 1985 rok pada stwierdzenie, iż zintegrowana i silna
Europa jest ważna dla stabilności i rozwoju Japonii oraz całego wolnego świata,
dlatego też rozwijanie z nią relacji jest tak ważne13.
Działania polityki zagranicznej Japonii bazujące na traktowaniu swej roli jako
„członka Zachodu”14 straciły rację bytu wraz z końcem zimnej wojny. Od lat 90.
wspólnota nie zajmuje osobnego miejsca w założeniach polityki zagranicznej
Japonii, jak też nie istnieje żadna teoria regulująca wzajemne stosunki. Tokio
buduje swą politykę zagraniczną w oparciu o takie cele, jak promocja pokoju,
stabilizacji oraz przyczynianie się do zaprowadzenia takiego stanu na świecie przez
różnorodne działania. Szczególne miejsce zadania te zajmują w koncepcji „Łuk
Wolności i Dobrobytu” (Arc of Freedom and Prosperity)15 stworzonej przez
ówczesnego ministra spraw zagranicznych Taro Aso w listopadzie 2006 r. Cele te
oraz metody niesiłowe, jakie stosuje do ich realizacji są zbieżne z unijnymi, co
12

S. Suzuki, Japan’s Socialization into Janus-Faced European International Society, „European
Journal of International Relations” 2005, s. 138–164.
13
„Japanese Diplomatic Blue Book” za 1985 rok, dostępne na: http://www.mofa.go.jp/POLICY/
other/bluebook/1986/1986-contents.htm, odczyt z dn. 16.04.2009.
14
Określenie użyte w „Japanese Diplomatic Blue Book” za 1982 rok, dostępne na: http://www.
mofa.go.jp/POLICY/other/bluebook/1983/1983-contents.htm, odczyt z dn. 16.04.2009.
15
Tekst dostępny na: http://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0611.html, odczyt z dn.
2.07.2008.
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zbliża oba podmioty. Dodatkowo, Japonia wyraża potrzebę posiadania rozwiniętych relacji z innymi, niż tylko Stany Zjednoczone uczestnikami stosunków międzynarodowych. W związku z tym, iż jej kontakty z krajami regionu, przez wzgląd
na zaszłości historyczne, nie mogą rozwijać się w pełni pozytywnie, UE jawi się
partnerem, który może wypełnić tę potrzebę. Na korzyść relacji tych dwóch podmiotów działają także ograniczenia, wynikające z różnych przyczyn, w stosowaniu
rozwiązań militarnych w polityce zagranicznej. Nie ma więc między nimi sporów,
do jakich dochodzi na tym tle pomiędzy nimi a Stanami Zjednoczonymi.

WSPÓLNE DEKLARACJE ORAZ INNE DOKUMENTY
DOTYCZĄCE STOSUNKÓW DWUSTRONNYCH
Punktem przełomowym dla stosunków Japonii z organizacją było podpisanie
w Hadze w 1991 r. Wspólnej deklaracji Wspólnota Europejska – Japonia (Joint
Declaration on Relations between The European Community and its Member States
and Japan)16. Był to pierwszy wspólny oficjalny dokument będący dodatkowo
drogowskazem dla rozwoju relacji politycznych. Była to pierwsza próba zbudowania kompleksowego partnerstwa pomiędzy aktorami, relacje między którymi, jak
zostaje to określone przez organizację, zbyt długo zdominowane były przez kwestie
gospodarcze i handlowe17.
Partnerzy stworzyli w dokumencie ramy dla stosunków wzajemnych oraz
uzgodnili, w których kwestiach międzynarodowych powinni wspólnie zabierać
głos. Za obszary dla wspólnego działania uznali propagowanie praw człowieka,
demokracji, szerzenie pokoju i rządów prawa. Cele te mogą się wydawać ogólnikowymi deklaracjami, pod którymi z zachodniej perspektywy każde państwo
mogłoby się podpisać i pod którymi w rzeczywistości niewiele się kryje. Jeśli
jednak weźmie się pod uwagę region, w którym znajduje się Japonia, a nawet całą
Azję, wspólnie ustanowione cele zyskują na wartości. Kraj Kwitnącej Wiśni należy
do nielicznych krajów na tym kontynencie, w których postanowienia zawarte
w deklaracji funkcjonują. W związku z tym partnerstwo z nią ma szczególną
wartość. Japoński sposób postrzegania problematyki praw człowieka, demokracji,
16
Pełny tekst Deklaracji dostępny na: http://www.deljpn.ec.europa.eu/relation/showpage_en_relations.political.hague.php, odczyt z dn. 27.03.2008.
17
M. Reiterer, The Decade of Japan-EU Cooperation and EU Enlargement: A New Challenge
2003/06/12, dostępne na: http://www.deljpn.ec.europa.eu/home/speech_en_Speech%2020/03.php,
odczyt z dn. 16.04.2009.

Małgorzata Stańczyk

82

sprawowania rządów bazuje na zachodnim, zatem pod tym względem są to bliscy
sobie partnerzy18.
W Deklaracji Haskiej UE i Japonia zobowiązały się informować i konsultować
się we wszystkich ważnych sprawach międzynarodowych. Świadczy to o uznaniu
znaczenia wzajemnych relacji politycznych oraz o dostrzeżeniu korzyści mogących
płynąć ze wspólnych uzgodnień. Zdecydowano się także na szereg spotkań na
różnych szczeblach, aby w ten sposób pogłębiać i rozwijać relacje. Powołano
coroczne spotkania: 1 – WE – Japonia na szczeblu komisarz Komisji i japoński
minister spraw zagranicznych, 2 – coroczne szczyty pomiędzy przewodniczącym
Rady Europy, przewodniczącym Komisji Europejskiej oraz japońskim premierem19,
a także 3 – coroczne spotkania pomiędzy Komisją a japońskim rządem na szczeblu
ministerialnym. Działały one równolegle z ustanowionymi w 1983 r. spotkaniami
Trojki z japońskim ministrem spraw zagranicznych oraz także ustanowionych
wcześniej, odbywających się co dwa lata, spotkań Trojki na poziomie dyrektorów
politycznych, w składzie wyższych urzędników z Komisji Europejskiej, państw
członkowskich oraz japońskiego ministerstwa spraw zagranicznych. Każde ze
spotkań odpowiada za inną część współpracy. Dyrektorzy polityczni rozwijają
możliwości relacji politycznych – wymieniają poglądy na kwestie międzynarodowe
najwyższej wagi, takie jak sytuacja w Rosji, na Bałkanach, kwestia bezpieczeństwa
w Azji, nieproliferacja, prawa człowieka, kwestie związane z ONZ i wszelkie bieżące
wydarzenia20. Spotkania pomiędzy Trojką a japońskimi grupami roboczymi koncentrują się na analizie i wymianie informacji na temat Azji/Oceanii, procesu
pokojowego na Bliskim Wchodzie, Europy Wschodniej i Azji Centralnej, jak też
Bałkan i Afryki. Odbywają się także coroczne spotkania międzyparlamentarne
Japonii i UE21.
Do monitorowania realizacji celów i zadań wytyczonych przez Deklarację
powołano Specjalną Grupę Sterującą (Action Plan Steering Group)22. Od momentu
podpisania Deklaracji dialog rozwija się na trzech polach: dialogu politycznym,
współpracy gospodarczej i handlowej oraz współpracy w obszarze wspólnych
wyzwań globalnych.
18

Chociaż np. kara śmierci jest w Japonii wciąż orzekana i wykonywana.
Stosunku UE z Japonią: http://www.deljpn.ec.europa.eu/relation/showpage_en_relations.impact.php, odczyt z dn. 3.05.2009.
20
Ibidem.
21
Stosunki polityczne UE z Japonią: http://www.deljpn.ec.europa.eu/relation/showpage_en_relations.political.php, odczyt z dn. 27.03.2008.
22
http://www.deljpn.ec.europa.eu/relation/showpage_en_relations.impact.php, op.cit.
19
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Deklaracja Haska zdecydowanie otworzyła nowy rozdział w relacjach UE – Japonia tworząc „nową erę”23 stosunków wzajemnych. Co doprowadziło do przełomu
w relacjach, co sprawiło, że aktorzy zdecydowali się na stworzenie takiego dokumentu? Stroną inicjującą była Japonia, głównie jej polityk Hisashi Owada24, który
zainicjował dążenie do powołania tekstu. Powodem był fakt, iż we wzajemnych
relacjach gospodarczych wciąż nie układało się zbyt dobrze. Bilans handlu wzajemnego od lat 60. był ciągle niekorzystny dla organizacji pozostawiając wartość eksportu
do Japonii daleko w tyle za importem. Dialog polityczny miał zbliżyć partnerów,
stworzyć grunt dla współpracy, by w ten sposób wpłynąć pozytywnie na kwestie
pozostające spornymi. Dokument miał też skonsolidować długie już relacje wzajemne. Na stworzenie deklaracji miał wpływ także fakt, iż na spotkaniu G7 w 1990 r.
doszła do Japończyków informacja, że wspólnota szykuje się do podpisania porozumienia z USA. Nie chcieli więc pozostać w tyle lub zostać wykluczeni z relacji25.
Rozmowy nad dokumentem zaczęły się w marcu 1990 r. i trwały mniej więcej
cztery miesiące. Negocjacje nie były łatwe, co było powodowane wzajemnymi
pretensjami. Japonia zarzucała wspólnocie, że ta chce skupić się na problemach
gospodarczych, czyniąc ich rozwiązanie warunkiem przejścia do kwestii politycznych. Z kolei Unia odwrotnie, zarzucała Japonii, że chce skupić się na polityce, by
ukryć stojące między partnerami problemy natury gospodarczej. Negocjacje
prowadzone były ze strony japońskiej przez Hisashi Owadę, a ze strony organizacji przez przedstawicieli państw sprawujących prezydencję (wiceministra spraw
zagranicznych Luksemburga, a następnie, od drugiej połowy roku, wiceministra
spraw zagranicznych Holandii) a także stale przez Komisję. Japonia była pod
wrażeniem znakomitej organizacji pierwszego z krajów sprawującego urząd prezydencji. Jak zauważyła, nie miał on jednak zbytniej siły oddziaływania na decyzje
pozostałych krajów26.
W 2001 r. została wydana kolejna deklaracja o współpracy wzajemnej, zanim to
jednak nastąpiło, strony wydały także jednostronne dokumenty zawierające infor-

23

Określenie użyte w Deklaracji.
Hisashi Owada – dyplomata japoński, przewodniczący japońskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, doradca japońskiego ministerstwa spraw zagranicznych, w latach 1976–1978 prywatny
sekretarz premiera Takeo Fukudy, ambasador przy OECD w latach 1988–1989, wiceminister spraw
zagranicznych w latach 1991–1993, od 2003 r. sędzia MTS, od 2009 r. jego pierwszy japoński
przewodniczący.
25
J. Gilson, Japan and the European Union. A Perntership for the XXI century?, Basingstoke 2002,
s. 56.
26
Ibidem.
24
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macje dotyczące partnera. W „Japanese Diplomatic Blue Book” za 1992 rok
i kolejnych, podkreśla się potrzebę rozbudowy relacji z organizacją na różnych
płaszczyznach. 1996 rok został uznany w tymże źródle za bardzo owocny w relacjach. Doszło wtedy do ich wzmocnienia przez co, jak zostało to określone, można
było nazwać ten rok „sezonem europejskim” dla japońskiej dyplomacji. W 1992 r.
Rada Europejska wydała dokument dotyczący jej polityki w stosunku do Japonii,
pierwszy od 1988 roku. Był on zdecydowanie bardziej pozytywny w wydźwięku
niż wcześniejszy. Podkreślał potrzebę pogłębiania współpracy na wszystkich polach
uwzględniając polityczne. W 1995 r. przyjęty został przez Komisję Europejską
dokument EU and Japan – The Next Steps27, w którym Japonia została określona
mianem kluczowego partnera Unii w Azji. Wymiana handlowa z Japonią w tym
czasie nadal była większa niż z Chinami i to ponaddwukrotnie. W dokumencie UE
przyznała potrzebę posiadania głębszych i szerszych relacji z Japonią. Szczególny
nacisk został położony na potrzebę wzmocnienia relacji politycznych. Podkreślono,
iż relacje z Japonią są dla UE jednymi z priorytetowych. Dostrzeżono także większą aktywność Japonii na polu politycznym, co przyjęto z zadowoleniem, gdyż
przyczyniało się to do możliwości pogłębienia współpracy na tym polu. Także
Japonia badała możliwości współpracy przedstawiając wnioski w dokumentach:
Basic Thinking on the Policy of the Japanese Government to the EC z 1992 r. oraz
Policy co-operation with Europe: Japan’s Agenda for the 21st century Nihon to EU
z 1993 r. W 1993 r. Japonia ustanowiła swoje przedstawicielstwo w Strasbourgu,
co było odpowiedzią na rosnącą rolę Parlamentu Europejskiego. W 1996 r. powstało
forum polityczne Trojka – Japonia.
W 2001 roku podpisana została wspomniana, druga wspólna deklaracja: Plan
Działania dla Współpracy UE – Japonia (An Action Plan for EU-Japan Cooperation)28. Wprowadziła ona nowe płaszczyzny dla kontaktów wzajemnych. W dokumencie znajduje się zapis głoszący, iż UE i Japonia podzielając wartości, takie jak
wolność, demokracja, rządy prawa, że są w związku z tym „naturalnymi sprzymierzeńcami i partnerami” w wysiłkach na rzecz rozwoju stabilnego multilateralnego
światowego systemu politycznego. Strony podkreśliły dotychczasowy wzajemny
wkład w rozwiązywanie problemów globalnych oraz potrzebę dalszej, pogłębionej
współpracy na tym polu. Japonia i UE wyraziły także przekonanie, że współzależ27
EU and Japan – The Next Steps, Commission’s Communication to the Council, 29.05.1995,
dostępne na: http://www.deljpn.ec.europa.eu/relation/showpage_en_relations.political.general.php,
odczyt z dn. 7.11.2007.
28
Treść Deklaracji dostępna na: http://www.mofa.go.jp/region/europe/eu/overview/21c.pdf,
odczyt z dn. 27.03.2008.

Stosunki polityczne Japonii z EWG/UE w latach 1991–2009

85

ność polityczna i gospodarcza wpływa na korzyść współpracy29 oraz podkreśliły
znaczącą konwergencję poglądów w różnych dziedzinach. Liderzy wyrazili wolę
i potrzebę uwzględnienia w partnerstwie UE – Japonia skoordynowanych i konkretnych zadań i działań. Zwrócili też uwagę, że współpracują, by odpowiadać
efektywniej na globalne wyzwania oraz, że posiadają szczególną odpowiedzialność
za społeczność globalną. Jednocześnie wyrazili potrzebę bliższej kooperacji,
podkreślając wspólne cechy funkcjonowania na międzynarodowej scenie politycznej, takie jak wspieranie finansowe rejonów ubogich i kryzysowych. UE i Japonia
stwierdziły w dokumencie, że są zdeterminowane, by kształtować „wspólną przyszłość”. Wyraziły przekonanie, że natężenie handlu, kontaktów biznesowych oraz
wymiany osobowej i kulturowej obrazuje potrzebę dalszego pogłębiania współpracy. Współpraca ta, by rozwijała się efektywniej, miała być budowana w ramach
celów i obszarów wspólnego zainteresowania, które wymieniono w dokumencie.
Pierwszym celem określono promowanie pokoju i bezpieczeństwa. Dyskusje na
tym polu i wspólne działania obejmują kwestie reformy ONZ, kontroli zbrojeń,
rozbrojenia i nieproliferacji, praw człowieka, demokracji i stabilizacji, zapobiegania konfliktom i budowania pokoju oraz kwestii regionalnych. Drugi cel to
wzmocnienie gospodarczego i handlowego partnerstwa, przy wykorzystaniu
„dynamizmu globalizacji dla korzyści wszystkich”. Strony zaznaczyły, iż w związku
z tym, iż obie są silnymi gospodarkami wytwarzającymi łącznie 45% światowego
PKB, mają potencjał i będą działać, by przy zastosowaniu swoich zasobów pomagać innym krajom. Łącznie oba podmioty przekazują około 70% ODA dostarczanego przez członków OECD/DAC. Współpraca Japonii i UE w dziedzinie gospodarczej nie jest więc ukierunkowana wyłącznie na obustronne wzbogacenie się.
Za trzeci cel obrano radzenie sobie z globalnymi i społecznymi wyzwaniami.
W ramach tego zadania poruszane są problemy zatrudnienia, starzejącego się
społeczeństwa, równości płci, edukacji, środowiska, nauki i technologii, energii
i transportu oraz terroryzmu, przestępczości międzynarodowej, przemytu narkotyków i współpracy sądowej. Rozwiązania na te problemy strony upatrują
w wymianie doświadczeń, zwiększeniu bezpośrednich kontaktów osób związanych
z problematyką pracy z UE i Japonii oraz wspólne prace badawcze, konferencje
a także pomaganie krajom rozwijającym się. Czwartym celem, ustanowionym, by
w sposób szczególny przyczynić się do pogłębienia relacji, ogłoszono integrację
ludzi i kultur (bringing together people and cultures). Głównym celem współpracy

29

http://www.deljpn.ec.europa.eu/relation/showpage_en_relations.political.php, op.cit.
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w ramach zadania ustanowiono „przybliżenie ludzi i kultury”, by wzajemny dialog
polityczny miał silne podstawy na gruncie społeczeństw.
Oprócz czterech zadań, lata 2001–2011 ustanowiono dekadą współpracy. Podczas tego okresu obie strony zdecydowały, iż będą podejmować szczególne starania,
by stosunki wzajemne rozwijały się dynamicznie. Cel ten osiągnięty będzie w szczególności poprzez promowanie wiedzy o sobie. W 2002 r. Powołano Grupę Sterującą,
by nadzorowała realizację założeń Planu z 2001 r. Została też w tymże roku w Tokio
przeprowadzona konferencja na temat dalszej promocji wymiany osobowej i kulturalnej30.
Przyjęcie Planu było w UE komentowane słowami, iż udowadnia to pozytywną
ewolucję stosunków UE – Japonia. Padło stwierdzenie, że Plan pozwoli osiągnąć
pełny potencjał relacji, przez działania w dziedzinach wspólnego zainteresowania
oraz, że odzwierciedla zarówno zmiany w partnerstwie, jak też nowe role UE
i Japonii na zmieniającej się dynamicznie arenie międzynarodowej ery pozimnowojennej31.

WSPÓŁPRACA POLITYCZNA – WSPÓŁPRACA W EUROPIE
Unia Europejska i Japonia współpracowały koordynując pomoc przyznaną Bośni
i Hercegowinie. Był to pierwszy raz kiedy wspólnie koordynowały projekt międzynarodowy32. Współpracowały pomagając mieszkańcom Kosowa w czasie konfliktu
i po nim. Japonia dostarczyła także pomoc finansową dla uchodźców z tego kraju
i jego sąsiadów33. Obie strony zaangażowane były w proces pokojowy w Bośni
i Hercegowinie. Współpracowały w projekcie zatrudnienia i środowiskowym
UNDP Village, które to działania według nich, mogą służyć za przykład dla przyszłej kooperacji34. W kwietniu 2004 r. Irlandia (wówczas przewodnicząca UE) we
współpracy z Japonią, przeprowadziła spotkanie dotyczące demokratyzacji Bałkan
Zachodnich. Wydarzenia i sytuacja w tym regionie zajmowały i nadal zajmują
ważne miejsce wśród kwestii dyskutowanych na szczytach UE – Japonia, a sytuacja
30

„Japanese Diplomatic Blue Book” za 2002 rok, dostępne na: http://www.mofa.go.jp/POLICY/
other/bluebook/2003/index.html, odczyt z dn. 15.04.2009.
31
M. Reiterer, The Decade of…
32
Sprawozdanie z 7 szczytu UE – Japonia, Tokio, 12.01.1998, dostępne na: http://ec.europa.eu/
external_relations/japan/summit_en.htm, odczyt z dn. 21.04.2009.
33
Sprawozdanie z 8 szczytu UE – Japonia, op.cit.
34
Sprawozdanie z 6 szczytu UE – Japonia, op.cit.
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w tym obszarze jest zawsze szeroko komentowana w dokumentach z tychże spotkań. Japonia angażuje się również w prace europejskich organizacji regionalnych.
W 1991 r. stała się członkiem założycielem Europejskiego Banku Odbudowy
i Rozwoju35. Od 1995 r. jest „nieuczestniczącym krajem” w OBWE, co pozwala jej
na uczestniczenie w obradach. W czerwcu 1994 r. wsparła finansowo misję OBWE
w Sarajewie, której celem było monitorowanie i przeprowadzenie wyborów, czuwanie nad przestrzeganiem praw człowieka oraz promowanie pokoju. W 1996 r.
Japonia otrzymała status obserwatora w Radzie Europy.

WSPÓŁPRACA REGIONALNA W AZJI
W sferze wzajemnego szczególnego zainteresowania w obszarze Azji Pacyfiku
leży problem Półwyspu Koreańskiego, nad którego rozwiązaniem UE i Japonia
pracują z innymi krajami w ramach KEDO36. Współpracowały także w Timorze
Wschodnim budując naród od podstaw w ramach przejściowej administracji ONZ
w Timorze Wschodnim (the United Nations Transitional Administration in East
Timor – UNTAET). Tematem zainteresowania jest także wzrastająca pozycja i rola
Chin w regionie. UE wspierała kraje Azji-Pacyfiku finansowo, by pomóc wydostać
się im z kryzysu gospodarczego lat 90. Pomoc ta pod względem wielkości była
druga po japońskiej37. UE i Japonia współpracowały w ramach Tokijskiej konferencji nad Irakiem (the Tokyo Conference on Iraq), która odbyła się w październiku
2004 r. oraz w ramach spotkania dla darczyńców dla Sri Lanki w Brukseli w styczniu 2005 roku38. Współpracują także monitorując przestrzeganie praw człowieka
w tym kraju39. Od 2005 r. prowadzą „Strategiczny dialog nad bezpieczeństwem
w Azji Wschodniej”, a od 2006 r. „Strategiczny dialog nad Azją Centralną”.
Tematem pojawiającym się stale na szczytach jest problem Afganistanu. Uznając
wagę stabilnej implementacji Planu Działania dla Afganistanu (Afghanistan
Compact) z 2006 roku40. UE i Japonia kontynuują bliską współpracę w udzielaniu
pomocy temu krajowi na polu rozwoju obszarów wiejskich, reform policji i sądow35

M. Reiterer, The Decade of…
Sprawozdanie z 8 szczytu UE – Japonia, op.cit.
37
http://www.deljpn.ec.europa.eu/relation/showpage_en_relations.political.php, op.cit.
38
Sprawozdanie z 14 szczytu UE – Japonia, op.cit.
39
Sprawozdanie z 16 szczyt UE – Japonia, Berlin, op.cit.
40
Dokument został stworzony na Konferencji w sprawie Afganistanu w Londynie przez rząd
Afganistanu, ONZ i społeczność międzynarodową. Treść dokumentu dostępna na: http://unama.
36
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niczej oraz rozbrajaniu nielegalnych uzbrojonych grup (Disbandment of Illegal
Armed Groups – DIAG)41. Japonia wyraziła wolę przyczynienia się do wzmocnienia
reform sektora policji w tym kraju w bliskiej współpracy z misją EPBiO42.
Tematem dyskutowanym wspólnie są także wydarzenia na Bliskim Wschodzie.
UE i Japonia podkreślają wartość ich strategicznego dialogu nad Azją Centralną
i znaczenie ich bliskiej współpracy w tym obszarze. Są przekonane, iż przejrzystość,
współpraca regionalna oraz koordynacja przyznawanej pomocy są istotne, by
wspólnie przyczynić się do stabilizacji i dobrobytu w Azji Centralnej. UE i Japonia
wyrażają chęć współpracy nad rozwojem zasobów ludzkich uwzględniając edukację, prawa człowieka, demokrację i rządy prawa oraz nad zarządzaniem granicami,
wodą i zdrowiem43.

WSPÓŁPRACA NA RZECZ WALKI Z UBÓSTWEM
Walka z ubóstwem to pole, na którym UE i Japonia mają bardzo duże osiągnięcia. Wskazując na owoce swej współpracy podkreślają, iż stworzyły dobre podstawy
dla kooperacji na polu pomocy humanitarnej uwzględniając wymianę informacji
na temat własnych doświadczeń w tej dziedzinie. Podejmowały wspólne działania
w szczególności w Acehu, Sudanie, Kongo i Sri Lance. Łączą ich także środki, jakie
wybierają, by nieść pomoc – wspieranie reform gospodarczych i rozwoju technologii44. Japonia i UE interesują się sytuacją w krajach Afryki Subsaharyjskiej i Azji
Południowej oraz podkreślają wspólną wolę współpracy na polu polityki zapewnienia żywności, rozwoju zasobów ludzkich oraz wsparcia polityki edukacyjnej
i zdrowotnej45. W ramach Inicjatywy dla opiekującego się świata (Initiative for
a Caring World) stworzonej przez premiera Ryutaro Hashimoto partnerzy zdecydowali dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi krajami, by w ten
sposób „budować lepsze społeczeństwa dla przyszłych generacji”46. Strony łączą
unmissions.org/default.aspx?/news/_londonConf/_docs/06jan30-AfghanistanCompact-Final.pdf,
odczyt z dn. 30.04.2009.
41
Sprawozdanie z 16 szczytu UE – Japonia, op.cit.
42
Ibidem.
43
Ibidem.
44
J. M. Barroso, EU and Japanese strategies for a better tomorrow – a knowledge renaissance,
22.04.2006, dostępne na: http://www.deljpn.ec.europa.eu/home/speech_en_SPEECH%2008/2006.
php, odczyt z dn. 16.11.2008.
45
Sprawozdanie z 8 szczytu UE – Japonia, op.cit.
46
Sprawozdanie z 6 szczytu UE – Japonia, op.cit.
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wysiłki na rzecz zmniejszania światowych dysproporcji w zasobności, zdrowiu
i technologii47. Japonia i UE zdecydowały się także na zbadanie sposobów bliższej
współpracy w OECD/DAC i innych forach międzynarodowych, by wzmocnić
strategiczne narzędzia do walki z ubóstwem48.

OCHRONA ŚRODOWISKA
Dialog dotyczący kwestii środowiskowych jest mocno rozwinięty, na co pozwala
zbieżne stanowisko stron w zakresie problemów na tym polu. Dialog został oficjalnie zainicjowany już w 1977 r. Od 1992 r. odbywają się regularne coroczne spotkania, które mają postać konsultacji na wysokim szczeblu. Japonia i UE wymieniają
podczas nich poglądy na temat zmian klimatycznych, zrównoważonej konsumpcji
i produkcji oraz innych kwestii. Proces ustanowienia Konwencji o zmianach klimatycznych, a w szczególności negocjacje nad protokołem z Kioto z grudnia
1997 roku49, unaoczniły UE i Japonii, jak same stwierdzają, iż bliższa współpraca
na polu środowiskowym jest niezbędna. Obaj partnerzy mają zbliżone poglądy
w kwestiach środowiskowych, które jednocześnie są odmienne od tych reprezentowanych przez Stany Zjednoczone, które nie ratyfikowały protokołu z Kioto. Chcą
one współpracować dalej, by zapewnić możliwie najszersze uczestnictwo krajów
w Protokole przez jego ratyfikację i implementację.
UE i Japonia nie ograniczają swych działań do Protokołu z Kioto. Wskazują na
potrzebę jak najwcześniejszych konsultacji na temat akcji, które podejmą kraje po
2012 r., czyli po jego wygaśnięciu. Zwracają uwagę na potrzebę rozwinięcia dyskusji na temat reżimu po 2012 roku na forum ONZ w celu zainicjowania negocjacji nad przyszłym projektem. Podkreślają tym samym wagę posunięcia na przód
prac nad realizacją Planu Działania z Montrealu (Montreal Action Plan) z 2005 r.,
który zakłada potrzebę prac nad stworzeniem planu działania po 2012 roku50. UE
i Japonię łączy pogląd, iż powinien zostać ustanowiony długodystansowy cel
redukcji światowej emisji gazów cieplarnianych o połowę lub więcej do 2050
roku.

47

M. Reiterer, The Decade of…
Sprawozdanie z 15 szczytu UE – Japonia, op.cit.
49
Więcej na temat Protokołu z Kioto: J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej.
wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2008, s. 583–585.
50
Sprawozdanie z 15 szczytu UE – Japonia, op.cit.
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Partnerzy rozwijają swoją współpracę także na polu szerszego rozprzestrzenienia i rozwoju istniejących technologii przyjaznych środowisku, jak też ich transferu
do krajów rozwijających się. W 2005 r. rząd Japonii gościł Konferencję Ministerialną Inicjatywy 3R (Reduce, Reuse and Recycle)51, która jest kierowana przez G8.
UE i Japonia podkreślają potrzebę wejścia w życie Planu Implementacji stworzonego na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju (World Summit on
Sustainable Development – WSSD) oraz współpracy w zarządzaniu zasobami
naturalnymi. Według nich znacząca redukcja światowej emisji gazów cieplarnianych jest niezbędna, by ustabilizować ilość tych gazów na poziomie, który zapobiegnie niebezpiecznym zmianom.
UE i Japonia deklarują wzmocnienie współpracy na rzecz bezpieczeństwa
energetycznego w obszarach, takich jak zwiększenie przejrzystości, przewidywalności i stabilności globalnych rynków, polepszenia klimatu inwestycyjnego
w sektorach energetycznych, promowanie wydajności energetycznej i oszczędzania
energii, zróżnicowania źródeł energii, promowania zwiększenia użycia paliw
ekologicznych oraz niskowęglowych technologii uwzględniając technologie bezwęglowe, odnawialne źródła energii, jak wiatr, słońce i biopaliwa oraz energię
nuklearną52.
Na siedemnastym szczycie UE–Japonia w Tokio w 2008 r., w którym udział wzięli
Yasuo Fukuda – premier Japonii oraz Janez Janša – premier Słowenii (która w tym
czasie przewodniczyła Unii Europejskiej) i przewodniczący Komisji Europejskiej,
José Manuel Barosso, strony także podniosły kwestie środowiskowe. W kwestii
zmian klimatycznych partnerzy zdecydowali się na zaproponowanie nowego planu
oszczędności energetycznej w ramach działań G8. Strony szczytu podjęły decyzję
o podjęciu wspólnych działań w celu stworzenia „skutecznego i wszechstronnego”
planu zatrzymania wydzielania dwutlenku węgla. Działania te mają zostać podjęte
poza protokołem z Kioto53. Konsultacje w dziedzinie ochrony środowiska odbywają
się w szczególności podczas Konsultacji o Środowisku i Transporcie na wysokim
szczeblu oraz podczas spotkań ekspertów dotyczących kwestii szczegółowych. Na
rzecz rozwoju współpracy UE – Japonia na polu środowiskowym działają japońskie
środowiska biznesowe reprezentowane między innymi przez Nippon Keidanren54.
51

Sprawozdanie z 14 szczytu UE – Japonia, op.cit.
Sprawozdanie z 16 szczytu UE – Japonia, op.cit.
53
K. Olewniczak, Japonia-UE/ Trzeba zacząć negocjacje nad następcą Kioto, 25.04.2008. dostępne
na: http://www.psz.pl/tekst-10631/Japonia-UE-Trzeba-zaczaa-negocjacje-nad-nastepca-Kioto, odczyt
z dn. 3.02.2009.
54
Strona internetowa organizacji: http://www.keidanren.or.jp/, odczyt z dn. 11.04.2009.
52
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NIEPROLIFERACJA I ROZBROJENIE, ANTYTERRORYZM
Kwestia rozbrojenia i nieproliferacji jest jedną z głównych regularnie podejmowanych w rozmowach na wysokim szczeblu. UE i Japonia wspierały implementację Rezolucji 1540 Rady Bezpieczeństwa ONZ55, skierowanej przeciwko
proliferacji broni masowego rażenia, środków jej przemieszczania i związanego
z nią sprzętu i materiałów. Skupiają się na promowaniu kolektywnych wysiłków
na rzecz kontroli zbrojeń w szczególności kontroli eksportu w skali światowej.
UE i Japonia były także rzecznikami niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji nad
Fissile Material Cut-off Treaty. Działały także na rzecz podpisania i ratyfikacji
Traktatu Pełnego Zakazu Testów (Comprehensive Test Ban Treaty – CTBT),
który został stworzony w 1996 r. i zakazuje wszelkich prób eksplozji broni nuklearnej56. UE i Japonia wezwały też wszystkie kraje, które nie podpisały traktatu,
by w międzyczasie powstrzymały się od jakichkolwiek akcji sprzecznych z jego
zobowiązaniami57. Problemem, nad rozwiązaniem którego strony chcą współpracować, jest wprowadzenie uniwersalnego i efektywnego totalnego zakazu na
stosowanie min przeciwpiechotnych. Chcą wspólnie działać na rzecz ich usuwania oraz pomocy ofiarom tej broni. Pragną podjąć kroki, by plan znalazł zainteresowanie na forum ONZ. UE i Japonia podkreślają potrzebę sformułowania
sprawnego, efektywnego i praktycznego reżimu, by wzmocnić Konwencję o Broni
Biologicznej. W 2005 roku podpisały porozumienie Japonia – EURATOM58. Cel,
jaki przyświeca tej współpracy to promocja pokojowego stosowania energii
nuklearnej59.
W kwestii walki z terroryzmem UE i Japonia regularnie apelują do wszystkich
krajów, by ratyfikowały i implementowały wszystkie dwanaście międzynarodowych
konwencji dotyczących zwalczania terroryzmu oraz, by implementowały rezolucje
Rady Bezpieczeństwa ONZ dotyczące tego problemu. W 2004 r. partnerzy powołali regularne spotkania w Brukseli pomiędzy japońskim ambasadorem odpowiedzialnym za walkę z terroryzmem a koordynatorem UE ds. walki z terroryzmem.

55

Treść rezolucji dostępna na: http://www.state.gov/t/isn/c18943.html, odczyt z dn. 11.04.2009.
What is Comprehensive Test Ban Treaty: http://www.acronym.org.uk/ctbt/index.htm, odczyt
z dn. 19.12.2008.
57
Sprawozdanie z 14 szczytu UE – Japonia, op.cit.
58
Sprawozdanie z 15 szczytu UE – Japonia, op.cit.
59
Sprawozdanie z 9 szczytu UE – Japonia, op.cit.
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Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku tegoż roku60. Strony zdecydowały
się współpracować w szczególności w Azji Południowo-Wschodniej i wspierać
regionalną kooperację przez regionalne centra antyterrorystyczne61.

PODSUMOWANIE
Kontakty z Japonią mają duże znaczenie dla Unii Europejskiej przede wszystkim
w związku z rosnącą od lat 90. rolą krajów regionu Azji Południowo-wschodniej
w stosunkach międzynarodowych. Japonia jest najpewniejszym partnerem wśród
państw obszaru co nadaje jej szczególną wartość. Dla Japonii z kolei relacje z UE
mają tę zasadniczą zaletę, że w odróżnieniu od stosunków Japonii ze Stanami
Zjednoczonymi, są relacjami dwóch równoważnych partnerów. Dla Tokio, które
wyraża potrzebę posiadania rozwiniętych relacji z innymi, niż tylko Stanami
Zjednoczonymi uczestnikami stosunków międzynarodowych, wobec faktu, iż
z powodu zaszłości historycznych, nie posiada całkowicie poprawnych relacji
z krajami swojego regionu, Unia jest w zasadzie jedynym możliwym wyborem.
Japonia i UE spotykając się na corocznych szczytach pogłębiają swoją współpracę
przez wymianę poglądów na międzynarodowe wydarzenia polityczne oraz wypracowywanie wspólnych stanowisk w pozwalających na to kwestiach. Wyrażają też
konsekwentnie wolę pogłębiania relacji oraz, co istotniejsze, podejmują działania
zmierzające do tego celu. Za przykład może tu posłużyć zaawansowana współpraca
kulturalna, która ma za zadanie promowanie wiedzy na temat siebie nawzajem
wśród społeczeństw. Działania na tym polu są szczególnie rozwijane obecnie,
w czasie dekady współpracy 2001–2011.
Oba podmioty współpracują politycznie przede wszystkim udzielając wsparcia
finansowego obszarom ubogim lub też wysyłając personel i potrzebne środki
w obszary konfliktów. Współpracują wymieniając doświadczenia w walce z ubóstwem. Łączą ich także środki, jakie wybierają, by nieść pomoc – wspieranie
reform gospodarczych i rozwoju technologii. Partnerów łączą także poglądy na
kwestie środowiskowe i nieproliferacji, w których to obszarach także prowadzony
jest dialog.
Rozwinięte formy spotkań i konsultacji, szeroki wachlarz zagadnień będących
wspólnym obszarem zainteresowania pozwalają stwierdzić, iż relacje polityczne są
60
61

Sprawozdanie z 14 szczytu UE – Japonia, op.cit.
Ibidem.
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wyraźną częścią stosunków Japonii z Unią Europejską a przede wszystkim, z całkowitą pewnością, iż relacje gospodarcze nie są jedynym polem zainteresowania
obu stron.

SUMMARY

THERE ARE HARDLY any publications that treat about relations between European Union
and Japan. Those not numerous that present this topic, focus on economic side of the
dialog. Whereas, although undisputably commerce is a vital part of relations between these
two partners, the political aspect of them also exists. What is more, EU and Japan take steps
towards the developmet of this field of relations especially during each year summit meetings. They act together in such areas as regional cooperation, protecion of environnement,
conflict prevention and fight against poverty. They also present joint opinions about
international prolems. Some crucial conditions of EU’s and Japan’s foreign policy make
them potentially important partners in politics. The growing awareness of this in EU and
Japan makes it highly probable that this dialog will reach in importance in coming years.
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HEGEMONIA STANÓW ZJEDNOCZONYCH
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WPROWADZENIE

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA PRZEZ poszczególne państwa jest od dawna
podstawowym celem polityki zagranicznej. Jest także jednym z głównych problemów stosunków międzynarodowych1. Każde państwo stara się osiągnąć cel za
pomocą podobnych środków, wchodzących w zakres „power politics”, które ma
pomóc w maksymalizacji przez państwa ich potęgi. Potęga ta jest zwykle rozumiana
jako zdolność do realizacji własnego interesu narodowego i narzucania swej woli
pozostałym uczestnikom stosunków międzynarodowych dzięki posiadaniu odpowiednich zasobów materialnych i niematerialnych2.
Istotne znaczenie w zapewnianiu bezpieczeństwa ma potęga gospodarcza
i militarna danego państwa. Oba te pojęcia definiuje się w literaturze fachowej
w podobny sposób. I tak potęgę ekonomiczną ilustruje najlepiej wartość PKB
danego państwa a jego potęgę militarną wysokość wydatków wojskowych (na
utrzymanie armii i zbrojenia). Przyjmując za podstawę oba te wskaźniki można
powiedzieć, że niekwestionowaną potęgą światową są Stany Zjednoczone Ameryki.
Od zakończenia zimnej wojny bardzo znacznie wzrosła też rola tego państwa jako
swoistego „hegemona” w jednobiegunowym świecie, zdolnego do zapewnienia nie
tylko bezpieczeństwa narodowego, ale także międzynarodowego. Czy współczesny
świat pozostanie w najbliższej przyszłości nadal jednobiegunowy (unipolarny)?
1

Por. R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, Kraków 2006,

s. 6.
2
Zob. S. Walt, International relations: one Word, many theories, „Foreign Policy” 1998, nr 110,
s. 31. Por. M. Madej, Zagrożenia asymetryczne, Warszawa 2007, s. 24.
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Czy stanie się światem dwubiegunowym z dwoma światowymi supermocarstwami
USA i Chinami? Czy może przekształcić się w świat wielobiegunowy (multipolar),
w którym kilka państw, takich jak USA, Chiny, Indie, Rosja, Brazylia i inne mocarstwa regionalne, odgrywać będą względnie jednakową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa międzynarodowego?
Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie w jaki sposób doszło do ukształtowania się hegemonii Stanów Zjednoczonych w obecnym systemie międzynarodowym i czy w rzeczywistości system ten można określać mianem „jednobiegunowego” świata. A jeśli tak, to jak długo państwo to pozostanie najpotężniejszym
„globalnym biegunem” i czy inne państwa nie stanowią w tym względnie zagrożenia dla obecnej i międzynarodowej pozycji jedynego supermocarstwa światowego, jakim są Stany Zjednoczone. Według niektórych prognoz takim drugim
„globalnym biegunem” mogą stać się, za parę dekad, Chiny, które rozwijają się
szybciej niż inne państwa (biorąc pod uwagę tempo wzrostu PKB) i szybko rozbudowaną swoją armię. Nie wydaje się to jednak możliwe, aby w najbliższej
przyszłości mogły się sprawdzić tego rodzaju prognozy.
Tezą tego artykułu jest stwierdzenie, że pomimo słabnącej w niektórych dziedzinach pozycji USA państwo to pozostanie jednak przez długi czas jedynym
gwarantem obecnego systemu międzynarodowego. Istnieje jeszcze bowiem
ogromna luka rozwojowo-militarna między Stanami Zjednoczonymi a innymi
państwami. Innymi słowy pozycja USA jako jedynego supermocarstwa wydaje się
być w najbliższych latach niezagrożona w sytuacji, w której brak jest równie potężnych konkurentów3. Hegemonię USA mógłby więc osłabić w jednobiegunowym
świecie tylko wybuch wojny światowej z użyciem broni atomowej, co w istniejących
realiach i zdominowanym przez Stany Zjednoczone ładzie międzynarodowym
wydaje się niemożliwe a przynajmniej mało prawdopodobne.

ŚWIAT JEDNOBIEGUNOWY CZY WIELOBIEGUNOWY
W okresie po zakończeniu zimnej wojny ukształtował się jednobiegunowy układ
sił, w którym dominują Stany Zjednoczone. Ich hegemonia przejawiająca się
w wywieraniu wpływu na inne państwa oraz wydarzenia zachodzące w różnych
częściach świata nie jest – jak dotychczas – odpowiednio kontrolowana przez
3
Por. S. Agnew, Hegemony, Philadelphia 2007, s. 14–15. Por. także K.R. De Ronen, International
security and the United States, t. 1 i 2, New York 2007.
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równoważącą siłę innych państw. Jednak można wyróżnić kilka większych państw,
które w przyszłości mogą pełnić podobną do USA rolę supermocarstw i stopniowo
mogą przyczynić się do powstania świata wielobiegunowego4.
Obecnie także takie państwa, jak Chiny, Wielka Brytania, Rosja, Indie, Francja,
Japonia, Niemcy i Brazylia określane są mianem mocarstw regionalnych aniżeli
supermocarstw czy też mocarstw światowych. Można je jednak uznać za swoiste
„bieguny”, gdyż pod tym pojęciem ujmuje się zwykle takie państwa, których potęga
militarna i ekonomiczna może zagrozić bezpieczeństwu międzynarodowemu
i które mogą swoimi działaniami zbrojnymi doprowadzić do wojny w skali globalnej5. Państwa tworzące swoiste bieguny systemu międzynarodowego mogą także
wpływać na przebieg różnych zdarzeń w skali globalnej oraz odgrywać decydującą
rolę w rozwiązywaniu problemów globalnych. Od ich współpracy zależy także
skuteczność działania różnych instytucji międzynarodowych. Zwykle też mocarstwa regionalne będące biegunami istniejącego ładu międzynarodowego konkurują
ze sobą, podczas gdy mniejsze państwa konkurują z innymi państwami, podobnymi
do nich pod względem wielkości i potęgi militarno-ekonomicznej. Tak więc tylko
duże państwa, będące mocarstwami regionalnymi są też głównymi uczestnikami
wyścigu zbrojeń i mogą prowadzić wojny z innymi, podobnymi do ich mocarstwami (biegunami), podczas gdy państwa mniejsze mogą nie tyle konkurować
z większymi, ile sprzymierzać się z takim czy innym mocarstwem, w zależności od
układu sił oraz przyjętej strategii obrony swoich interesów narodowych.
Nawet w obecnym świecie jednobiegunowym, zdominowanym przez USA,
istnieje wiele różnych opcji zwiększania przez poszczególne państwa swojego
bezpieczeństwa narodowego poprzez sprzymierzenie z wybranym mocarstwem
regionalnym, a niekoniecznie przystąpienie tylko do Paktu Północnoatlantyckiego
(NATO). Jednak porównanie potęgi militarno-ekonomicznej Stanów Zjednoczonych z analogiczną potęgą innych państw, potencjalnych „biegunów-mocarstw”
w wielobiegunowym świecie, potwierdza opinię wielu ekspertów o ogromnej
przewadze USA i braku konkurencji ze strony innych mocarstw regionalnych.
Jeżeli przyjmiemy następujące kryterium, wyróżniające państwo, które może
pełnić funkcję drugiego, trzeciego i kolejnego bieguna, tj. posiadanie przez takie
4
Oprócz istniejącego układu jednobiegunowego (unipolar world), możliwe są także takie opcje
jak: świat dwu-, trzy – i wielobiegunowy (bipolar, tripolar i multipolar) oraz świat zerobiegunowy
lub pozbawiony jakiegoś hegemona-lidera, który posiada ogromną władzę i może wywierać wpływ
na inne państwa. Por. R.N. Hass, The age of nonpolarity: What will follow U.S. Dominance, „Foreign
Affairs” 2008, nr 3, s. 7–8.
5
Por. K.N. Waltz, Theory of international relations, Reading Mass. 1979, s. 34.
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państwo przynajmniej połowy potęgi militarno-gospodarczej, jaką posiada największe supermocarstwo czyli Stany Zjednoczone, to nie ma obecnie takiego
drugiego supermocarstwa6 (por. tab. 1 i 2).
Tabela 1. PKB wybranych krajów w bln dol. w 2007 r.
Ranking
1
2
3
4
5

Kraj
USA
Japonia
Niemcy
Chiny
Wielka Brytania

PKB w bln dol.
13,8
4,3
3,3
3,2
2,8

Źródło: http://www.imf.org/external/data.htm

Tabela 2. Wydatki wybranych krajów na wojsko i zbrojenia w 2007 r.
Ranking
1
2
3
4
5

Kraj
USA*
Wielka Brytania
Chiny
Francja
Japonia

Wydatki w mld dol.
547
59,7
58,3
53,6
43,6

* Wydatki te nie obejmują kwoty 125 mld dol. na misje
wojskowe w Iraku i Afganistanie.
Źródło: SPIRI Yearbook, Stockholm 2009.

Innymi słowy biorąc pod uwagę dwa wskaźniki: wartość PKB i wysokość wydatków wojskowych, bez uwzględnienia szeregu innych czynników, w tym sporej
przewagi technologicznej Stanów Zjednoczonych, trudno oczekiwać, aby doszło
w najbliższych latach do istotnej zmiany w systemie międzynarodowym i ukształtowania się świata wielobiegunowego. Można więc uznać wszelkie dywagacje na
temat zmniejszającej się szybko potęgi USA a wzrastającej roli innych państw za
mocno przesadzone7.
6
Por. L.R. Schweller, Tripolarity and the second Word war, „International Studies Quarterly” 1993,
nr 1, s. 18. Por. także: S.P. Huntington, The lonely superpower, “Foreign Affairs” 1999, nr 2,
s. 35–49.
7
Por. H.J. Gans, Imaging America in 2033: How the country put it self together after Bush, Ann
Arbor 2008, s. 24–26 oraz D. Murray, D. Brown, Multipolarity in the 21st century. A new World Order,
Abingdon 2009, s. 40.
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Podobną prognozę sformułował niedawno amerykański politolog George
Friedman, który twierdzi, że idą złe czasy dla Rosji, Chin i Niemiec, natomiast
przyszłość należy do Japonii, Turcji i Polski8. Dane z tabeli 1 pokazują jednak, że
tylko Japonia jest pod względem wartości PKB najbliższa Stanom Zjednoczonym
(Polska ze swoim PKB w wysokości ok. 500 mld dol. znajduje się daleko w tyle za
takimi krajami, jak Holandia, Belgia czy Szwecja). Natomiast PKB Japonii równał
się w 2007 roku mniej niż jedną trzecią wartości PKB Stanów Zjednoczonych. Dla
porównania łączny PKB wszystkich krajów Unii Europejskiej wyniósł w tym
samym roku 16,9 bln dol., ale Unia nie jest jeszcze czymś w rodzaju „Zjednoczonych Stanów Europy” i wielu kwestiach nie występuje na arenie międzynarodowej
jako quasi państwo wielonarodowe9. Poszczególne kraje członkowskie UE prowadzą nadal własną politykę zagraniczną i niektóre z nich uważane są za bardziej
proamerykańskie (np. Polska) aniżeli proeuropejskie. Dopiero łączny PKB wszystkich wymienionych w tabeli 1 na miejscu 2–5 państw równa się z grubsza produktowi krajowemu brutto USA.
To ostatnie państwo ma jeszcze większą przewagę nad innymi pod względem
wysokości wydatków na cele wojskowe Stany Zjednoczone wydają na wojsko
i zbrojenia prawie dziesięć razy więcej niż najbliższy konkurent pod tym względem
czyli Wielka Brytania. Wszystkie następne państwa, wyszczególnione w tabeli 2
nie przeznaczają na cele wojskowe łącznie nawet połowy tych środków jakie wydają
na ten cel USA. Można więc powiedzieć, że dominacja Stanów Zjednoczonych jest
w tej sferze przygniatająca i daleko jest jeszcze do świata wielobiegunowego,
w którym kilka państw będzie partycypować w jednakowym stopniu w zapewnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego i pokoju na całym świecie.
Niektórzy jednak wskazują na pewne historyczne analogie, które mają uzasadniać tezę i nieuchronności upadku hegemonii Stanów Zjednoczonych i ukształtowaniu się świata wielobiegunowego. Jak zauważył Joseph Nye, żadne inne państwo
od czasów starożytnego Rzymu nie uzyskało tak ogromnej przewagi nad innymi
jak Stany Zjednoczone10. A jednak w wielu regionach świata amerykańska hegemonia jest traktowana podejrzliwie lub wręcz wrogo. Z kolei w istniejącym do 1989
roku świecie dwubiegunowym USA były traktowane jako mile widziany obrońca
8
Zob. G. Friedman, Następne sto lat. Prognoza na XXI wieku, Warszawa 2009, s. 10–12. Por.
z wywiadem: Friedman: przed końcem wieku Polska będzie mocarstwem, „Dziennik – Gazeta Prawna”,
6–8.11.2009, nr 218.
9
Por. G. Morgan, Idea of a European Superstate, Princeton 2007, s. 21–23.
10
Zob. J.S. Nye jr., The paradox of American power: why the world’s only superpower can’t go it
alone, Oxford 2002, s. 1.
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przeciwko ZSRR, natomiast obecnie są postrzegane w wielu regionach świata, jako
zagrożenie. Czołowe mocarstwa regionalne zapewniają się wzajemnie, że w strefie
swoich wpływów życzą sobie takiej polityki, która służyłaby ich interesom11. Czy
należy więc się liczyć z erozją hegemonii USA i rezygnacją przez to supermocarstwo
z polityki obrony swojej pozycji na rzecz multilateralnego świata?
Wspomniany Joseph Nye jr. twierdzi, że najlepszym sposobem obrony pozycji
„jedynego supermocarstwa na świecie” byłaby ściślejsza współpraca Stanów Zjednoczonych nie tylko w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego z pozostałymi, większymi państwami (nie tylko mocarstwami regionalnymi) oraz
posługiwanie się raczej „miękką siłą” (soft power) aniżeli siłą militarną przy rozwiązywaniu wielu konfliktów międzynarodowych12. Jednak od wielu dziesięcioleci
nie zmieniają się zasady amerykańskiej polityki zagranicznej i ich formy współpracy z czasami bardziej a czasami mniej faworyzowanymi przez USA państwami
i organizacjami międzynarodowymi. W praktyce oznacza to, że tam gdzie jest
i będzie to możliwe to Stany Zjednoczone działają razem ze swoimi sojusznikami,
a tam gdzie jest to konieczne to będą działać same13. Jak trafnie zauważył Fareed
Zakaria: „Ameryka jako odległe mocarstwo, będzie często najbardziej odpowiednim partnerem dla krajów, których wpływy mają charakter regionalny, a które
zaniepokojone są powstawaniem w ich gronie lokalnego hegemona. W gruncie
rzeczy dominujące mocarstwa regionalne przyczyniają się do wzrostu wpływów
amerykańskich.
Często zwraca się na to uwagę w kontekście azjatyckim, ale dotyczy to także
wielu innych punktów na kuli ziemskiej. Nie jest to jednak proces, który przebiegałby automatycznie. Gdy następuje wzrost któregoś z tych krajów (na przykład
Chin), nie oznacza to, że natychmiast dla wyrównania bilansu kraj sąsiedni (jak
Indie) będzie dążył do zawarcia formalnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.
Dzisiejszy świat jest znacznie bardziej skomplikowany. Jednak faktem pozostaje,
że lokalne rywalizacje dają Stanom Zjednoczonym okazję, by odegrać znaczną
i konstruktywną rolę w samym centrum globalnego porządku”14.
Jednak Stany Zjednoczone powinny zmienić się z „wojowniczego” hegemona
z ery George’a W. Bush’a w posługującego się głównie soft power pośrednika, który
11

Zob. S.P. Huntington, Duże, większe, największe, „Polityka” 1999, nr 49, s. 20.
Zob. J.S. Nye jr., op.cit., s. 87–90.
13
Por. F. Fukuyama (red.), Blindside: how to anticipate forcing events and wild cards in global politics, Washington 2007, s. 14.
14
Zob. F. Zakaria, Pośrednim zamiast hegemona, „Dziennik-Europa”, 7–8.03.2009, s. 12. Por.
F. Zakaria, The post-American World, New York 2008, s. 74.
12
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nie tyle rozstrzyga konflikty, ile doprowadza do kompromisu między walczącymi
państwami czy stronami w wojnach domowych. Pierwsze kilkanaście miesięcy
rządów administracji prezydenta Baracka Obamy nie doprowadziły jednak do
gruntownej zmiany dotychczasowej polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych.
Ulega ona obecnie tylko niewielkiej ewolucji, co można wytłumaczyć dążeniem
do utrzymania bardziej unilateralnej aniżeli multilateralnej postawy Stanów
Zjednoczonych oraz brakiem jasno określonej wizji rozwiązywania wielu problemów globalnych. Świat zewnętrzny a raczej system międzynarodowy i obecny
układ sił to w dużym stopniu wynik określonej polityki administracji prezydenta
George’a W. Busha.Trudno więc oczekiwać, że administracja prezydenta Baracka
Obamy zacznie się posługiwać głównie lub wyłącznie „miękką siłą” przy rozwiązywaniu wielu problemów globalnych, w tym szczególnie w walce z terroryzmem
międzynarodowym.

STRATEGIA TWARDEJ I MIĘKKIEJ SIŁY
Zachowywanie się tylko jak pośrednik nie zawsze jest jednak możliwe i wielu
przypadkach USA posługują się nadal i będą się posługiwać siłą militarną, a nie
tylko „miękką siłą”. Tę ostatnią można wykorzystywać do globalnego rozpowszechniania demokracji, chociaż USA nie potrafią już nakłonić wiele krajów, tak jak po
1945 roku do wprowadzenia u siebie demokracji liberalnej. Wynika to po części
z faktu, że po „twardych rządach” administracji George’a W. Bush’a, amerykańska
„soft power” (miękka siła) uległa znacznej erozji. Jednak nie do tego stopnia, aby
można było prognozować „koniec amerykańskiej ery”15. Wprawdzie Stany Zjednoczone nie są obecnie już tak silnym supermocarstwem, jak jeszcze kilka czy
kilkanaście lat temu, co zresztą tłumaczyć można nie tylko kryzysem gospodarczym
lecz przede wszystkim zmianami, jakie nastąpiły w innych krajach i regionach
świata.
Przykładowo w latach 90. XX wieku Rosja była bardzo silnie uzależniona od
amerykańskiej pomocy i kredytów, a w kilka lat później dzięki wysokim cenom
ropy naftowej, zgromadziła kilkaset miliardów dolarów rezerw dewizowych.
Podobnie rzecz się przedstawia z Chinami, które w latach 90. i na początku XXI
15

Por. Ch. Kupchan, The end of the American era: U.S. foreign Policy and geopolitics of the twenty
first century, New York 2008, s. 19. Por. także: A.H. Meltzer, End of the „American Century”, „World
Economics” 2008, nr 4, s. 9–10.
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wieku utrzymywały wysokie tempo wzrostu gospodarczego dzięki amerykańskim
zamówieniom i możliwościom zwiększania eksportu do USA. W 2008 roku Chiny
posiadały już ponad 1,2 bln dol. rezerw dewizowych, z których finansują w znacznej części amerykańskie zadłużenie16. Bilateralne stosunki Stanów Zjednoczonych
z Chinami są obecnie jednym z „najważniejszych stosunków bilateralnych” współczesnego świata, do czego przyczyniła się głównie zwiększająca współzależność
ekonomiczna pomiędzy tymi krajami17.
Jednak ani w najbliższej przyszłości ani też perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat Chiny nie będą w stanie zagrozić dominującej pozycji Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie. Trudno sobie bowiem wyobrazić, aby Chiny
potrafiły w ciągu najbliższych dekad tak zwiększyć swój PKB per capita, który jest
mniejszy od amerykańskiego ponad 7,5 razy, aby prześcignąć pod tym względem
Stany Zjednoczone. Podobną uwagę można odnieść do wydatków wojskowych,
które Chiny wprawdzie z roku na rok zwiększają, ale w połowie 2009 roku były one
w ujęciu absolutnym ponad 7 razy niższe niż wydatki Stanów Zjednoczonych.
Budżet militarny Stanów Zjednoczonych wyniósł w 2008 roku około 700 mld dol.,
czyli tyle samo, ile przeznaczono środków na realizację planu ratunkowego amerykańskiej gospodarki, natomiast ten sam budżet Chin to niecałe 90 mld dol. Wyraźnie więc widać, że hegemonia USA w wymiarze militarnym i zresztą nie tylko
militarnym jest przytłaczająca. Rzecz jasna w najbliższych latach wzrośnie gospodarcza i militarna potęga Chin i Indii, ale nie do tego stopnia, aby państwa te
dorównały Stanom Zjednoczonym i razem z Japonią i Rosją stały się w najbliższej
przyszłości dwoma równorzędnymi biegunami w pięciobiegunowym świecie18.
Jak trafnie zauważył Fareed Zakaria: „wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na
amerykańską potęgę, z powodów zarówno geopolitycznych, jak i gospodarczych.
Co więcej, wciąż utrzymuje się na nią silny popyt ideologiczny. Nikt w Azji nie
życzy sobie świata zdominowanego przez Chińczyków. Nie istnieje coś takiego jak
„chińskie marzenia”, do którego ludzie mogliby dążyć. Z kolei były prezydent
Brazylii Fernando Henrique Cardoso przekonuje, że świat tak naprawdę oczekuje
od Ameryki nie tego, by udzieliła tu czy tam jakichś koncesji handlowych, lecz by
postępowała zgodnie z własnymi ideałami. Taką rolę, kraju definiującego uniwersalne ideały, wciąż odgrywać może tylko Ameryka. W tym sensie amerykańska
16
Zob. The spend id nigh: rebelacing the word economy: China, „The Economist”, 1.08.2009,
s. 61–62.
17
Por. R.A. Cossa, A rejoinder: building positive, cooperative and comprehensive China–USA relations, „The International Spectator” 2009, nr 2, s. 17.
18
Por. F. Zakaria, The post-American, op.cit., s. 43 i 167.
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„miękka siła” jest powiązana z jej siłą „twardą”. Połączenie ich obu zapewnia krajowi
wyjątkową pozycję na kuli ziemskiej […]”19.
Najwięcej kontrowersji budzi wspomniane połączenie obu tych sił. W walce
z terrorystami Stany Zjednoczone nadal preferują „twardą siłę”, która skutecznie
osłabiła „możliwości operacyjne” islamskich terrorystów w większości muzułmańskich krajów świata od Pakistanu po Arabię Saudyjską. O ile bowiem od początku
lat 80. XX w. islamscy terroryści przeprowadzili 11 poważnych ataków bombowych
na amerykańskich obywateli lub placówki dyplomatyczne, o tyle po 11 września
2001 roku – żadnego20. Byłoby jednak dużym uproszczeniem twierdzić, że stosowanie przez USA „twardej siły” (militarnej) doprowadziło już do wygrania wojny
z międzynarodowym terroryzmem. Tak oczywiście nie jest i można zgodzić się
z poglądami wyrażanymi przez większość ekspertów, że wojnę tę trudno będzie
wygrać za pomocą tylko „twardej siły”21. Faktem jednak jest, że dzięki zdecydowanej reakcji administracji George’a W. Bushe’a wojna z terrorem zjednoczyła prawie
cały świat i islamscy terroryści utracili swoje bazy oraz wsparcie finansowe ze
strony niektórych państw muzułmańskich. Wprawdzie do tej pory Stanom Zjednoczonym nie udało się zaprowadzić spokoju w Iraku i Afganistanie, gdzie nadal
toczą się walki, to jednak nie osłabiło to w znaczniejszym stopniu pozycji USA nie
tylko jako światowego lidera w walce z międzynarodowym (nie tylko islamskim)
terroryzmem, lecz także jako jedynego supermocarstwa zdolnego zapewnić bezpieczeństwo międzynarodowe.
Różne są zresztą przyczyny niepowodzenia amerykańskiej polityki w Iraku
i Afganistanie. Niektórzy uważają, że Amerykanie nie zastosowali od początku
wojny w Iraku a następnie w Afganistanie adekwatnych środków militarnych –
adekwatnych zarówno w stosunku do problemów, jakie należało możliwie szybko
w obu tych krajach rozwiązać, jak również odpowiednich do możliwości militarnych Stanów Zjednoczonych22.

19

Zob. F. Zakaria, Pośrednik…, s. 12.
Zob. „Foreign Policy” 2008, nr 8, s. 20.
21
Por. A.J. Bellamy, R. Bleiher, R. Devetak (red.), Security and waron terror, New York 2007,
s. 9–10 oraz P. Keefer, N. Loayza (red.), Terrorism, economic development and political openness,
Cambridge 2008, s. 12; I.A. Coles, War on terrorism and American empire, Abingdon 2005, s. 40.
22
Por. T.E. Ricks, Fiasco: The American military adventure in Iraq, New York 2006, s. 18 oraz
D. Ryan, P. Kiely (red.), America and Iraq, Abington 2008, s. 29. Por. także: M. Vinay Bhatia, M. Sedra,
Afganistan, arms and conflict, New York 2008, s. 15–16.
20
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Inni wskazują na wyższe, niż przewidywano, koszty wojny w Iraku i Afganistanie oraz w innych krajach z międzynarodowym terroryzmem23. Niewątpliwie
zwiększyły się zarówno koszty utrzymania przez USA i sojuszników z NATO
bezpieczeństwa międzynarodowego, jak również liczba problemów, z którymi
starają się uporać Stany Zjednoczone. Nie sprawdziły się jednak przepowiednie
amerykańskiego historyka Paula Kennedy’ego z 1987 roku, że suma łącznych
zobowiązań i globalnych interesów Stanów Zjednoczonych będzie wkrótce tak
duża, że to supermocarstwo nie będzie w stanie poradzić sobie z rozwiązywaniem
wielu problemów ani też nie poradzi sobie z zapewnieniem zarówno bezpieczeństwa narodowego, jak i międzynarodowego24.
Jednak już trzy lata temu po tej „przepowiedni” USA wysłały do Iraku 600 tys.
żołnierzy bez konieczności ponoszenia dodatkowych wyrzeczeń. Żadne inne
państwo czy nawet regionalne mocarstwo, takie jak Rosja, Chiny czy Indie nie
byłoby nie tylko w stanie udźwignąć samodzielnie kosztów takiej wojny, ale też –
w odróżnieniu od USA – nie miałoby w tym swojego interesu. Zwracają na to
uwagę ci eksperci, którzy starają się wykazać, że to właśnie Stany Zjednoczone
wypełniają jako jedyne supermocarstwo swoistą misję we współczesnym świecie
i można je określić jako naturalnego obrońcę bezpieczeństwa międzynarodowego
i istniejącego ładu światowego25.

ODWRÓT OD MULTILATERALIZMU
Pomimo więc wzrostu skłonności USA do unilateralnych działań kosztem
ograniczonych działań multilateralnych z innymi państwami, co wynika z hegemonicznego statusu tego supermocarstwa, to właśnie Stany Zjednoczone nie tylko
chronią swoje interesy, lecz tzw. dobro publiczne jak bezpieczeństwo międzynarodowe. Polityka zagraniczna tego supermocarstwa nie jest więc, tak jak w przypadku
innych mocarstw regionalnych, ukierunkowana tylko na obronę własnych interesów narodowych i bezpieczeństwa narodowego. Faktem jest, że Rosja dąży do
odzyskania tego, co straciła po rozpadzie ZSRR, a Chiny chciałyby więcej niż
posiadają (m.in. przyłączenia Tajwanu).
23

Por. L.K. Donhne, The cost of counterrorism: Power, politics and Liberty, New York 2008, s. 3.
Zob. P. Kennedy, Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1984, s. 139.
25
Zob. J. Joffe, The default power – the false prophecy of America’s declie, „Foreign Affairs” 2009,
nr 5, s. 22–23.
24
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Oba te mocarstwa regionalne, jak zauważył Josef Joffie, „chcą więcej, ale tylko
dla siebie, a nie dla wszystkich”, całej społeczności międzynarodowej. Działania
Rosji i Chin podyktowane są egoistycznymi, własnymi interesami i dlatego mocarstwa nie mogą być tym, czym były w XX wieku Stany Zjednoczone, państwem,
które dbało o ochronę swoich własnych interesów poprzez jednoczesne służenie
innym i w ten sposób kreowanie globalnego popytu na korzyści, jakie wynikają
z takiej polityki. Nie był to więc ani altruizm ani egoizm, lecz światły, własny
interes, którego obrona zapewniła USA wpływy na całym świecie26. Kwestią
budzącą nadal pewne kontrowersje jest niechęć Stanów Zjednoczonych do działań
multilateralnych, chociaż żadne inne państwo „nie zrobiło tyle co USA, na rzecz
wielostronnej kooperacji międzynarodowej, jednocześnie odwołując się do praktyk unilateralnych27.
Odwrót Stanów Zjednoczonych od multilateralizmu postrzegano jako przejaw
spadku suwerenności oraz braku pełnej kontroli wydarzeń zewnętrznych, które
mają wpływ na wydarzenia wewnętrzne. Wiązał się także z ogólną nieufnością do
nieefektywnych działań organizacji międzynarodowych. Nie oznacza to oczywiście,
że USA nie korzystają w ogóle ze strategii multilateralnych, które są bardzo ważne
przede wszystkim dla państw małych i średnich, niepotrafiących własnymi siłami
rozwiązać nawet niektórych swoich problemów wewnętrznych, nie wspominając
o problemach globalnych. Jednak w odróżnieniu nie tylko od państw słabszych,
lecz także niektórych mocarstw regionalnych, Stany Zjednoczone często zmuszane
są do działań unilateralnych.
Nie można unilateralizmu utożsamiać tylko z „chaosem i anarchią” ani też
z działaniami często nieproporcjonalnymi w stosunku do skali danego zjawiska
czy problemów ani też tylko ze stosowaniem „hard power”, siły unilateralnej.
Często bowiem tylko takie działania zapewniają wysoką skuteczność, chociaż nie
zawsze oparte są one na poprawnej ocenie danej sytuacji. Trudno więc oczekiwać,
że administracja prezydenta Baracka Obamy dokona znaczącego zwrotu w kierunku multilateralizmu kosztem ograniczenia unilateralizmu w amerykańskiej
polityce zagranicznej. Niektóre wydarzenia zdają się potwierdzać odwrotną tendencję i dążenie Stanów Zjednoczonych unilateralnego narzucenia innym państwom, także swoim sojusznikom, swoich decyzji podporządkowanym obronie
26

Ibidem, s. 31.
Zob. J. Baryła, Multilateralizm i unilateralizm – globalne trendy a amerykańska polityka zagraniczna, „Prawo i Polityka” 2009, nr 1, s. 92. Por. S. Patrick, S. Forman (red.), Multilateralism and US
foreign Policy. Ambivalent engagement, London 2002, s. 4–5.
27
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amerykańskich interesów na pierwszym miejscu, a dopiero na drugim interesom
sojuszników i tzw. społeczności międzynarodowej28.
Można założyć, że Stany Zjednoczone będą dosyć selektywnie posługiwać się
multilateralizmem w sytuacjach, w których taka strategia zapewniać im będzie
większe korzyści niż unilateralizm. Jako supermocarstwo USA same będą rozstrzygać, tak jak w większości wypadków do tej pory, kiedy bardziej opłaca się samodzielne, szybkie, choć kosztowne, rozwiązanie danego problemu, a kiedy bardziej
korzystne będzie rozwiązanie tego problemu w ramach współpracy multilateralnej.

TRUDNE PRZYWÓDZTWO
Wbrew niektórym opiniom o słabnącej potędze USA w obecnym świecie nie
ma alternatywnego, innego „globalnego bieguna” ani też grupy, równorzędnych
mocarstw regionalnych, które w wielobiegunowym świecie mogłyby pełnić rolę,
jaką obecnie pełnią Stany Zjednoczone. Jest to nadal jedynie supermocarstwo,
które może i będzie mogło w przyszłości użyć siły militarnej w skali globalnej.
Natomiast takie mocarstwa, jak Rosja czy Chiny mogą posługiwać się siłą militarną
tylko w skali regionalnej. Inne, mniejsze państwa będą musiały się dobrze zastanowić zanim same podejmą działania zbrojne na terytorium innego państwa czy
w takim przypadku nie spotkają się z interwencją zbrojną USA. Stany Zjednoczone
nie muszą się liczyć z tego rodzaju obiekcjami, gdyby np. zechciały zaatakować Iran
w celu zniszczenia w tym kraju instalacji nuklearnych. Można też łatwo udowodnić, że jeśli Stany Zjednoczone nie podejmą się rozwiązania jakiegoś, poważniejszego problemu globalnego, to problem ten prawdopodobnie nie zostanie rozwiązany przez inne państwa czy coraz mniej skuteczne organizacje międzynarodowe.
Odwrotne twierdzenie nie do końca jest prawdziwe, bo nie zawsze udaje się Stanom
Zjednoczonym rozwiązać kompleksowo dany problem, nie tylko globalny29. Jednak
zaangażowanie USA w rozwiązanie danego problemu prowadzi prędzej czy później
do jego rozwiązania.
Kwestią dyskusyjną jest czy Stany Zjednoczone posiadają długookresowy plan
lub wizję rozwiązywania zarówno swoich problemów wewnętrznych, nie tylko
28
Por. America and Eastern Europe: End of an affair?, „The Economist”, 12.09.2009, s. 35–36. Por.
także: D. Bouratonis, K. Ifantis, P. Tsakonas (red.), Multilateralism and security institutions in a area
of globalization, Abington 2007, s. 14–16.
29
Por. R.W. Grant, R.O. Keohane, Accountability and ebuses of Power in Word politics, „American
Political Science Review” 2005, nr 1, s. 39–40.
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gospodarczo-społecznych, jak również problemów globalnych. Pełnienie roli
światowego hegemona wymaga, aby administracja Stanów Zjednoczonych
posiadała taką wizję. Niewielu bowiem chciałoby powrotu świata wielobiegunowego, w którym takie kraje, jak Chiny, Indie, Japonia i Rosja, które nie potrafią
rozwiązywać swoich problemów wewnętrznych i nie dbające zbytnio o los swoich obywateli (z wyjątkiem Japonii) miałyby przejąć obecną rolę Stanów Zjednoczonych.
Z pewnością nie byłby to świat tak stabilny i relatywnie bezpieczny, jak w obecnej erze dominacji USA, określanej mianem „amerykańskiego stulecia”. Być może
nie będzie to „pełne” stulecie i hegemonia Stanów Zjednoczonych ulegnie całkowitej erozji już za 50, 40 a może nawet 30 lat. Niektórzy przewidują, że już około
2030 roku obecny świat jednobiegunowy może przekształcić się w dwubiegunowy,
w którym nie tylko Stany Zjednoczone, lecz dwa supermocarstwa USA i Chiny
będą odgrywać rolę „strażnika” ładu światowego. Są to jednak przepowiednie
oparte na założeniu, że w Chinach w całym tym okresie utrzymywać się będzie
bardzo wysokie tempo wzrostu PKB na poziomie ok. 9% rocznie, a w Stanach
Zjednoczonych tempo to wynosić będzie tylko ok. 2% w skali rocznej. Zakłada się
także, że Chiny będą przeznaczać w najbliższych 20 latach na cele wojskowe 2%
wartości swojego PKB a USA 4% wartości swojego PKB30. Trudno przewidzieć czy
spełnią się tego rodzaju prognozy i czy obecny, względnie stabilny, system międzynarodowy, oparty na hegemonii USA, przekształci się w najbliższych kilkudziesięciu latach w mniej stabilny system dwubiegunowy czy nawet wielobiegunowy.
Bardzo dużo zależy zarówno od polityki zagranicznej administracji prezydenta
Baraca Obamy, jak i od sformułowanej przez USA realistycznej wizji rozwiązywania gospodarczych i politycznych problemów globalnych, jak i też utrzymywania
bezpieczeństwa międzynarodowego. Jeśli Stanom Zjednoczonym uda się nie tylko
sformułować, lecz także skutecznie wdrożyć w życie taką wizję, to ich hegemonia,
w pozytywnym znaczeniu tego słowa, trwać będzie znacznie dłużej z pożytkiem
dla istniejącego ładu międzynarodowego aniżeli przewidują to najbardziej zagorzali
krytycy „amerykańskiego stulecia”.

30
Por. C.F. Bergsten i in., China’s rise: challenges and opportunities, Washington 2008, s. 41–44;
W. Gungwu, Z. Yougnian (red.), China and the new international order, Abington 2008, s. 210–212;
A.S. Ding, China’s growing military capability in a search of a strategy, „The International Spectator”
2009, nr 2, s. 95–110. Por. także: R. Meredith, Chiny i Indie supermocarstwem XXI wieku, Warszawa
2009, s. 169.

Hegemonia Stanów Zjednoczonych Ameryki

107

SUMMARY

AFTER THE COLD war the United States foreign policy has changed fundamentally as well
as the role of that only superpower in international system. Contrary to some expectations
the world has become unipolar, not multipolar. The basic argument presented in this
article runs as follows: the United States as the default superpower is the main pole of the
existing international system and is the only superpower being able to solve any global
problem including the problem of international security. The hegemony of the United States
is based both on its economic and military power as well as on the lack of competitors.
According to some forecast the world may in the 20–30 years become multipolar with the
rise of China, India, Russia, Brazil and other regional powers. However there is much
evidence that for the time being this may not be the case as the particular regional powers
cannot efficiently take care of their own, domestic problems, not mention global problem.
Moreover they cannot so quickly adapt as the United States, with has a more flexible economic system than the most countries in the world, to global changes. This doesn’t mean
that American hegemony will last that forever. The most probable scenario is the rise of
China, which in two or three decades will change the distribution of power in the international system. Much depends however, on the implemention of the new American foreign
policy which is the outcome of the interactions between domestic factors and external
transformations.
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ISLAM –
HISTORIA, WIEDZA, SKOJARZENIA

ISLAM, OBOK CHRZEŚCIJAŃSTWA i judaizmu, jest jedną z trzech religii abrahamicznych, która współcześnie bardzo dynamicznie zwiększa szeregi swoich
wyznawców. Szacuje się, że obecna liczba muzułmanów na świecie wynosi około
1,2 mld. Świat islamu tradycyjnie rozciąga się na Bliskim Wschodzie, Azji Środkowej i Azji Południowo-Wschodniej, gdzie odsetek wyznawców islamu w znajdujących się tam państwach wynosi nierzadko ponad 90% (m.in. Afganistan,
Arabia Saudyjska, Iran, Jordania, Libia, Pakistan, Turcja). Obecnie największym
państwem muzułmańskim jest Indonezja, która liczy 240 mln i z tego około 87%
stanowią wyznawcy islamu. Warto przy tym pamiętać, że w Indiach zamieszkuje14% mniejszość muzułmańska, co przy 1,166 mld ludności w tym kraju
wynosi około 150 mln osób. Oznacza to, że liczba muzułmanów w Indiach
znacznie przewyższa pod tym względem największy kraj arabski (Egipt – około
83 mln).
Ponadto muzułmanie stanowią bardzo duży procent społeczeństwa w państwach afrykańskich, na Bałkanach i wielu innych państwach świata. W Afryce
(poza państwami należącymi do Ligi Państw Arabskich – Dżami’at ad-Duwal
al-Arabijja), muzułmanie zamieszkują regiony, które przylegają terytorialnie do
świata arabskiego i stanowią klasyczny przykład współczesnej ekspansji islamu,
bądź są to historyczne obszary kolonizacji arabskiej np. wybrzeże Afryki Wschod* Artykuł został napisany w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nr
4019/B/T00/2009/36. Autor pragnie w tym miejscu podziękować prof. Markowi M. Dziekanowi
z Katedry Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej Uniwersytetu Łódzkiego za cenne wskazówki przy
opracowywaniu tekstu, szczególnie części poświęconej historii i badaniom polskiej orientalistyki.
Specjalnie podziękowania należą się dr Katarzynie Górak-Sosnowskiej z Katedry Socjologii Szkoły
Głównej Handlowej za wszelką pomoc metodologiczną z zakresu badań społecznych.
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niej. Odsetek muzułmanów w następujących krajach wynosi: Mozambik – 18%,
Tanzania 35%, Nigeria – 50%, Niger – 80%, Mali – 90%, Senegal – 94%. W Europie na Bałkanach w niektórych krajach procent muzułmanów jest dość wysoki,
co jest ściśle związane z kilkusetletnią obecnością na tych ziemiach Imperium
Osmańskiego i islamizacją tych obszarów. W Albanii liczba muzułmanów wynosi
70%. W innych, wybranych państwach tego regionu: Bośnia i Hercegowina – 48%,
Czarnogóra 18%, Bułgaria – 12%1. W wyniku zjawisk migracyjnych i towarzyszących temu procesów globalizacji wyznawcy islamu stanowią duże grupy społeczne
w wielu państwach świata, które w aspekcie historycznym nie były bezpośrednio
narażone na podbój państw muzułmańskich. We Francji liczbę muzułmanów
szacuje się na 7,1% całej populacji, co odpowiada ok. 4 mln obywateli; w Niemczech 3,8% – 3,2 mln; Wielkiej Brytanii 2,7% – 1,5 mln; w Holandii 5,8% –
ok. 945 tys.2

HISTORIA ISLAMU – ZARYS OGÓLNY
Początek islamu datuje się na 622 rok, kiedy prorok Mahomet (Muhammad Ibn
‘Abd Allah) z plemienia Kurajszytów, któremu archanioł Gabriel objawił Koran,
opuścił wraz ze swoimi zwolennikami Mekkę udając się do Medyny (hidżra).
Mahomet szybko zyskiwał kolejnych zwolenników, a nowa religia islam (z języka
arabskiego – poddanie się woli Boga) zaczęła zdobywać coraz większe uznanie
i poszerzać grono wyznawców. Po śmierci Mahometa zakończył się pierwszy etap
formowania się gminy muzułmańskiej i pojawiło się państwo islamu, jako kalifat
w rozumieniu dziedzictwa po proroku3. Następcą Mahometa został jego teść Abu
Bakr. W tym czasie nowe państwo muzułmańskie obejmowało niemalże już cały
Półwysep Arabski. Ekspansja islamu, prowadzona przez Arabów postępowała
bardzo szybko i jeszcze w VII wieku kalifat rozszerzył się na obszar Lewantu, część
wschodnią Afryki Północnej i terytorium współczesnego Iranu. Kiedy władze
przejęła dynastia Umajjadów, panująca od 661 do 750 roku, państwo muzułmańskie
rozciągało się już na obszarze od zachodniego wybrzeża Afryki i części Półwyspu

1

Zob. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook, odczyt z dn. 10.12.2009.
Islam w Europie. Podstawowe dane o islamie w krajach Unii Europejskiej, http://www.islamweuropie.info/5722/index.html, odczyt z dn. 15.12.2009.
3
J. Danecki, Podstawowe wiadomości o islamie, t. I, Warszawa 1997, s. 34.
2
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Iberyjskiego poprzez cały Bliski Wschód aż do obszarów Azji Środkowej i subkontynentu indyjskiego.
Początek panowania dynastii Umajjadów to również okres pojawienia się
podziału na sunnitów i szyitów. Pierwszy kalif z tej dynastii Mu’awija I Ibn Abu
Sufjan rywalizował z zięciem Mahometa Alim Ibn Abi Talibem (ostatni z kalifów
prawowiernych) o przywództwo nad ummą muzułmańską. Zwolennicy Alego
nazywani byli szyitami (od arabskiego – Szi’at Ali – stronnictwo Alego). W momencie, kiedy Ali został zamordowany przez charydżytę4 w meczecie w Kufie,
Muawija I utrwalił swoje panowanie w Damaszku. Szyici, którzy są drugą po
sunnitach pod względem wielkości grupa wyznawców w łonie islamu czczą Alego
na równi z Mahometem. Syn Alego Husajn Ibn Ali, który zginął męczeńską śmiercią w bitwie pod Karbalą jest uznawany za męczennika i opłakiwany podczas
szyickiego święta Aszura.
Umajjadzi zostali obaleni przez Abbasydów, którzy stolicę przenieśli do Bagdadu.
Dynastia ta panowała nad centrum świata islamu od 750 do 1258 roku. Pierwszy
okres panowania Abbasydów charakteryzował się dynamicznym rozwojem kultury
i rozkwitem państwa arabskiego, jednak w drugiej połowie IX wieku państwo
Abbasydów zaczęło podupadać i w końcu w wyniku najazdu mongolskiego i podbicia Bagdadu przez wojska Hulagu w 1258 roku przestało istnieć. Kalifat został
rozproszony na mniejsze państewka5. W końcu świat islamu na Bliskim Wschodzie
przeszedł pod panowanie Turków, najpierw Seldżuckich (Seldżukidów) a potem
Osmanów, którzy utworzyli istniejące do 1924 roku Imperium Osmańskie. Państwo
to przez setki lat było jednym z najważniejszych aktorów na świecie. Rozciągało
się na trzech kontynentach: europejskim, azjatyckim i afrykańskim, a jego świetność przypadała na XVI wiek i pierwszą połowę XVII wieku, m.in. w okresie
panowania Sulejmana Wspaniałego (1520–1566).
Islam jako religia monoteistyczna zakłada wiarę w jedynego Boga – Allaha,
którego prorokiem jest Mahomet. Źródłem religii jest księga objawiona – Koran
i sunna (hidisy) czyli zbiór opowieści, tradycji z życia proroka Mahometa. Regulują
one życie społeczno-polityczne muzułmanów. Każdy muzułmanin musi przestrzegać 5 podstawowych obowiązków (filarów) wiary, do których należą: wyznanie
wiary (szachada), modlitwa (salat), post (saum), jałmużna (zakat) i pielgrzymka
4
Charydżyci – jedno z pierwszych radykalnych ugrupowań polityczno-religijnych w islamie. Jako
grupa wyodrębnili się w trakcie bitwy pod Siffinem w 657 roku. Zob. M.M. Dziekan, Arabowie.
Słownik encyklopedyczny, Warszawa 2001, s. 125.
5
Szerzej o kalifacie Umajjadów i Abbasydów zob. A. Hourani, Historia Arabów, Gdańsk 2002,
s. 45–66.
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(hadżdż). Szachada jest świadectwem wiary i wypowiada się ją w momencie np.
konwersji na islam. Modlitwa w islamie powinna być odprawiana 5 razy dziennie
przy zachowaniu odpowiednich rytuałów. Największe znaczenie mają modlitwy
w piątek, który jest dniem świętym wyznawców islamu. Muzułmanie są zobowiązani do postu. Szczególne znaczenie ma tutaj miesiąc ramadan, w którym każdy
muzułmanin w ciągu dnia powinien powstrzymać się od jedzenia i picia. Jałmużna
jest na stałe wpisana w tradycję muzułmanów. Jej zasady są regulowane przez
Koran i sunnę. W krajach muzułmańskich jałmużna jako podatek od dochodów
jest obowiązkowa. Każdy muzułmanin, chociaż raz w życiu powinien odbyć
pielgrzymkę do Mekki. Z obowiązku tego są zwolnione jedynie osoby, które
z przyczyn fizycznej niezdolności lub kwestii finansowych nie są w stanie udać się
do Mekki6. Pielgrzymowanie do Mekki do świątyni al-Kaba znane było już z okresu
przedislamskiego, rytuał ten jednak, po uprzednim zniszczeniu bożków w tym
miejscu, został zaadoptowany przez Mahometa i jego zwolenników i na trwałe
pozostał jednym z najważniejszych arkanów islamu
W niektórych odłamach islamu uznaje się szósty filar wiary, jakim jest dżihad.
Należy przy tym pamiętać, że dżihad w islamie dokładnie oznacza „czynienie
wysiłku na drodze boskiej” i aspekt zbrojny ma tu znaczenie drugorzędne. Najważniejszy dżihad to walka z namiętnościami i z pokusą prowadzony sercem,
kolejne prowadzone językiem i rękami odnoszą się do naprawy szkód wyrządzonych ludziom bądź gminie, natomiast czwarty w kolejności to dżihad zbrojny,
prowadzony mieczem, zwany także małym dżihadem i może być ogłoszony
w przypadku agresji na muzułmanów7. Jeśli nie ma powodów ku walce zbrojnej
muzułmanie nie powinni rozpoczynać dżihadu. Dowodem na to była pokojowa
koegzystencja żydów i chrześcijan w Imperium Osmańskim. Wyznawcy chrześcijaństwa i judaizmu nazywani byli ludźmi księgi (ahl-al-kitab) i oprócz tego, że
musieli płacić dodatkowy podatek (dżizja) respektowano ich własną religię.

HISTORIA ISLAMU W POLSCE
Za pierwszych muzułmanów, którzy dotarli do ziem państwa polskiego uznaje
się arabskich kupców i podróżników. Jednym z nich był pracujący w służbie
dyplomatycznej kalifa z Hiszpanii żydowski kupiec znany jako Ibrahim Ibn Jakub
6
7

O filarach islamu zob. szerzej: J. Danecki, op.cit., s. 129–154.
Ibidem, P. Crépon, Religie a wojna, Gdańsk 1994, s. 117–130.
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z Tortozy, który swoje podróże po krajach słowiańskich odbył w latach 960–966,
spisując swoje spostrzeżenia i obserwacje. Z jego relacji można poznać jeden
z najstarszych opisów Polski nazywanej jako kraj Mieszka (bilad Miszaka)8.
Później przez wiele stuleci muzułmanie do Polski nie docierali i trudno wskazać
jakąkolwiek obecność islamu na ziemiach polskich. Sytuacja taka trwała aż do
końca XIV wieku, kiedy to na terytorium Rzeczpospolitej Obojga Narodów przybyli tatarscy emigranci ze Złotej Ordy, która w tamtym czasie była już państwem
muzułmańskim. Część z osadników tatarskich była jeńcami wojennymi wziętymi
do niewoli w wyniku wojen tatarsko-litewskich. Osadnictwo tatarskie rozwinęło
się najbardziej na obszarach Wielkiego Księstwa Litewskiego, bowiem już za czasów
panowania księcia Witolda Tatarzy otrzymywali ziemię i liczne przywileje, w tym
wolność wyznania. Mogli także bez przeszkód wchodzić w związki małżeńskie
z miejscowymi kobietami. Jednak dzieci poczęte z tych związków były wychowywane w wierze muzułmańskiej. Najstarsze osiedla tatarskie znajdowały się
w pobliżu miast, takich jak: Wilno, Grodno, Nowogródek. Najstarsze osady to
Kolonary, Mereszlany, Prudzany i Waka. Poza Księstwem Litewskim osadnictwo
rozwijało się na ziemiach polskich głównie na Wołyniu i Podolu. W wyniku
kolejnych fal emigracji w XV i XVI wieku społeczność tatarska zwiększyła swoją
liczebność i ugruntowała swoją pozycję jako grupa etniczno-religijna na ziemiach
Korony Polskiej i Litwy. W XVII wieku ich liczba wynosiła około 15 tys.9
W 1679 roku król Jan III Sobieski nadał ziemię rodzinom tatarskim na Podlasiu
pod Sokółką i Krynkami. Obszary te do dnia dzisiejszego są zamieszkiwane przez
społeczność tatarską10. W okresie schyłku I Rzeczypospolitej Tatarzy bardzo silnie
identyfikowali się z losami Polski, uczestniczyli w konfederacji barskiej (1768),
insurekcji kościuszkowskiej (1795), walczyli w kampanii u boku Napoleona, mieli
swój udział w powstaniu listopadowym i styczniowym. Podczas I wojny światowej,
podobnie jak Polacy, zmuszeni byli walczyć w obcych armiach, jednakże część
z nich podjęła walkę w konspiracji u boku Józefa Piłsudskiego, m.in. Aleksander
Sulkiewicz11. Po I wojnie światowej Tatarzy wnieśli własny wkład w odbudowę
państwa polskiego. Często jako osoby wykształcone piastowali ważne funkcje
w służbie publicznej odrodzonego państwa polskiego. W okresie międzywojennym
Tatarzy zaczęli tworzyć własne organizacje i instytucje kulturalne i religijne. W 1925
8

M.M. Dziekan, Cywilizacja islamu w Azji i Afryce, Warszawa 2007, s. 32.
P. Borawski, Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986, s. 5–6; Historia islamu w Polsce,
Muzułmański Związek Religijny w RP, http://www.mzr.pl/pl/info.php?id=5, odczyt z dn. 10.12.2009.
10
Tatarzy na Podlasiu, http://www.szlaktatarski.pl/tatarzy-na-podlasiu, odczyt z dn. 10.12.2009.
11
A. Konopacki, Muzułmanie na ziemiach Rzeczypospolitej, Białystok 2006, s. 29.
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roku z inspiracji polskich Tatarów powołano do życia Muzułmański Związek
Religijny (MZR), który miał zrzeszać wszystkich wyznawców islamu w Polsce. Na
muftiego polskich muzułmanów wybrano wówczas Jakuba Szynkiewicza. Przez
kilka lat MZR działał bez podstawy prawnej i w 1936 roku parlament Rzeczypospolitej przyjął ustawę uprawomocniającą istnienie i funkcjonowanie MZR12.
W tamtych latach bardzo zasłużoną postacią, która wniosła duży wkład w krzewieniu kultury polskich Tatarów był Leon Kryczyński. Z jego inicjatywy powstało
w 1929 roku w Wilnie Muzeum i Archiwum Narodowe Tatarskie, a od 1932 roku
był on redaktorem „Rocznika Tatarskiego” (do wybuchu II wojny światowej ukazały
się trzy numery)13.
Po II wojnie światowej w wyniku zmiany granic ogromna część społeczności
polskich Tatarów stanęła przed dylematem pozostania w swoich rodzinnych
stronach na Kresach już w granicach ZSRR lub przeniesienia się na obszar powojennej Polski przede wszystkim na ziemie odzyskane, aby tam na nowo rozpocząć
swoje życie. W wyniku tych migracji Tatarzy jako grupa etniczno-religijna pojawili
się m.in. w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie i Wrocławiu. Ci, którzy
podjęli się trudu opuszczenia swoich rodzinnych stron, zamieszkiwanych od wielu
pokoleń podkreślili w ten sposób swoje przywiązanie do polskości. W okresie
istnienia PRL-u społeczność muzułmańska w Polsce zaczęła zmieniać swoje
oblicze. Do Tatarów obecnych tutaj od setek lat zaczęli dołączać studenci z wielu
krajów arabskich, szczególnie tych, które wdrażały u siebie różne formy socjalizmu
(m.in. Algieria, Egipt, Irak). Część z nich pozostawała w naszym kraju zakładając
rodziny i osiedlając się na stałe. Z okresu końca lat 80. wywodzi się także idea
powołania do życia Stowarzyszenia Studentów Muzułmańskich w Polsce (SSM),
które de facto zostało zarejestrowane w 1991 roku z siedzibą w Białymstoku. SSM
przez ostatnie lata rozwinęło swoja działalność. Od 1992 roku w ramach Stowarzyszenia ukazuje się czasopismo „Al Hikma” i organizowane są corocznie zjazdy
młodzieży muzułmańskiej. SSM ma swoją witrynę internetową: www.islam.org.pl.
Można tutaj wymienić inne stowarzyszenia i organizacje muzułmańskie, które
powstały po 1989 roku, m.in. Związek Muzułmanów Polskich14; powstałe w 1996

12
Ibidem, s. 31–35; Historia Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej,
http://www.mzr.pl/pl/info.php?id=8, odczyt z dn. 11.12.2009.
13
Zob. szerzej: J. Tyszkiewicz, Z historii Tatarów polskich 1794–1944, Pułtusk 2002, s. 129–152;
A. Miśkiewicz, Tatarzy polscy 1918–1939. Życie społeczno-kulturalne i religijne, Warszawa 1990,
s. 34–57.
14
Oficjalna strona internetowa: http://www.ipdirect.home.pl/kmp/zmp.htm, odczyt z dn. 11.12.2009.
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roku Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształcenia Kulturalnego15, zarejestrowana
w 2004 roku Liga Muzułmańska w RP16.
Obecnie muftim Rzeczypospolitej Polskiej i jednocześnie przewodniczącym
MZR jest Tomasz Miśkiewicz. MZR podlega aktualnie 8 gmin: bohonicka, białostocka, bydgoska, gdańska, gorzowska, kruszyniańska, poznańska i warszawska.
W Polsce istnieją 3 meczety, aczkolwiek za czwarty uznaje się też willę w Warszawie w dzielnicy Wilanów, która została odpowiednio zaadoptowana i przystosowana do pełnienia funkcji domu modlitwy. Dwa drewniane meczety znajdują się
na wschodzie kraju – w Kruszynianach i Bohonikach. Ten pierwszy został wybudowany najprawdopodobniej w drugiej połowie XVIII wieku, drugi zaś pochodzi
z połowy XIX wieku. Obydwa są wpisane na krajową listę zabytków. Meczet
w Gdańsku powstał w 1989 roku i jest jedynym w Polsce murowanym domem
modlitwy wyznawców islamu.

WIEDZA NA TEMAT ISLAMU W POLSCE
Wiedza na temat islamu w społeczeństwie polskim jest w bardzo dużym stopniu
kształtowana przez środki masowego przekazu, które często upraszczają istotę
zjawisk, czy sytuacji docierających do nas z obszaru świata muzułmańskiego.
Dominują wiadomości związane z zagrożeniem terrorystycznym, wojną w Afganistanie, konfliktami w Iraku i Pakistanie, niespokojną sytuacją w Autonomii
Palestyńskiej, piratami u wybrzeży Somalii lub narastającym zagrożeniem związanym z budową nuklearnego arsenału przez Iran. I jeśli przekaz publicystyczny jest
prawidłowy, a fakty w nim są zgodne z prawdą, to z psychologicznego punktu
widzenia istnieje zagrożenie, że niemalże wyłączne koncentrowanie się na konfliktach i niebezpieczeństwach stamtąd płynących może utrwalać negatywny
odbiór takiego przekazu. Skojarzenia, które w ten sposób powstają (szerzej o stereotypach w części „skojarzenia dotyczące islamu wśród Polaków”) tworzą nowe
stereotypy, które całkowicie zaciemniają obraz tradycyjnej gościnności i pokojowego nastawienia muzułmanów do obcokrajowców na rzecz prowojennej retoryki
i powszechnej nienawiści do osób wyznających inne religie, szczególnie żydów
i chrześcijan.

15
16

Oficjalna strona internetowa: http://www.mskk-islam.8m.com/linki.htm, 11.12.2009.
Oficjalna strona internetowa: http://www.islam.info.pl/, 11.12.2009.
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Pomimo udziału mass mediów w tym aspekcie, wiedza na temat islamu z zachowaniem krytycyzmu i próbą obiektywnego spojrzenia na współczesne zjawiska,
zachodzące na obszarze świata muzułmańskiego jest kreowana w Polsce przez:
– ośrodki naukowo-badawcze;
– stowarzyszenia i organizacje pozarządowe zrzeszające obywateli polskich
muzułmanów i niemuzułmanów.
Badania naukowe nad dziejami islamu w Polsce na większą skalę rozpoczęły
się w XIX wieku w czasach, kiedy państwo polskie było pod zaborami. Wśród
wybitnych badaczy tamtego okresu należy wymieć Wacława Seweryna Rzewuskiego i Ignacego Pietraszewskiego – pioniera polskiej iranistyki i turkologii. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości na terytorium naszego kraju zaczęły
kształtować się silne ośrodki zajmujące się badaniami nad światem islamu o sprecyzowanych profilach: arabistycznym, iranistycznym i turkologicznym. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje postać Tadeusza Kowalskiego, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wniósł ogromny wkład w rozwój polskich badań
nad kulturą i dziejami świata islamu. Był on autorem wielu prac o tej tematyce.
W tym samym okresie dynamicznie zaczął rozwijać się ośrodek lwowski, w którym
profesor Zygmunt Smogorzewski prowadził badania nad muzułmańską sektą
ibadytów17.
Po II wojnie światowej, w okresie PRL-u, poza istniejącym już ośrodkiem
krakowskim, polska islamistyka rozwinęła się na Uniwersytecie Warszawskim
i na Uniwersytecie w Poznaniu. Do grona wybitnych profesorów tego okresu
należy zaliczyć: arabistę Józefa Bielawskiego, twórcę warszawskiej arabistyki,
znanego przede wszystkim z przekładu Koranu na język polski i licznych opracowań poświęconych literaturze i kulturze arabskiej (Historia literatury arabskiej.
Zarys, wydanej w 1968 roku, Mały słownik kultury świata arabskiego, wydany
w 1971 roku, Nowa i współczesna literatura arabska 19 i 20 w., t. 1. 1978, t. 2. 1989
(red. i współaut.); arabistę Tadeusza Lewickiego, który rozwijał krakowski ośrodek arabistyki – był on autorem licznych prac z tego zakresu, m.in. Źródła
arabskie do dziejów Słowiańszczyzny; iranistę Franciszka Machalskiego, autora
wielu monografii z dziedziny literatury perskiej (m.in. Historyczna powieść
perska: materiały do studiów na współczesną literaturą Iranu, wydana w 1960
roku), turkologa, autora Historii Turcji prof. Jana Reychmana i prof. Ananiasza
Zajączkowskiego.

17

M.M. Dziekan, op.cit., s. 40–41; idem, Dzieje kultury arabskiej, Warszawa 2008, s. 21–22.
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Współcześnie w zakresie nauk filologicznych świata islamu, w Polsce arabistyka
jako kierunek studiów występuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszawskim
i Poznańskim. Zajęcia o profilu filologicznym są prowadzone także w Katedrze
Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki na Uniwersytecie Łódzkim oraz w Pracowni
Języka i Kultury Arabskiej na Uniwersytecie w Toruniu. Iranistyka jest dostępna
na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim, zaś turkologię można studiować
na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszawskim i Poznańskim. Prowadzenie dydaktyki w tych ośrodkach umożliwia pracującej tam kadrze rozwój ich własnych badań
i kształcenie nowych pokoleń filologów. W gronie współczesnych badaczy polskiej
islamistyki, których dorobek naukowy zasługuje na szczególne uznanie należy
umieścić:
– arabistów: prof. Janusza Daneckiego, autora licznych monografii poświęconych aspektom języka arabskiego i historii Arabów; historyka świata
arabskiego prof. Danutę Madeyską; prof. Krystynę Skarżyńską-Bocheńską;
prof. Ewę Machut- Mendecką; prof. Katarzynę Pachniak; autora Dziejów
kultury arabskiej i licznych innych prac z tego zakresu, prof. Marka M.
Dziekana; prof. Barbarę Michalak-Pikulską, prof. Andrzeja Zaborskiego;
autora słownika polsko-arabskiego i arabsko-polskiego dr. hab. Jerzego
Łacinę;
– iranistów: autora wielotomowej historii Persji – prof. Bogdana Składanka,
prof. Marię Składankową; autora podręczników do nauki języka perskiego
Kaweh Pur Rahnamę, prof. Jadwigę Pstrusińską, autorkę licznych prac
poświęconych Afganistanowi, prof. Jolantę Sierakowską-Dyndo oraz indologa z wykształcenia prof. Piotra Kłodkowskiego;
– turkologów: prof. Tadeusza Majdę, prof. Henryka S. Jankowskiego, prof.
Ewę Siemieniec-Gołaś, prof. Edwarda Tryjarskiego.
Wśród polskich badaczy, ni będących filologami, którzy są autorami prac
z dziedziny szeroko pojętej historii i czasów współczesnych świata islamu należy
wymienić autora licznych monografii poświęconych historii i społeczeństwu na
Półwyspie Arabskim – prof. Jerzego Zdanowskiego; prof. Jerzego Hauzińskiego,
prof. Hassana Jamsheera; i zajmującego się problematyką tatarską prof. Selima
Chazbijewicza. Na szczególną uwagę zasługują badania prowadzone jeszcze
w okresie PRL-u dotyczące politycznych aspektów i procesów zachodzących
w świecie islamu. Wymienić tutaj należy dr. Tadeusza Fryzeła, który opracował
zestawienie socjalistycznych ideologii świata arabskiego oraz opublikował monografię poświęconą idei jedności arabskiej; dr. Jerzego Piotrowskiego, który w bardzo
interesujący sposób przedstawił historię i dokonał oceny problemu palestyńskiego
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(Spór o Palestynę wyd. w 1983 roku). Pomimo specyfiki tamtego ustroju i upływu
wielu lat od ukazania się tych monografii, w dalszym ciągu reprezentują one wysoką
wartość merytoryczną.
Warto przy tej okazji poświęcić odrobinę uwagi młodszemu pokoleniu badaczy
problemów świata islamu, które reprezentowane jest przez historyków, socjologów,
politologów i badaczy stosunków międzynarodowych. Wyróżnić tu można dr
Justynę Zając z Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się zagadnieniami
dotyczącymi bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, autorkę wielu prac poświęconych aspektom społeczno-ekonomicznym jakie zachodzą w świecie arabskim –
dr Katarzynę Górak-Sosnowską ze Szkoły Głównej Handlowej; dr. Bartosza
Bojarczyka z Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, którego badania dotyczą
polityki współczesnego Iranu; autora prac z zakresu historii państwowości
Kuwejtu – dr. Radosława Banię z Uniwersytetu Łódzkiego, dr. Bartosza Wróblewskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który w swoich badaniach koncentruje się
na problemach historii państwa jordańskiego; dr. Adama Krawczyka z Uniwersytetu Śląskiego, który poświęcił się badaniom zjawiska terroryzmu na Bliskim
Wschodzie i dr. Rafała Ożarowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego, badającego
problemy ideologiczne i aspekty podmiotowości uczestników stosunków międzynarodowych w regionie Bliskiego Wschodu.
Ośrodki naukowo-badawcze w Polsce wydają wiele różnych periodyków poruszających problematykę świata islamu. Niektóre z nich mają profil wyraźnie filologiczny, inne mają charakter interdyscyplinarny. Do bardziej znanych należą:
wydawane przez Katedrę Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego –
„Studia Arabistyczne i Islamistyczne”, które ukazują się od 1993 roku; „Przegląd
Orientalistyczny”, wydawany przez istniejące od 1922 r. Polskie Towarzystwo
Orientalistyczne. Pismo to zawiera wiele opracowań poświęconych światowi
islamu, chociaż jego profil obejmuje cały szeroko pojęty orient. Od 2004 roku pod
egidą Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we współpracy z Instytutem Studiów
Politycznych Polskiej Akademii Nauk ukazuje się periodyk „Bliski Wschód”
zawierający teksty o tematyce społecznej, gospodarczej i politycznej. Ponadto warto
zwrócić uwagę na ukazujące się od dwóch lat pismo Katedry Bliskiego Wschodu
i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego – „Między Wschodem a Zachodem.
Łódzkie Studia Wschodoznawcze”, które jak dotąd zorientowane jest głównie na
świat islamu. Spora część tekstów poświęconych zagadnieniom świata muzułmańskiego ukazuje się regularnie w wydawanych od 1998 roku „Gdańskich Studiach
Międzynarodowych”, które są pismem Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Często też bardzo wartościowe opracowania dotyczące politycznych
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i gospodarczych aspektów świata islamu ukazują się w „Stosunkach Międzynarodowych”, wydawanych przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu
Warszawskiego oraz w „Krakowskich Studiach Międzynarodowych”, które są
pismem Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Analizy
poświęcone problemom świata islamu, reprezentujące duży walor merytoryczny
ukazują się regularnie w wydawanych od 1948 roku „Sprawach Międzynarodowych” – periodyku Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Obok ośrodków naukowo-badawczych, w Polsce powstało wiele różnych stowarzyszeń i organizacji, których celem jest popularyzacja wiedzy o świecie islamu.
Często grupy te mają nieformalny charakter i są inicjatywą kilku a nawet i jednej
osoby. W obecnej dobie powszechnie dostępnego Internetu, stowarzyszenia te
posiadają własne witryny internetowe, które stanowią bardzo istotne źródło wiedzy
o islamie. Często dla młodych ludzi stanowią one pierwszą formę kontaktu z tematyką świata islamu, a istniejące tam fora internetowe pozwalają na wymianę myśli
i poniekąd w ten sposób pomagają obalać istniejące mity i wyobrażenia. Jednym
z najbardziej aktywnych stowarzyszeń tego typu w Polsce jest „arabia.pl”, która
została założona w 2002 roku. Ważnym aspektem w historii działalności „arabii.
pl” była inicjatywa organizowania dni arabskich w wielu miastach Polski. W ten
sposób informacje o kulturze i obyczajach z tego obszaru świata docierały do
licealistów i gimnazjalistów, którzy mieli wyjątkową okazję, aby zapoznać się
z innym przekazem niż ten kierowany z programów informacyjnych.
Ciekawą formę propagowania informacji o islamie prezentuje portal „planetaislam.com”, który otwarcie nawiązuje do rozumienia islamu w jego pierwotnej
formie. Nie można pominąć bardzo profesjonalnie funkcjonującego, bogatego
w informacje i zawierające liczne dyskusje prywatnego forum internetowego
poświęconego zagadnieniom islamu – „islam.fora.pl”.

SKOJARZENIA DOTYCZĄCE ISLAMU WŚRÓD POLAKÓW
Współcześnie islam budzi wśród Polaków niezbyt przyjazne skojarzenia. Pomijając już rolę mass mediów w kreowaniu tego wizerunku, to szczególnie wydarzenia
z lat 90. XX i początku XXI wieku przyczyniły się do „zaszufladkowania” muzułmanów jako tych, którzy budzą strach i zagrażają społecznej egzystencji Europejczyków. Obecnie obraz taki jest poniekąd efektem zmian politycznych na świecie.
Upadek systemu bipolarnego i rozpad ZSRR miał być końcem wojny ideologicznej
i został okrzyknięty przez amerykańskiego politologia Francisa Fukuyamę jako
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„koniec historii”. Okazało się, że uaktywniający się w tym okresie muzułmański
fundamentalizm w bardzo szybkim tempie został wyniesiony do rangi „nowego
wroga” świata Zachodu, a dzieło innego amerykańskiego politologa Samuela
P. Huntingtona o zderzeniu cywilizacji18, które według autora było determinowane
kryterium religijnym zdobyło bardzo duży rozgłos i nadało naukowe uzasadnienie
w stosunku do postbiloranych zjawisk zachodzących wówczas na świecie.
Opanowanie Afganistanu w latach 90. przez Talibów spotkało się z przerażeniem
opinii publicznej świata zwłaszcza, kiedy pomimo protestów międzynarodowych
wysadzali oni historyczne pomniki Buddy i niczym barbarzyńcy swoim zachowaniem rzucali cień na cały świat islamu. Paradoksalnie spory odsetek z nich wywodził się z oddziałów mudżahedinów walczących z wojskami radzieckimi jeszcze
w latach 80. Wtedy jednak określani byli oni jako sprzymierzeńcy świata Zachodu
i nikomu nie przeszkadzał ich religijny fanatyzm. Sytuacja uległa zmianie, kiedy
aktywność i efektywność Talibów przeszła oczekiwania USA i innych państw
europejskich. Zaczęli oni zagrażać istniejącemu status quo w Azji Centralnej i stali
się głównym ogniskiem muzułmańskiego radykalizmu rzucającym wyzwanie
wszelkim przejawom kultury świata Zachodu. Przełom stanowił 2001 rok i zamachy zorganizowane przez al-Ka’idę na World Trade Center i Pentagon. Po tych
wydarzeniach Stany Zjednoczone ogłosiły początek wojny z międzynarodowym
terroryzmem, utożsamiając go przede wszystkim z organizacjami muzułmańskimi.
Prezydent USA George W. Bush obwieścił istnienie „osi zła”, w skład której obok
Korei Północnej weszły dwa państwa muzułmańskie – Irak i Iran. W marcu 2003
roku działania militarne podjęte przez USA i ich sojuszników przeciwko reżimowi
Saddama Husajna doprowadziły do upadku irackiego dyktatora. Jednak obraz, jaki
się ukształtował po tych wydarzeniach, który w dalszym ciągu jest pogłębiany,
m.in. przez obecność wojsk USA w Iraku i NATO a Afganistanie nie służy pozytywnej ocenie islamu przez społeczeństwa świata Zachodu, w tym Polski.
Aktywność al-Ka’idy – organizacji kosmopolitycznej, która nie jest na stałe
przypisana do żadnego terytorium, w związku z czym można nawet uznać, że
w swoich działaniach nie do końca musi kierować się racjonalnością wzbudziła na
świecie szczególne przerażenie. To zjawisko permanentnego zagrożenia ze strony
al-Ka’idy jest wciąż podtrzymywane przez mass media i zdecydowanie przyczyniło
się do większego kojarzenia muzułmanów z terrorystami-samobójcami zdolnymi
wysadzić się w powietrze w imię Allaha i z politycznymi ekstremistami nie uznającymi kompromisów i chcącymi narzucić całemu światowi swój model funkcjo18

Pełny tytuł: Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego.
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nowania. Absolutnie nie minimalizując zagrożenie ze strony al-Kai’dy, obawy przed
muzułmanami-terrorystami nie jest w stanie zmniejszyć nawet racjonalny fakt, że
terroryści pochodzący ze świata islamu stanowią niewielki odsetek muzułmanów,
którzy poprzez swoją działalność rzucają cień na wszystkich wyznawców islamu.
Dopełnieniem tego jest kryzys amerykańsko-irański wokół rozbudowy przez
Iran swojego programu atomowego. Z niebywałą regularnością mass media przekazują informacje o tajnych pracach w irańskich laboratoriach nad bronią atomową,
nakręcając spiralę zagrożenia i wzmacniając w ten sposób przeświadczenie o scenariuszu wojny nuklearnej. Demonizowanie Iranu z pewnością nie stanowi czystej
propagandy i w wielu aspektach jest uzasadnione. Faktem jest, że atomowy Iran
naruszy istniejące status quo w regionie Bliskiego Wschodu, co może doprowadzić
do militaryzacji tego obszaru i nuklearnego wyścigu zbrojeń. Przesadą jednak jest
sprowadzanie tego do globalnego zagrożenia i wybuchu wojny atomowej, tym
bardziej, że państwa w środowisku międzynarodowym zachowują się racjonalnie
i kalkulują co im się opłaca, a co nie. Iran zapewne będzie w pełni świadomy, że
wejście przez niego w posiadanie broni będzie równoznaczne z uczestnictwem
w międzypaństwowej strategii nuklearnego odstraszania, która jak dotąd pomiędzy
krajami atomowymi zdawała egzamin19.
Warto w tym momencie odnieść się do badania społecznego przeprowadzonego
w grudniu 2001 roku przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej (OBOP) na temat
– z czym kojarzy się Polakom słowo „islam”? Badanie to zostało przeprowadzono
trzy miesiące po atakach al-Ka’idy na cele w USA, które stanowiły bezpośrednią
inspirację dla tego rodzaju sondażu. Okazało się, że najczęstszym skojarzeniem
wśród ankietowanych była – religia w sensie neutralnym (aż 66% odpowiedzi).
O ile wynik ten może budzić optymizm, co do percepcji islamu, to jeśli przyjrzymy
się pozostałym skojarzeniom, większość z nich ma zabarwienie negatywne –
(wojna – 11%, fanatyzm – 4%, bieda – 3%, wojna w Afganistanie – 3%, Osama ibn
Ladin – 3%, źle się kojarzy – 2%, agresja i przemoc – 2%)20.
Skojarzenia te wskazują na zakorzenioną obawę przed islamem. Boimy się
ekspansywności islamu, który jako religia uniwersalna w szybkim tempie zwiększa
liczbę swoich wyznawców. Fundamentaliści muzułmańscy jawią się jako silna
i duża grupa społeczna ze świata islamu, sięgająca bez wahania po metody terro19

Szerzej na temat oceny zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego ze strony Iranu zob.
R. Ożarowski, Aspiracje polityczne Iranu w aspekcie bezpieczeństwa międzynarodowego, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, t. 12, Warszawa 2009, s. 42–55.
20
www.tns-global.pl/abin/r/1132/167–01.pdf, odczyt z dn. 28.12.2009.
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rystyczne. Za tym pojawia się przekonanie, że islam zagraża porządkowi europejskiemu. Często współczesny islam porównuje się do chrześcijaństwa z okresu
wypraw krzyżowych, utożsamianych z podbojem, przemocą i agresją. Polacy ze
strachem obserwują sytuację we Francji, Niemczech czy Włoszech, gdzie mniejszości muzułmańskie wysuwają coraz to większe roszczenia i żądania. Często
dochodzi tam do zamieszek i walk ulicznych, które trwają kilka dni, a nawet
tygodni. Społeczności muzułmańskie w Europie domagają się budowy meczetów
i w wielu państwach kwestia ta przeradza się w ogólnonarodową debatę. W Szwajcarii zorganizowano z inicjatywy nacjonalistycznej Szwajcarskiej Partii Ludowej
(SPL) referendum, aby naród wypowiedział się, czy zgadza się na budowę nowych
minaretów. Według oficjalnych danych 57,5% głosujących poparło propozycję, aby
zakazać budowy minaretów jako symbolu islamizacji kraju. Tylko 4 z 26 kantonów
odrzuciły tę propozycję21. Akcji podjętej przez SPL towarzyszyła medialna propaganda silnie akcentująca problem islamizacji. Przed referendum pojawiły się plakaty
przedstawiające flagę szwajcarską naszpikowaną minaretami, w tle której widniał
wizerunek kobiety zakrytej czadorem. Celem tego bez wątpienia było podniesienie
poziomu zagrożenia.
W Polsce polemikę z wizerunkiem islamu zagrażającemu naszej cywilizacji
podjęła Agata Marek, która w swoich publikacjach starała się odpowiedzieć na
pryncypialne pytania dlaczego boimy się islamu i skąd się wzięło straszenie islamem. Otóż negatywna percepcja islamu nie jest w przestrzeni europejskiej niczym
nowym. Kościół chrześcijański uznawał od początku islam za herezję i już od
momentu wojen z najeźdźcami muzułmańskimi w VIII wieku zaczęto postrzegać
ich jako dzikich, barbarzyńskich wojowników. Z czasem utrwaliło się przekonanie
o większym rozwoju cywilizacyjnym chrześcijańskiej Europy od świata islamu22.
Faktem jest, że różnice te zaczęły się pogłębiać na niekorzyść świata islamu i wraz
z nadejściem rewolucji przemysłowej i zaadaptowaniu nowych technik wojennych,
co było połączone ze słabnącą już rolą Turcji Osmańskiej, świat islamu z małymi
wyjątkami stał się terytorium zależnym od mocarstw europejskich. Równoważyło
się to z uznaniem go za obszar gorszy cywilizacyjnie, o strukturze feudalnej, łatwy
do opanowania i niestanowiący żadnej konkurencji politycznej dla państw europejskich.
21

http://cia.bzzz.net/szwajcaria_referendum_w_sprawie_delegalizacji_minaretow, odczyt z dn.
28.12.2009.
22
A. Marek, Obraz islamu i Arabów w wybranych tytułach opiniotwórczej prasy polskiej w 2001
roku, „Bliski Wschód; Społeczeństwa–Polityka–Tradycje” 2004, nr 1, s. 131.
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Małym, lecz godnym uwagi odstępstwem od tego jest XIX-wieczna percepcja
świata islamu przez Polaków. W ówczesnych uwarunkowaniach politycznych świat
islamu był identyfikowany przez nas głównie z Turcją. Państwo to, od czasu ostatniego rozbioru Polski, a następnie upadku Napoleona stało się dla Polaków naturalnym sprzymierzeńcem sprawy polskiej. Turcja będąc w opozycji do państw
„Świętego Przymierza” była azylem dla wielu Polaków walczących o wolność
w różnych miejscach Europy. Do Turcji po przegranej Wiośnie Ludów udał się gen.
Józef Bem, który przyjął islam i wstąpił do armii tureckiej jako Jusuf Pasza. Ten
sam los podzielił pisarz Michał Czajkowski, który służył w wojsku tureckim jako
Sadyk Pasza. W okresie wojny krymskiej do Konstantynopola przybył Adam
Mickiewicz z inicjatywą utworzenia tam legionów polskich. W ten sposób wizerunek Turcji przekształcił się w wyidealizowanego sojusznika Polaków, dążących
do odrodzenia własnego państwa. Do dnia dzisiejszego w społeczeństwie polskim
funkcjonuje szeroko rozpowszechniany i przypominany mit o nieuznawaniu przez
Turcję rozbiorów Polski i powtarzających się zapytań sułtana w gronie przedstawicieli korpusu dyplomatycznego – czy polski poseł przybył? W rzeczywistości
jednak nie ma żadnego oficjalnego dokumentu potwierdzającego przez Turcję
nieuznania rozbiorów Polski. Dodatkowo chylące się ku upadkowi w tamtym
okresie Imperium Osmańskie nie było w stanie podjąć się roli obrońcy i efektywnego sprzymierzeńca sprawy polskiej23.
Niemniej, poza tym wyjątkiem takie postrzeganie islamu od stuleci stanowi dziś
znakomity fundament do utrwalania negatywnej percepcji, co miało miejsce
szczególnie po wydarzeniach z 2001 roku. Stereotypy utrwalone i powtarzane przez
lata bardzo łatwo jest pogłębić, trudno zaś je „wyprostować”. Z tego powodu, jak
podaje A. Marek „Elementy takie jak straszenie islamem, poczucie wyższości oraz
lekceważenie w stosunku do całej kultury islamu pozostały niezmienione. Nadal
uznaje się muzułmanów za prymitywnych, niewykształconych i głupszych od ludzi
z naszego kręgu kulturowego”24.
Aby ocenić istotę aktualnych skojarzeń z islamem w Polsce, autor przeprowadził
badanie sondażowe wśród 70 studentów I i II roku Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego. Ankieta (stanowi załącznik do tekstu) z 21 grudnia 2009 roku
składała się z dwóch części. Pierwsza, zawierająca dwa pytania, miała formę
otwartą; w drugiej, składającej się z 5 pytań można było zakreślić tylko jedną
odpowiedź. W pytaniu o skojarzenia związane z „Arabami” – „islam” był najczęst23
24

Zob. także: M.M. Dziekan, Cywilizacja islamu…, op.cit., s. 35–36.
A. Marek, op.cit., s. 144.
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szą odpowiedzią, który jako hasło był wymieniany 53 razy. W dalszej kolejności
ankietowani wskazywali Bliski Wschód – 22 razy, terroryzm – 20 razy, arafatkę –
8 razy, ropę naftową – 7 razy, Półwysep Arabski, Arabię Saudyjską, wojnę, dżihad –
wszystkie po 6 razy, fundamentalizm – 5 razy, fanatyzm, konie, turban i inną
kulturę – wszystkie po 4 razy. Według ankietowanych „Arabowie” głównie kojarzą
się z islamem, co także podtrzymuje myślenie o Arabach, jako wyłącznie o muzułmanach. Nie jest to prawdą, bowiem Arabowie są także wyznawcami chrześcijaństwa. Dla przykładu, w samym Libanie 40% mieszkańców to chrześcijanie. Spora
część z nich to maronici, uznający zwierzchność papieża.
Na uwagę zasługuje tutaj wiele skojarzeń geograficznych z Bliskim Wschodem,
Arabią Saudyjską czy Półwyspem Arabskim. Niestety, do licznych należą także
skojarzenia o zabarwieniu negatywnym, szczególnie często wskazywany terroryzm
i następnie wojna, dżihad czy fundamentalizm.
Okazuje się, że Tatarzy, którzy zamieszkują Polskę od stuleci kojarzą się obecnie
głównie z najazdami na nasz kraj i wojną. 23 razy zostało wskazane hasło „najazd”,
„wojna” zaś 16 razy. W dalszej kolejności ankietowani wskazali inną kulturę – 7
razy, historię także 7 razy, sześciokrotnie Tatarów kojarzono z barbarzyńcami.
Odwrotnie niż w przypadku Arabów, bardzo rzadko jako skojarzenie w stosunku
do Tatarów podawano „islam” – zaledwie 4 razy.
Islam, jak wskazywali ankietowani, kojarzy im się albo negatywnie, albo obojętnie, bardzo rzadko jednak skojarzenia są pozytywne. Opcję „negatywnie”
i „obojętnie” zaznaczono 26 razy, „trudno powiedzieć” – 14 razy i „pozytywnie”
– jedynie 4 razy. Natomiast na pytanie – jak kojarzy ci się Bliski Wchód, najwięcej
razy wskazywano – „obojętnie” (31 razy). Tutaj „negatywnie” zaznaczono – 16 razy,
a „pozytywnie” – 14 razy. Opcja „trudno powiedzieć” zaznaczana była 9 razy.
W ostatnich trzech pytaniach, dotyczących ewentualnej budowy meczetu,
synagogi i cerkwi w swojej okolicy, większość odpowiedzi odnośnie którejkolwiek
świątyni była pozytywna i wynosiła ponad 50% (meczet – 38 odpowiedzi; synagoga – 43 odpowiedzi; cerkiew – 49 odpowiedzi). Jednak w gronie odpowiedzi na
„nie” – najczęściej ankietowani wskazywali meczet – 20 razy. 8 osób z 70 nie
chciałoby, aby w ich okolicy powstała synagoga, zaś tylko 4 nie życzyłyby sobie
w pobliżu swojego miejsca zamieszkania budowy cerkwi.
Pokazuje to, że skojarzenia w stosunku do muzułmanów „Arabów” i „Tatarów”
nie mają dobrego wizerunku. Zdziwienie budzi fakt, iż większość ankietowanych
zapewne nie jest świadoma tego, że Tatarzy to muzułmanie i kojarzą ich bardzo
często przez pryzmat lekcji historii odnosząc się do XIII wieku i najazdów na
Polskę, nie wiedząc wiele o ich udziale w kształtowaniu państwa polskiego i wie-
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lowiekowego przywiązania do polskości. Skojarzenia obojętne i negatywne w stosunku do islamu pokazują utrwaloną świadomość społeczną w Polsce, że islam
stanowi zagrożenie i niesie ze sobą wojnę i terroryzm. Warto przy tym podkreślić
bardzo niewielką ilość skojarzeń pozytywnych. Potwierdzeniem tego negatywnego
wizerunku islamu jest spora liczba odpowiedzi „nie”, zaznaczonych przez ankietowanych w pytaniu dotyczącym zgody na powstanie meczetu w swojej okolicy.
Interesujący jest fakt, że ankietowani, którzy dość często nie zgodziliby się na
budowę meczetu, nie mieli nic przeciwko temu, aby w ich okolicy powstała synagoga lub cerkiew. Bliski Wschód kojarzy się ankietowanym znacznie lepiej niż
islam i widocznie, jako czynnik geograficzny nie wywołuje aż tak wielu negatywnych skojarzeń.

*
Obecnie istniejące skojarzenia Polaków z islamem stanowią odzwierciedlenie
zmian i procesów politycznych zachodzących na świecie. Wojny w Afganistanie,
Iraku, konflikt izraelsko-arabski, niestabilna sytuacja w Iranie i Pakistanie odbijają
się na generalnej percepcji tego obszaru przez Polaków. Z racji naszego zaangażowania militarnego w tym regionie i w sytuacji, kiedy polscy żołnierze tracą życie
na Bliskim Wschodzie, region ten sam w sobie ma wydźwięk pejoratywny i jest
postrzegany jako niebezpieczny oraz stanowiący źródło wszelkiego zagrożenia.
Nie jest to zatem przypadek, że islam w kontekście współczesnych wydarzeń jest
postrzegany przez świat Zachodu, w tym Polaków, albo obojętnie, albo negatywnie.
Niestety, co można zaobserwować, tendencja ta ma niewielkie szanse na zmianę.
Młode pokolenie Polaków – gimnazjaliztów, licealistów i studentów czerpie wiedzę
przede wszystkim ze środków masowego przekazu, które często w pogoni za sensacją informują o skrajnych i ekstremalnych wydarzeniach. Mass media nie są zainteresowane pokazywaniem zwykłej muzułmańskiej rodziny, wolą zamiast tego
przedstawić coś „niezwykłego” i szokującego. Te „niezwykłe” informacje z Bliskiego
Wschodu bardzo często dotyczą wojny, ataków terrorystycznych, zagrożenia fundamentalizmem, głoszenia dżihadu zbrojnego, przez różne często marginalne organizacje terrorystyczne. Taki przekaz regularnie powtarzający się utrwala w świadomości społecznej negatywny stereotyp świata islamu, który w przyszłości będzie bardzo
trudno zmienić. Jednak wszelkie akcje prowadzone przez organizacje pozarządowe
i próby zmiany tego wizerunku podejmowane przez badaczy z grona polskich nauk
humanistycznych mogą odnieść wtedy zamierzony skutek, jeśli dylematy polityczno-gospodarcze dotyczące Bliskiego Wschodu będą stopniowo rozwiązywane,
a kampania medialna wokół tego obszaru ulegnie wyciszeniu.
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Załącznik 1.
ANKIETA DO ARTYKUŁU ISLAM: HISTORIA, WIEDZA,
SKOJARZENIA
Ankietowani: studenci I i II roku politologii (studia dzienne) Uniwersytetu
Gdańskiego w liczbie 70 osób
Pytania:
1. Z czym kojarzy ci się słowo „Arabowie”? Podaj trzy skojarzenia:
a) ...........................................................................................
b) ...........................................................................................
c) ...........................................................................................
2. Z czym kojarzy ci się określenie „Tatarzy”? Podaj trzy skojarzenia:
a) ...........................................................................................
b) ...........................................................................................
c) ...........................................................................................

W pytaniach od 3 do 7 można zakreślić tylko jedną odpowiedź:
3. Jak kojarzy ci się islam?
negatywnie
pozytywnie
obojętnie
trudno powiedzieć
4. Jak kojarzy ci się Bliski Wschód?
negatywnie
pozytywnie
obojętnie
trudno powiedzieć
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5. Czy zgodziłabyś/zgodziłbyś się na budowę meczetu w okolicy, której mieszkasz?
tak
nie
jest mi to obojętne
6. Czy zgodziłabyś/zgodziłbyś się na budowę synagogi w okolicy, której mieszkasz?
tak
nie
jest mi to obojętne
7. Czy zgodziłabyś/zgodziłbyś się na budowę cerkwi w okolicy, której mieszkasz?
tak
nie
jest mi to obojętne

SUMMARY

ISLAM IS ONE of the fastest growing religion among population around the world, particularly in Africa, South and North America and Europe. Nowadays The Muslim community is estimated over 1,2 bln people. The biggest Muslim country is not that of Middle
East, but East-Asian Indonesia with population around 240 mln. There is also Muslim
minority in India represented by 150 mln people. The population of the biggest Arab state
– Egyt is over 80 mln.
Islam is also a religion of polish society. Community of Tartars has lived on polish soil
since 14th century. They participated in the most important historical occurrences in
Poland: during the glorious centuries of Polish-Lithuanian Unity or the formation of Polish Army during the First World War.
When Poland regained independence in 1918, many univeristies developed islamic or
oriental studies like Warsaw Univeristy, Jagiellonian University of Cracow, Lvov University.
Professors who started to research Arab, Persian or Turkish issues made a stable foundation
for oriental studies in Poland. Since then there is a long-lasting tradition of Arab, Persian
or Turkish studies in our country.
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However, in the current times due to political issues and existing tensions between the
world of Islam and the West, especially after attacks on USA in September 2001, Muslims
are associated generally with terrorism, war, suicide-bombings or jihad. This was the main
reason to make a survey among students of political science at the University of Gdansk
to see what is their opinion on Muslims – Arabs and Tatars and if they have negative or
rather positive approach to Islam.
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MIGRACJE ZAROBKOWE
W ŚWIECIE ARABSKIM

PATRZĄC PRZEZ PRYZMAT wyłącznie przepływu kapitału ludzkiego można
powiedzieć, że świat arabski należy do najbardziej zglobalizowanych regionów
świata. W intensywne procesy migracyjne zaangażowane są niemalże wszystkie
państwa arabskie – zarówno eksploatujące złoża ropy naftowej państwa Zatoki,
których gospodarki opierają się na importowanej sile roboczej, jak i państwa
uboższe będące eksporterami siły roboczej. W przypadku pierwszej grupy o znaczeniu imigracji zdecydowały zasoby naturalne oraz niedobór rodzimej siły
roboczej (zarówno wykwalifikowanej, jak i niewykwalifikowanej – ze względu na
panujące obyczaje1). O znaczeniu migracji w drugiej grupie państw przesądza
wysokość wpływów pieniężnych przekazywanych przez emigrantów swoim rodzinom oraz sytuacja na lokalnych rynkach pracy.

SKALA MIGRACJI
Według szacunków Development Reserach Centre on Migration, Globalisation
and Poverty (Migration DRC) z University Sussex w 2000 r. poza granicami swoich
państw przebywało ponad 11 mln mieszkańców państw arabskich, w tym ponad
1

Rodowici obywatele państw Zatoki nie wykonują pewnych rodzajów prac (np. kelner, kucharz,
szofer) ze względu na niski prestiż społeczny i charakter pracy (usługiwanie). Panujące w państwach
Zatoki obyczaje i normy kulturowe stanowią barierę szczególnie dla kobiet w zakresie możliwości
podjęcia pracy, która nieraz ograniczona jest do kilku zawodów – odpowiednich z punktu widzenia
kulturowego ideału kobiety – por. K. Górak-Sosnowska, M. Kubicki, Kobiety na rynku pracy w państwach Zatoki: utopia czy rzeczywistość?, [w:] Kobiety Bliskiego Wschodu, red. M. Dziekan, I. Kończak,
Łódź 2005.
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8 mln poza regionem świata arabskiego. Dane te mogą wydać się zaniżone ze
względu na migrację nielegalną oraz osoby pochodzenia arabskiego, które uzyskały
obywatelstwo państwa imigracji, jednak na ich podstawie możliwe będzie określenie skali migracji oraz kierunków przepływów arabskich emigrantów.
Skala migracji różni się w poszczególnych państwach. Większość emigrantów
pochodzi z państw Afryki Północnej. Stanowią oni niecałe 2/3 wszystkich migrantów regionu.
Wykres 1. Struktura emigracji w świecie arabskim
wg państw pochodzenia (2000; %)

Źródło: opracowanie i wyliczenia własne na podstawie danych Migration DRC.

Różnice dotyczą także zaangażowaniu poszczególnych państw w procesy migracyjne. Niektóre z nich mają znacznie większą liczbę migrantów niż wynikałoby to
z liczby ludności. Dotyczy to przede wszystkim państw Maghrebu – Algierii, Maroka
i Tunezji (udział w populacji do udziału w liczbie migrantów odpowiednio 18/11,
22/11 i 5/3) oraz niewielkich państw Żyznego Półksiężyca – Liban i Jordania (5/1
i 3/2). W innych krajach poziom emigracji jest niewielki w stosunku do ich populacji. Dotyczy to przede wszystkim państw Zatoki, a zwłaszcza Arabii Saudyjskiej (1/9).
Kraje ubogie o dużej populacji – Egipt, Jemen, Sudan – również nie mają wysokiego
poziomu migracji (choć w wartościach bezwzględnych jest on znaczący).
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Wykres 2. Udział państw arabskich w populacji i w liczbie migrantów
(2000; %)

Źródło: wyliczenia i opracowanie własne na podstawie danych z Migration DRC (2006).

Ciekawie przedstawia się struktura migracji ze względu na jej miejsce docelowe.
Ponad połowa imigrantów arabskich wyjeżdża do państw zachodnich, w tym 40%
do europejskich. Migranci wewnątrzarabscy stanowią 32% wszystkich emigrantów
(najczęściej krajami docelowymi są państwa Zatoki oraz Libia), natomiast odpowiednio 10% i 6% stanowią emigranci udający się do pozostałych państw azjatyckich i afrykańskich2. W niektórych państwach regionu migranci obierają sobie
częściej za cel inne państwo arabskie. Dotyczy to przede wszystkim państw ubogich i dużej liczbie ludności (przede wszystkim Egipt, ale także Jemen i Sudan).
Jednak większość emigrantów wybiera sobie państwo niearabskie. Dotyczy to
zdecydowanej większości emigrantów maghrebskch, jak również Iraku i Libanu.
W pozostałych państwach regionu poziom migracji jest na tyle niewielki, że
trudno mówić o zdecydowanych preferencjach migracyjnych jego mieszkańców,
aczkolwiek i w tych państwach dominują lokalizacją docelową nie są inne państwa
arabskie.

2

Wyliczenia własne za Migration DRC (2006).
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Wykres 3. Struktura migracji ze względu na region docelowy (2000; %)

Źródło: wyliczenia i opracowanie własne na podstawie danych z Migration DRC (2006).

Niewiele ponad 3,7 mln mieszkańców świata arabskiego wyemigrowało do
innych państw arabskich. Ponad połowę wszystkich imigrantów przyciąga do
siebie Arabia Saudyjska (z tego ponad połowa to Egipcjanie oraz spora grupa
Jemeńczyków i Sudańczyków). Dalsze miejsca zajmuje Jordania (głównie Egipcjanie, a także Irakijczycy, Jemeńczycy, Kuwejtczycy i Sudańczycy) oraz Libia (Marokańczycy, Algierczycy i Egipcjanie). Największa liczba osób emigruje z Egiptu
(około 40% wszystkich emigrantów wewnątrzarabskich3), udając się głównie do
Arabii Saudyjskiej, Jordanii, Libii, Libanu, Omanu i ZEA. Na dalszych miejscach
znajduje się Jemen (kierunki emigracji to Arabia Saudyjska, Jordania i ZEA) oraz
Sudan (kierunki emigracji: Arabia Saudyjska, Egipt, Libia). Szczegółowe dane
ilustruje poniższe zestawienie.
Tabela 1. Migracje wewnątrzarabskie (2000)
Kraj
Algieria
Arabia Saudyjska
Bahrajn
Egipt
3

Imigranci
liczba osób
118.195
1.999.123
23.839
49.484

%
3,2
53,5
0,6
1,3

Emigranci
liczba osób
%
146.866
3,9
53.588
1,4
19.482
0,5
1.471.310
39,4

Wykwalifikowani pracownicy emigrują przede wszystkim do państw Zatoki, Libii i Jemenu.
Niewykwalifiowana siła robocza udaje się przede wszystkim do Iraku, Jordanii i Libanu – por. M.
Baldwin-Edwards, Migration in the Middle East and Mediterranean, Mediterranean Migration Observatory, Januray 2005, s. 8.
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Kraj
Irak
Jemen
Jordania
Katar
Kuwejt
Liban
Libia
Mauretania
Maroko
Oman
Sudan
Syria
Tunezja
ZEA
Razem

Imigranci
liczba osób
30.942
53.500
377.594
–
60.578
146.687
326.145
3.642
64.829
80.738
29.202
180.283
27.549
160.996
3.733.326

%
0,8
1,4
10,1
–
1,6
3,9
8,7
0,1
1,7
2,2
0,8
4,8
0,7
4,3
100

Emigranci
liczba osób
%
178.236
4,8
487.142
13,0
238.269
6,4
3.179
0,1
201.271
5,4
101.027
2,7
14.207
0,4
7.745
0,2
225.018
6,0
4.030
0,1
333.071
8,9
172.666
4,6
56.549
1,5
19.670
0,5
3.733.326
100

Źródło: opracowanie i wyliczenia własne na podstawie danych
Global Migrant Origin Database, marzec 2007.

Można zatem powiedzieć, że najbardziej atrakcyjnym krajem imigracji w regionie jest Arabia Saudyjska (wraz z pozostałymi państwami Zatoki, które ze względu
na niewielką powierzchnię nie są w stanie przyciągnąć do siebie większej liczby
imigrantów). Arabskich imigrantów przyciąga do siebie także niewielka Jordania.
Najwięcej emigrantów wewnątrzarabskich pochodzi z biednych państw o dużej
liczbie mieszkańców – Egiptu, Jemenu i Sudanu.

PAŃSTWA EKSPORTUJĄCE SIŁĘ ROBOCZĄ
Zjawisko eksportu siły roboczej w przypadku niektórych państw arabskich ma
istotne znaczenie, przynajmniej z dwóch powodów. Przede wszystkim wpływy
pieniężne przekazywane przez emigrantów swoim rodzinom stanowią nieraz
podstawę ich utrzymania, a także istotny wkład do PKB. Efektem ubocznym
eksportu siły roboczej jest natomiast tzw. brain-drain, a więc emigracja osób
wysoko wykwalifikowanych, które nie mogły znaleźć odpowiedniej pracy w swoich krajach ojczystych.
Jedną z zasadniczych przyczyn emigracji jest bezrobocie, które dla świata arabskiego osiąga wartości najwyższe na świecie. Dotyka przede wszystkim dwóch
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kategorii społecznych – kobiet i osób młodych (z wykształceniem co najmniej
średnim, po raz pierwszy szukających pracy). Stopa bezrobocia wynosiła 25,6%
w 2003 r., a bezrobocie wzrosło o 300% w ciągu dwóch ostatnich dekad4, a dane
te zaniża zatrudnianie poniżej kwalifikacji i w niepełnym wymiarze godzin5.
Większość gospodarek Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki jest niewydolna,
oparta na przerośniętym sektorze publicznym, który nie jest w stanie wchłaniać
kolejnych pracowników. W takiej sytuacji logiczna wydaje się emigracja w celach
zarobkowych6.
Niektóre państwa arabskie zdają się wręcz stymulować do emigracji swoich
obywateli. Według ankiety przeprowadzonej przez ONZ, Egipt i Jordania postrzegają poziom emigracji jako zbyt niski i chcą – podobnie jak Jemen – doprowadzić
do jego zwiększenia. Z drugiej strony Syria uważa poziom emigracji za zbyt wysoki
i podobnie jak Maroko dąży do jego obniżenia. Algieria i Maroko zachęcają swoich
obywateli do powrotu, natomiast Egipt i Tunezja – wręcz przeciwnie7. Może się
wydawać, że z powyższych preferencji nie można wysnuć ogólniejszych wniosków,
jednak należy pamiętać, że każde państwo odnosi się do innego rodzaju migracji,
a ocena tego zjawiska uwarunkowana jest kontekstem lokalnym. W przypadku
Syrii może być to obawa o drenaż mózgów, a w przypadku Egiptu – częściowe
rozwiązanie problemu bezrobocia.
Szacuje się, że zagranicą zatrudnienie znajduje 7–8% siły roboczej państw
arabskich8. Consortium for Applied Reserach on International Migration (CARIM)
z Florencji dokonało analizy struktury zawodowej imigrantów z większości państw
arabskich eksportujących siłę roboczą (kraje Maghrebu, Egipt, Jordania, Liban,
4

S. Johansson de Silva, C. Silva-Jauregui, Migration and trade in MENA: problems or solutions?,
Washington 2004, s. 7.
5
T. Haq, Labour Markets & Youth Employment in the Arab States, ILO, UNDP/UNDESA SubRegional Workshop, Youth Policies & Strategies in the Context of the MDGs, Rabat, Morocco,
6–8.07.2005.
6
Z drugiej strony należy pamiętać o tym, że coraz częściej Bliski Wschód i Afryka Północna staje
się regionem przyjmującym migrantów. Dotyczy to nie tylko imigrantów przybywających w celach
zarobkowych, ale także coraz liczniejszych migrantów tranzytowych, którzy starają się docelowo
znaleźć w USA, Europie lub w państwach Zatoki jednak ze względu na restrykcyjne przepisy imigracyjne pozostają w regionie. Dotyczy to zwłaszcza ludności Czarnej Afryki, która stara się przez
państwa Afryki Północnej (Libia, Algieria) dostać do Europy, bądź przez Jemen – do państw Zatoki
– por. A. Bensaad, P. Fargues, Senders turning into receivers: transit migration in the Middle East and
North Africa, 8th Mediterranean Research Meeting, Florence 21–25.03.2007.
7
M. Baldwin-Edwards, Migration in the Middle East and Mediterranean, op.cit., s. 28.
8
Trade, Investment and Development in the Middle East and North Africa, Washington 2003,
s. 34.
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Syria i Autonomia Palestyńska). Badaniem objęto siedem państw docelowych –
pięć państw zachodnich (Francja, Hiszpania, Kanada, USA, Wielka Brytania) oraz
dwa arabskie (Jordania i Tunezja). Struktura zawodowa w poszczególnych państwach jest zróżnicowana. Najwięcej menedżerów i kadry kierowniczej pochodzi
z Libanu, Syrii i Jordanii (niemalże co trzeci migrant pochodzący z tych krajów).
W przypadku państw Maghrebu kadra kierownicza stanowi zaledwie około 5%
ogółu migrantów. W strukturze zawodowej migrantów egipskich znaczącą pozycję
odgrywa rolnictwo i rybołówstwo, jednak zdecydowana większość z tej grupy
osiadła w Jordanii. Wśród handlarzy i rzemieślników dominują z kolei mieszkańcy
państw Maghrebu. Największy udział robotników niewykwalifikowanych ma
miejsce w przypadku państw większych (kraje Maghrebu i Egipt).
Wykres 4. Struktura zawodowa migrantów z państw arabskich

Źródło: opracowanie i wyliczenia własne na podstawie danych z Mediterranean Migration,
P. Fargues (red.), EUI & Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2005, s. 384–385.

Zdecydowana większość wykształconych emigrantów (stanowią oni od 40 do
60% bliskowschodnich migrantów) udaje się do Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów
Zjednoczonych, co wynika z ich polityki imigracyjnej i zapotrzebowania na
wykwalifikowaną siłę roboczą. W państwach Europy południowej – Francji i Hiszpanii – ich udział wynosi poniżej 20%9.
9
P. Fargues, J. Cassarino, A. Latreche, Mediterranean migration: an overview, [w:] Mediterranean
Migration,red. P. Fargues, EUI & Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 2005, s. 20.
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Jak widać, emigracja dotyczy zarówno siły roboczej o niskich kwalifikacjach, jak
i pracowników wysoko wykwalifikowanych. W drugim przypadku stanowi ona
znaczne obciążenie dla państwa. Edukacja pracownika wysoko wykwalifikowanego
trwa dłużej i związana jest z wyższymi kosztami, które się nie zwracają, gdy decyduje się on na emigrację. W ten sposób państwo traci podwójnie – na edukacji i na
kwalifikacjach osoby. W przypadku państw arabskich emigracja osób o wysokich
kwalifikacjach jest znacząca. Szacuje się, że w latach 1995/1996 zagranicę wyjechało
25% absolwentów uczelni, zaś w latach 1998–2000 kraje arabskie opuściło 15 tys.
doktorów10. Należy pamiętać, że w porównaniu do innych regionów rozwijających
się emigracja wysoko wykwalifikowanej siły roboczej jest umiarkowana. W 2000 r.
państwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki opuściło 10% osób z wyższym
wykształceniem (choć wartość ta może być zaniżona przez Izrael) – mniej niż
w Ameryce Łacińskiej i Czarnej Afryce11.
Świat arabski jest więc umiarkowanie zagrożony zjawiskiem brain-drian. Należy
jednak podkreślić, że populacja migrantów jest lepiej wykształcona niż ludność
z państw ich pochodzenia12. Wśród 30 państw świata o największym poziomie
brain-drain znalazły się jedynie dwa kraje arabskie – Liban (w kategorii państw
o populacji powyżej 0,25 mln os.) oraz Maroko (w kategorii państwo o populacji
powyżej 4 mln os.). Poza granicami swojego państwa pracuje 39% wykwalifikowanych pracowników libańskich, 17% marokańskich, 13% tunezyjskich i 11% irackich13. Można zatem powiedzieć, że zjawisko brain-drain obejmuje przede
wszystkim państwa Maghrebu oraz kraje o tradycyjnie wysokim poziomie edukacji. W innych krajach regionu drenaż mózgów praktycznie nie występuje. Są to
przede wszystkim państwa Zatoki (Oman – 0,6%, Arabia Saudyjska – 0,9%, ZEA

10

Arab Human Development Report 2003, UNDP 2003, s. 10.
Znacznie większa jest emigracja nisko wykwalifikowanej siły roboczej z państw Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej, która w tym samym roku wyniosła 2% tej klasy zawodowej, więcej niż
we wszystkich innych regionach rozwijających się poza Ameryką Łacińską oraz Europą i Azją
Centralną – por. Global Economic Propects 2006, Washington 2006, s. 64 i 67.
12
B. Hoekman, A Stake in the Internal Market: Trade in Services as a Partial Substitute for Migration, Development Economics Research Group, Washington 2005.
13
M. Beine, F. Docquier, H. Rapport, Measuring International Skilled Migration: New Estimated
Controlling for Age of Entry, World Bank Research Report, July 2006, s. 22. Dane przedstawione
w innym raporcie Banku Światowego również wskazują na te właśnie państwa, stosując jednak inną
metodologię. Według szacunków od ponad 10% (Irak, Maroko, Tunezja) do niemalże 40% (Liban)
wykształconych obywateli tych państw przebywa zagranicą – por. B. Hoekman, A Stake in the Internal
Market, op cit., s. 12.
11
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– 1%, Katar – 2,5%) oraz Libia (2,4%). Dane w rozbiciu na poszczególne kategorie
wiekowe ilustruje poniższe zestawienie14.
Wykres 5. Zasięg brain-drain w państwach arabskich

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych M. Beine, F. Docquier, H. Rapport, Measuring
International Skilled Migration: New Estimated Controlling for Age of Entry, World Bank Research
Report, July 2006.

Osobnym zjawiskiem jest emigracja nielegalna. Według szacunków International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) do 100 do 120 tys. osób
nielegalnie przekracza granice państw arabskich udając się do innych regionów.
Około połowy (55 tys.) stanowią emigranci z państw Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej, znaczna grupa (35 tys.) pochodzi z Czarnej Afryki (zaś około 30 tys.
z innych regionów, głównie z Azji). Głównymi państwami tranzytowymi (bądź
docelowymi) są południowe kraje UE (Grecja, Hiszpania, Włochy), a po akcesji
do UE także Malta i Cypr15.
Istotne znaczenie dla państw eksportujących siłę roboczą mają wpływy pieniężne
przekazywane przez emigrantów. Stanowią one od 10% do 30% przychodów

14
Jak dowodzą autorzy opracowania w przypadku analizy zakresu zjawiska, jakim jest drenaż
mózgów, istotny jest wiek, w którym imigrant opuszcza swoje państwo. Od tego bowiem uzależniona
jest wysokość nakładów, jakie na jego edukację poniosło państwo ojczyste i państwo przyjmujące.
W przypadku kategorii emigrującej dzieci wydatki poniesione na edukację przez państwo ojczyste
są nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku studentów.
15
M. Baldwin-Edwards, Migration in the Middle East and Mediterranean, op.cit., s. 17.
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gospodarstw domowych16. Zarobki emigrantów mają także istotne znaczenie dla
gospodarek państw arabskich, będących eksporterami siły roboczej. Stanowią
bowiem od 2% nawet do 20% ich PKB (średnio 4,4%, wyłączając kraje Zatoki).
Ilustruje to poniższy wykres.
Wykres 6. Wpływy pieniężne pracowników z zagranicy w wybranych
państwach (w latach 1998–2000)

Źródło: Trade, Investment and Development in the Middle East and North Africa, Washington 2003,
s. 236; opracowanie własne.

Według raportu Banku Światowego w latach 1998–2000 wysokość wpływów
pieniężnych przekazywanych przez emigrantów swoim rodzinom przewyższała
wartość zarówno zagranicznych inwestycji bezpośrednich, jak i pomocy, kierowanej do tych państw17. Co więcej, stanowiła ona równowartość wartości połowy
eksportu regionu, jeśli wyłączyć z niego eksport ropy naftowej. Jest to wartość
bardzo wysoka w porównaniu do innych regionów rozwijających się, a nawet
16
Reducing Vulnerability and Increasing Opportunity. Social Protection in the Middle East and
North Africa, Washington 2002, s. 11.
17
Z drugiej strony w latach 2000–2005 udział wpływów przekazywanych przez emigrantów do
państw arabskich nieznacznie zmalał. W 2004 r. wpływy przekazywane przez emigrantów arabskich
stanowiły 9,9% wpływów przekazywanych przez migrantów na świecie, zaś rok później – 8,97%.
W puli wpływów przekazywanych przez arabskich migrantów najbardziej zmalał udział Jemenu
(z 10,6% w 2000 r. do 5,4% w 2005 r.) oraz Jordanii (z 15,1% do 10,6% w badanym okresie). Najbardziej wzrósł udział Libanu (z 13% do 20,9%) – wyliczenia własne na podstawie danych Workers’
remittances and compensation of employees, received (US$), World Bank, Global Development
Finance.
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w skali światowej. Równie wysoki jest udział wpłat emigrantów w PKB państw.
Potwierdza to fakt, że wśród 20 państw świata o najwyższym udziale tych wpływów
w PKB znajdują się trzy kraje arabskie (Jordania, Liban i Jemen), zaś wśród
20 państw o najwyższej wartości przekazywanych wpływów – dwa państwa arabskie
(Maroko i Egipt)18.
Wykres 7. Wartość wpływów ﬁnansowych do państw eksportujących siłę
roboczą (mln USD; w latach 1998–2000)

Brak danych dla: Algieria i Maroko – zagraniczne inwestycje bezpośrednie; Jemen i Liban – wpływy
od emigrantów.
Źródło: Trade, Investment and Development in the Middle East and North Africa, Washington 2003,
s. 236; opracowanie własne.

Powyższe dane ilustrują stopień uzależnienia państw eksportujących siłę roboczą
od wpływów pieniężnych przekazywanych przez emigrantów. Wskazują zarazem
na niewydolność gospodarek państwowych, które nie są w stanie absorbować
rodzimej siły roboczej tworząc nowe miejsca pracy. Potwierdzają to wyniki ankiety
przeprowadzonej wśród młodych Arabów przez autorów Arab Human Development
Report 2002. Wśród ankietowanych 45% osób uznało problem znalezienia pracy za
najbardziej istotny, zaś 51% respondentów wyraziła chęć emigracji 19.
18

Global Economic Propects. Economic Implications of Remittances and Migration 2006, Washington
2006, s. 90.
19
Arab Human Development Report 2002, UNDP 2002, s. 30.
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Jak wspomniano, większość emigrantów udaje się do krajów Zatoki bądź Europy
Zachodniej. W państwach Zatoki arabscy emigranci zajmują w strukturze społecznej zazwyczaj pozycję niższą niż rdzenni obywatele tych państw, ale wyższą niż
imigranci z państw Azji Południowo-Wschodniej20 – którzy zajmują się częściej
pracami prostymi (głównie sektor usług)21. W krajach Unii Europejskiej sytuacja
mniejszości arabskiej jest o wiele bardziej złożona22. Chociaż można mówić
o wysokim stopniu integracji strukturalnej, a także coraz większym stopniu integracji społecznej i politycznej populacji muzułmańskich w państwach europejskich23 – zwłaszcza drugiego i kolejnych pokoleń imigrantów – nie można nie
zauważyć postępującej marginalizacji i ghettoizacji niektórych społeczności arabskich. Świadczą o niej zamieszki w Paryżu, które rozpoczęły się pod koniec października 2005 r. i były dowodem małej skuteczności polityki państwa francuskiego
wobec imigrantów i ich potomków.
Sytuacja ta, w połączeniu z i tak zaostrzającymi się przepisami imigracyjnymi
państw Unii Europejskich oraz polityką nacjonalizacji rynku pracy państw Zatoki,
stawia pod znakiem zapytania możliwość utrzymania dotychczasowego poziomu
emigracji z państw arabskich eksportujących siłę roboczą. To zaś oznacza konieczność wypracowania przez państwa arabskie skutecznej polityki gospodarczej,
a przede wszystkim potrzebę kreacji nowych miejsc pracy.

20
W 2002 r. w państwach Zatoki przebywało 7,5 mln Azjatów (w tym 3,2 Indusów) oraz 3,5 mln
Arabów z pozostałych państw regionu – por. M. Baldwin-Edwards, Migration in the Middle East and
Mediterranean…, s. 4–6.
21
Częściowo wynika to z faktu, że migranci arabscy nie chcą konkurować z Azjatami w sektorze
usług ze względu na różnice w oczekiwaniach związanych z wynagrodzeniem. Zarobki w sektorze
usług w Pakistanie czy Bangladeszu stanowią 1/10 tego, co można zarobić w Arabii Saudyjskiej
i połowę zarobków w Egipcie czy Jordanii. To zaś spowodowało, że (począwszy od początku 90.)
napływ arabskich imigrantów do państw Zatoki jest mniej intensywny w porównaniu z napływem
imigrantów z państw Azji – por. S. Johansson de Silva, C. Silva-Jauregui, Migration and trade in
MENA…, s. 16–17.
22
Por. np. K. Górak-Sosnowska, Muzułmanie w Europie: dystans kulturowy, szanse asymilacji
i integracji, [w:] Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, red. J. Polakowska-Kujawa,
Warszawa 2006.
23
We Francji muzułmańską (a więc przede wszystkim arabską) klasę średnią, składającą się przede
wszystkim z przedstawicieli drugiego pokolenia imigrantów zwykło się nazywać beurżuazją (od
słowa beur oznaczającego w francuskim slangu Araba) – por. K. Pędziwiatr, Od islamu imigrantów
do islamu obywateli: islam w krajach Europy Zachodniej, Kraków 2005, s. 198 i n.
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PAŃSTWA IMPORTUJĄCE SIŁĘ ROBOCZĄ
W populacji państw Zatoki imigranci stanowią niemal połowę ludności, a cztery
spośród tych państw są w pierwszej dziesiątce krajów o największym odsetku
imigrantów w populacji na świecie (ZEA 68%, Kuwejt 49%, Oman 26%, Arabia
Saudyjska 24%)24. Efekt imigracji można zaobserwować analizując strukturę
wiekową państw arabskich (nadreprezentacja ludności w wieku produkcyjnym),
przyrost naturalny (średnio od 3,6 w Bahrajnie do 6,7 w ZEA w latach 1975–2001)
oraz przyrost liczby ludności (ponadtrzykrotny w ciągu 25 lat, od 1975 r.)25.
Imigranci w państwach Zatoki są zbiorowością dosyć szczególną, bowiem w znakomitej większości są to osoby w wieku produkcyjnym, które przybyły do państw
Zatoki w celach zarobkowych. Stąd też ich znaczny udział w sile roboczej poszczególnych państw Zatoki, który zdecydowanie przewyższa ich udział w populacji.
Wykres 8. Udział obcokrajowców w sile roboczej w państwach Zatoki
w latach 1975–2000

Źródło: Unlocking the Employment Potential in the Middle East and North Africa, Washington
2003, s. 59.

24

Human Development Report 2004. Cultural Liberty in Today’s Diverse World, UNDP 2004, s. 87.
W wielu innych państwach arabskich udział imigrantów jest marginalny. Dotyczy to zwłaszcza państw
Afryki Północnej (Algieria – 0,8%, Tunezja – 0,4%, Egipt – 0,2%, Maroko – 0,1%) – dane za: M. Baldwin-Edwards, Migration in the Middle East and Mediterranean, Mediterranean Migration Observatory, Januray 2005, s. 3.
25
Więcej na ten temat por. K. Górak-Sosnowska, Przemiany demograficzne w świecie arabskim,
„Bliski Wschód: Społeczeństwa – Polityka – Tradycje” 2006, nr 3.
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Wśród imigrantów w państwach Zatoki dominują mężczyźni. Wskaźnik feminizacji waha się w zależności od kraju od 21% (Oman) do 34% (Arabia Saudyjska).
Wynika to z faktu, że pracownicy z dominujących w strukturze imigracji państw
(Indie, Pakistan, Bangladesz) to niemalże wyłącznie mężczyźni. Jednak inne
państwa wysyłające mają stosunkowo duży udział emigrantek – np. 92% emigrantów indonezyjskich w Arabii Saudyjskiej, 85% emigrantów ze Sri Lanki w Kuwejcie oraz 71% emigrantów z Filipin w Katarze to kobiety. Związane jest to z zawodami, jakie podejmują mieszkańcy tych państw (służące, gospodynie domowe
i opiekunki)26.
Na wysoki udział imigrantów na rynkach pracy w państwach Zatoki wskazuje
także wysoka wartość wpływów pieniężnych przekazywanych przez nich do
swoich rodzimych krajów. W 2000 r. z Arabii Saudyjskiej odpłynęło w ten sposób
15,4 mld USD (większą wartość netto osiągnęły jedynie USA), a z innych trzech
państw Zatoki (Bahrajn, Kuwejt, Oman) od 1 do 1,7 mld USD. Znajdują się one
w pierwszej dziewiątce państw, tuż za wiodącymi gospodarkami światowymi –
Niemcami, Francją i Japonią. Po przeliczeniu odpływów pieniężnych per capita
okazuje się, że państwa Zatoki zajmują najwyższe pozycje na świecie – Bahrajn
1,6 mln USD per capita, następnie Arabia Saudyjska, Kuwejt i Oman (od 0,6 do
0,9 mln USD). Dla porównania wartość ta w USA wynosi zaledwie 0,1 mld
USD27.
Odkrycie złóż ropy naftowej w państwach Zatoki oraz możliwość ich eksploatacji spowodowały znaczny przyrost dochodów budżetowych tych państw, co
przełożyło się zarówno na liczne inwestycje, jak i na działania zmierzające do
poprawy standardu życia ich mieszkańców. Nowe inwestycje i rozwój gospodarczy
sprawiły, że napływ wykwalifikowanej siły roboczej do państw Zatoki stał się
koniecznością ze względu na niedobór rodzimej siły roboczej. Jednocześnie dynamiczny wzrost dochodów per capita, który dla niemalże wszystkich państw regionu
należy do najwyższych na świecie, spowodował zmianę nastawienia do pracy
zawodowej – stała się ona w mniejszym stopniu koniecznością.
Sytuacja ta sprawiła, że gospodarki poszczególnych państw Zatoki zaczęły
opierać się na napływowej sile roboczej, która mimo gorszych warunków życia –
w porównaniu do rodowitych mieszkańców – decydowała się na przyjazd. Dotyczy
to zarówno wykwalifikowanych pracowników technicznych i menedżerów, jak

26
27

M. Baldwin-Edwards, Migration in the Middle East and Mediterranean, op.cit., s. 14.
S. Johansson de Silva, C. Silva-Jauregui, Migration and trade in MENA, op.cit., s. 13.
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i osób o niższych kwalifikacjach, które znajdują zatrudnienie jako w sektorze usług
w zawodach, których nie podjąłby rodowity mieszkaniec państwa Zatoki. Obecna
presja na nacjonalizację podaży zatrudnienia stwarza szansę dla rodowitych
mieszkańców, ale i mieszkanek państw Zatoki, które są nieraz lepiej wykształcone
niż mężczyźni, a ponadto coraz częściej pragną podjąć pracę.
Coraz częściej pojawiają się postulaty, aby jeszcze bardziej ograniczyć poziom
imigracji. Według ankiety ONZ dotyczącej migracji rządy czterech państw Zatoki
(Arabia Saudyjska, Kuwejt, Oman, ZEA) uważają poziom imigracji za zbyt wysoki
i chcą ją ograniczyć. Jedynie Arabia Saudyjska wyraża wolę zintegrowania imigrantów z rdzenną populacją, choć z drugiej strony podejmuje akcje mające na celu
skłonienie ich do powrotu do swoich ojczystych państw28.
Tak liczna obecność emigrantów, poza uzależnieniem gospodarek od ich pracy,
ma konsekwencje społeczne. Emigranci często przewyższają ludność autochtoniczną pod względem kwalifikacji, a nieraz także liczebnie. Rodzi to wśród ludności rdzennej obawy, jak długo będą się oni godzić na relatywną deprywację i status
„obywateli (często tylko rezydentów) drugiej kategorii”.
Rządy państw Zatoki wychodzą naprzeciw tym obawom starając się ograniczyć
imigrację. Od końca lat 90. nasiliło się stopniowo wprowadzanie takich ograniczeń jak:
– pozwolenia na pracę;
– system kwotowy (na poziomie państwa lub przedsiębiorstwa);
– zakaz podejmowania pewnego rodzaju prac przez nowych imigrantów;
– opłaty za sprowadzanie pracowników z innych państw;
– subsydia zarobkowe (mające na celu wyrównanie różnicy w płacy między
rdzennym a zagranicznym pracownikiem);
– aktywną perswazję (dostęp do kredytów, inwestycji dla przedsiębiorstw,
które osiągnęły odpowiednio niski udział imigrantów w populacji pracowników);
– zakaz transferu pracowników migranckich, pozwolenia na pobyt w kraju
członków rodziny pracownika wydawane wyłącznie dla fachowców; oraz
– specjalne gratyfikacje dla rdzennych obywateli, którzy zdecydują się podjąć
pracę w danej firmie.
Wszystkie te działania mają za zadanie wspieranie polityki nacjonalizacji siły
roboczej i stosowane są w różną intensywnością w zależności od państwa29. Należy
28
29

M. Baldwin-Edwards, Migration in the Middle East and Mediterranean, op.cit., s. 28.
Ibidem, s. 31.
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dodać, że działania te odniosły skutek przede wszystkim w sektorze publicznym
– do 2000 r., w ciągu 10 lat udział rdzennych obywateli zatrudnionych w sektorze
publicznym wzrósł z 65% do 80%30. W sektorze prywatnym wzrost był zdecydowanie mniejszy – z 25% do 32%31.
Innym problemem jest dyfuzja kulturowa obcych – często zachodnich – wzorów
oddziałujących na tradycyjny system norm i wartości rdzennych społeczeństw
Zatoki32. Dokonuje się ona zarówno bezpośrednio, jak i poprzez środki masowego
przekazu. Jak zauważa Andrzej Kapiszewski na przykładzie Kuwejtu: „tradycyjne
lokalne wartości arabskie: odwaga, samowystarczalność, hojność, wierność, pomoc
słabszym, umiłowanie wolności zastąpione zostały ekonomicznie determinowanymi wartościami zachodnimi: niepohamowaną konsumpcją, przedkładaniem
własnych interesów nad potrzeby grupowe itp.”33.
Zmianom ulega również styl życia Kuwejtczyków oraz pozycja kobiet w społeczeństwie. Jednak ani zmiany zachowania bądź norm społecznych nie wpływają
na osłabnięcie poczucia tożsamości narodowej34. Co więcej, w specyficznych
warunkach demograficznych państw Zatoki – uprzywilejowaniu ludności rdzennej
i jej odrębności – może dojść do umocnienia się tożsamości narodowej.

*
Poziom migracji zarobkowych w świecie arabskim jest znaczący, zarówno jeśli
chodzi o emigrację, jak i imigrację. Potwierdza to wysoki udział obcokrajowców
w populacjach państw Zatoki oraz wartość przepływów finansowych od emigrantów w przypadku państw eksportujących siłę roboczą, jak i skala samego procesu
emigracji. Tym niemniej tak znaczący przepływ osób jest w dużej mierze wynikiem

30

Należy dodać, że rdzenni mieszkańcy państw Zatoki zdecydowanie preferują pracę w sektorze
publicznym. Na przykład w Kuwejcie z sektorem tym związanych jest zawodowo około 90% pracujących Kuwejtczyków – por. N. Hijab, Women are Citizens too: the Laws of the State, the Lives of
Women, UNDP 2001, s. 19.
31
M. Baldwin-Edwards, Migration in the Middle East and Mediterranean, op.cit., s. 31.
32
Na przykład istotną rolę w przełamywaniu barier między kobietami a mężczyznami pełni Internet, który młodzi Kuwejtczycy wykorzystują przede wszystkim jako narzędzie komunikacji – por.
K. Górak-Sosnowska, Internet w Kuwejcie, [w:] Kuwejt: historia i współczesność, red. K. Górak-Sosnowska, I. Szybilska, Warszawa 2005, s. 131 i n.
33
A. Kapiszewski, Miejscowa ludność arabska i obcokrajowcy w Kuwejcie, op.cit., s. 77.
34
Por. D. Wheeler, New Media, Globalization and Kuwaiti National Identity, „The Middle East
Journal” 2000, vol. 54, nr 3, s. 434.
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niewydolności państw arabskich – braku wykwalifikowanej rodzimej siły roboczej
w państwach Zatoki oraz wysokiego bezrobocia w państwach eksportujących siłę
roboczą. Przyjęte rozwiązania są efektywne dla obu kategorii państw, jednak
wskazują na ich słabość i potencjalne trudności w przypadku znacznego ograniczenia przepływu kapitału ludzkiego.
Pod tym względem zdecydowanie bardziej narażone są państwa eksportujące
siłę roboczą. Ograniczenia imigracji wprowadzono w USA i państwach Unii
Europejskiej, jak również w państwach Zatoki35. W świecie arabskim w latach
1990–2020 obserwuje się szybszy przyrost ludności aktywnej zawodowo (w wieku
15–64 lat) niż tej, która jest zależna ekonomicznie (tj. dzieci i młodzieży do lat 15,
a więc osób, które jeszcze nie mogą podjąć pracy, oraz ludzi powyżej 65 roku życia,
którzy już nie pracują), co w literaturze określane jest jako „dar demograficzny”
(demographic gift). Dar demograficzny może być zalążkiem dla wzrostu gospodarczego (jak w przypadku państw Dalekiego Wschodu), jednak w świecie arabskim
stanowi on znaczące obciążenie dla gospodarek36.
Duże bezrobocie w połączeniu z tak znaczącym przyrostem rąk do pracy może
stanowić dodatkowe obciążenie dla i tak niewydolnych gospodarek państw regionu,
a niektórzy badacze upatrują w nim podstawową barierę dla wzrostu gospodarczego37. Można zatem powiedzieć, że zasadniczym problemem, przed jakim stoi
obecnie zasadnicza większość państw arabskich jest kreacja nowych miejsc pracy
i wypracowanie efektywnej polityki gospodarczej, która pozwoliłaby na odpowiednie wykorzystanie daru demograficznego. Pomimo reform, jakie zachodzą w regionie, wydaje się jednak, że dar demograficzny świata arabskiego okazał się raczej
jego przekleństwem.

35
W przypadku państw Zatoki wynika to z kilku przyczyn: a) polityki nacjonalizacji siły roboczej;
b) braku możliwości zastąpienia nisko wykwalifikowanych migrantów z Azji przez rdzenną ludność
(Arabowie zajmują wyższe stanowiska i te zastąpić jest łatwiej); c) mniejszej konkurencyjności
arabskich imigrantów, którzy – w porównaniu do migrantów azjatyckich – zorientowani są na
wyższe zarobki.
36
Unlocking the Employment Potential in the Middle East and North Africa. Toward a New Social
Contract, Washington 2004.
37
Np. I. Elbadawi, Reviving Growth in the Arab World, „Economic Development and Cultural
Change”, styczeń 2005, s. 316.
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SUMMARY

LOOKING THROUGH THE lens of human capital flow, Arab world belongs to the most
globalized regions in the world. Hardy any Arab country is not engaged in intensive migration processes – both GCC states with immigrant labour as a backbone of their economies,
and poor labour exporting Arab countries for which remittances provide an important
additional source of income. The article presents and analyses both types of migration flows
in the Arab world, its scope and consequences.
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PAMIĘĆ I TOŻSAMOŚĆ NARODOWA

WPROWADZENIE
Pamięć zbiorowa (określana czasem mianem pamięci społecznej lub historycznej, a także świadomości historycznej1) zazwyczaj zajmuje centralne miejsce
w rozważaniach dotyczących narodowej tożsamości2, stanowiąc jednocześnie
przedmiot najbardziej zagorzałych sporów. Uwaga ta dotyczy w szczególności
narodów Europy Środkowej i Wschodniej w odniesieniu do ostatnich dwudziestu
lat. Helmut Juros słusznie zauważa, że „po upadku komunizmu w 1989 roku staliśmy się niejako republiką ‘historyków’ ”3. Komunizm wraz ze swoją oficjalną
wersją historii został zastąpiony przez zdumiewający pluralizm dyskursów dotyczących pamięci zbiorowej. Poszczególne wydarzenia i procesy historyczne, a raczej
wyobrażenia o nich, stanowiły i nadal stanowią bardzo ważny przedmiot dyskur1

Barbara Szacka ubolewa nad owym pluralizmem pojęć, zauważając, że w efekcie w literaturze
przedmiotu panuje „pojęciowy i terminologiczny chaos”. Nierzadko w obrębie jednej pracy, zauważa
autorka, poszczególni autorzy posługują się zamiennie wspomnianymi wyżej nazwami. B. Szacka,
Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, s. 32–34.
2
Zob. np. B. Stråth, Myth and Memory in the Construction of Community. Historical Patterns in
Europe and Beyond, Frankfurt a/M 2000; A.D. Smith, Myths and Memories of the Nation, Oxford
1999; D.S.A. Bell, Mythscapes: Memory, Mythology and National Identity, „British Journal of Sociology” 2003, nr 1; K. Eder, Remembering National Memories Together: The Formation of a Transnational
Identity in Europe, [w:] Collective Memory and European Identity, red. K. Eder, W. Spohn, Berlin 2005,
s. 197–220; W. Spohn, National Identities and Collective Memory in an Enlarged Europe, [w:] Collective
Memory and European Identity, red. K. Eder, W. Spohn, Berlin 2005, s. 1–14; R.S. Esbenshade, Remembering to Forget: Memory, History, National Identity in Postwar East-Central Europe, „Representations” 1995, nr 49, s. 72–96.
3
H. Juros, Pamięć i historia w Europie, [w:] Europa. Drogi integracji, red. A. Dylus, Warszawa
1999, s. 45.
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sów politycznych dotyczących współczesnej kondycji kulturowej i politycznej
danego narodu. Są przedmiotem zażartych sporów i polemik, a sam stosunek do
przeszłości nierzadko stanowi wyznacznik podziałów ideologicznych, staje się
pretekstem do „narodowej ekskomuniki”, wykluczenia ze swoiście pojmowanej
wspólnoty narodowej. W polityce rywalizują ze sobą różne wizje historii i żądania
uczynienia pamięci zbiorowej w postulowanym kształcie, tą jedyną i obowiązującą.
Owa rywalizacja nie odbywa się jedynie w układzie horyzontalnym – między
poszczególnymi elitami politycznymi i kulturalnymi, jako najbardziej zainteresowanymi tego typu dyskusjami – ale posiada także swój wymiar wertykalny wyrażający się w nieadekwacji „pamięci oficjalnej” i „pamięci potocznej”, tworzonej
oddolnie, niemal spontanicznie (choć czasem owa spontaniczność jest tylko
pozorna, gdyż w praktyce po cichu reżyserowana jest przez media, np. wysokonakładowe tabloidy). Konsensus dotyczący kształtu pamięci zbiorowej należy przy
tym uznać za istotny czynnik integralności narodowej i państwowej. Funkcjonowanie w obrębie danej zbiorowości narodowej dwóch lub więcej, różniących się
od siebie zasadniczo pamięci zbiorowych, z całą pewnością osłabia sprawność
rządzenia i rozwiązywania problemów społecznych i politycznych 4.
W niniejszym artykule chciałbym zastanowić się nad relacją zachodzącą między
pamięcią zbiorową a narodową tożsamością, przyjmując założenie, że niejako
z „natury rzeczy” ma ona charakter polityczny. Naród i tożsamość narodowa są
bezsprzecznie pojęciami z dziedziny polityki (choć, należy przyznać, nie mogą być
ograniczane wyłącznie do tej dziedziny). Zadając sobie pytanie o to, dlaczego
i w jaki sposób pamięć zbiorowa jednocześnie determinuje tożsamość narodową,
jak i stanowi jeden z jej najważniejszych przejawów, przyjmuję hipotezę, że polityka,
w tym politycznie nacechowany dyskurs tożsamościowy, są niemożliwe bez
pamięci. Owa pamięć w obszarze działań i postaw politycznych jest bowiem albo
czymś na bieżąco kształtowanym, przywoływanym, modyfikowanym, albo też
stanowi przedmiot działalności, nazwijmy ją – amnezjotwórczej. Także w drugim
przypadku jest ona na swój sposób obecna – jako wróg, z którym się walczy (na
ogół, jak ma to miejsce w wielu przypadkach, bezskutecznie).

4

J.K. Olick, J. Robbins, Social Memory Studies: From „Collective Memory” to the Historical Sociology
of Mnemonic Practices, „Annual Review of Sociology” 1998, s. 124; J. Kilias, Wspólnota abstrakcyjna.
Zarys socjologii narodu, Warszawa 2004, s. 193–194.
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PAMIĘĆ JAKO PRZEDMIOT NAUKOWEGO DYSKURSU
„Tożsamość jest integralną częścią dyskursu pamięciowego”, zaś „[…] prawdziwą
popularność ‘tożsamość’ zdobyła w latach 70. ubiegłego stulecia, czyli nieco dekadę
przed pojawieniem się ‘pamięci’. Dzisiaj obydwa pojęcia – zauważa amerykański
antropolog kultury Kerwin Lee Klein – funkcjonują ‘w parze’ – innymi słowy, nie
można mówić o jednym bez wspominania drugiego”5. W podobnym tonie wypowiada się znany francuski historyk i filozof Pierre Nora, wspominając, iż „[…] jakaś
głębinowa fala pamięci rozlała się ostatnio po świecie, wszędzie wiążąc ze sobą
bardzo ściśle wierność dla rzeczywistej lub wyobrażonej przeszłości z poczuciem
przynależności, świadomość zbiorową ze samoświadomością jednostkową, pamięć
z tożsamością”6. To zainteresowanie pamięcią zbiorową związane jest w pewnej
mierze ze zmianą w metodologii badań nad nacjonalizmem, która dokonała się
w latach 80. ubiegłego stulecia. Do tego czasu badacze koncentrowali się głównie
na „realnych” i „naturalnych” czynnikach, takich jak: język, naród, środowisko
geograficzne, za pomocą których dochodziło do integracji jednostek z danym
systemem politycznym (ideologicznym). Teorie modernizacji (K. Deutsch) czy
modele socjoantropologiczne (E. Gellner) pozwalały na interpretację nacjonalizmu
jako funkcjonalnej ideologii umożliwiającej integrację nowoczesnych społeczności.
Nowe teorie nacjonalizmu wyjaśniają polityczną integrację jednostek, odwołując
się do wyobrażeń o znakach i symbolach pozwalających na pozytywną identyfikację z daną wspólnotą i odróżniających jednostkę i grupę od innych grup społecznych (etnosymbolizm) 7.

POJĘCIE PAMIĘCI ZBIOROWEJ: ZARYS DEFINICJI
Pamięć zbiorową należy rozumieć – zdaniem socjolog Barbary Szwackiej – jako
pewien „zbiór wyobrażeń członków danej zbiorowości o jej przeszłości, o zaludniających ją postaciach i zaszłych w niej wydarzeniach”, wyrażający się w sposobach
ich „upamiętniania i przekazywania o nich wiedzy, uważanej za obowiązkowe
wyposażenie członka tej zbiorowości”. Innymi słowy, pamięć zbiorowa to „wszyst5
K. Lee Klein, O pojawieniu się pamięci w dyskursie historycznym, „Konteksty” 2003, nr 3–4,
s. 53.
6
P. Nora, Czas pamięci, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7, s. 37.
7
E. Mannová, Historické dimenzie kolektívnych identít v Strednej Europé, „Historický časopis”
2003, nr 3, s. 492–493.
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kie świadome odniesienia do przeszłości, które występują w bieżącym życiu
zbiorowym”8. Na pamięć zbiorową składają się – w opinii Marka Ziółkowskiego
– takie przekonania odnoszące się do przeszłości, które, po pierwsze – są wspólne
pewnej grupie czy zbiorowości, po drugie – są uświadamiane bądź zakładane jako
wspólne, i po trzecie – towarzyszą pewnym działaniom bądź stanowią ich podstawę. Pewne powszechnie podzielane w danej grupie narodowej przekonania
odnoszące się do wspólnej historii, poza tym, że zawierają komponent poznawczy,
mają także wymiar emocjonalno-oceniający i behawioralny (dyspozycji do określonych zachowań) 9.

PAMIĘĆ ZBIOROWA A HISTORIA
Ważne są przekonania dotyczące istnienia oraz szczegółowej treści własnej
przeszłości, nie zaś „przeszłość obiektywna” – taka, jaką można ustalić na drodze
badań historycznych10. To one, w postaci szczególnej interpretacji historii – pamięci
zbiorowej, tworzą tożsamość narodową (poczucie tożsamości) oraz zapewniają
odpowiedni poziom integracji społecznej w ramach danej zbiorowości narodowej 11.
Owe wyobrażenia dotyczące przeszłości są zresztą wcześniejsze od historii rozumianej w kategoriach naukowego odkrycia. Można w tym miejscu przywołać
słynną tezę jednego z najwybitniejszych historyków XX wieku Erica Hobsbawma
8
B. Szacka, Historia i pamięć zbiorowa, „Kultura i Społeczeństwo” 2003, nr 4, s. 4. Autorka zauważa, że można wyróżnić dwa zasadnicze sposoby rozumienia pamięci zbiorowej. Występuje ona
jako (1) „świadomość procesualnego charakteru rzeczywistości, poczucie zmienności historycznej
– i co za tym idzie – sytuowanie wydarzeń na osi czasu linearnego, ilościowego, nieodwracalnego,
oraz postrzeganie teraźniejszości jako umiejscowionej pomiędzy przeszłością a przyszłością” (przeciwstawienie świadomości mitycznej, której elementem jest specyficzna koncepcja czasu jakościowego
czy też „bezczasu”); (2) „wszelka uświadamiana obecność przeszłości w teraźniejszości, wszelkie
występujące w niej wyobrażenia o przeszłości i wszelkie odniesienia do niej, wszelkie rytuały i praktyki upamiętniające postacie i wydarzenia przeszłości” oraz „rozpowszechniona w zbiorowości wiedza
o przeszłości”. Ibidem, s. 32–34.
9
M. Ziółkowski, Pamięć i zapominanie. Trupy w szafie polskiej zbiorowej pamięci, „Kultura
i Społeczeństwo” 2001, nr 3–4, s. 4. Zob. także: A. Szpociński, Inni wśród swoich, Warszawa 1999.
10
M. Billig, Collective Memory, Ideology and the British Royal Family, [w:] Collective Remembering,
red. D. Middleton, D. Edwards, London 1990, s. 61.
11
Ch. Reinprecht, Collective Remembrance and National Orientations (Patriotism, Nationalism):
an International Comparison in Five Central European Countries, Grenoble 2001, s. 3; M. Olejník,
Základné prvky obsahu historickej pamäti a ich úloha pri formovani kolektívnej identity, [w:] Historická
pamäť a identita, red. V. Bačová, Košice 1996, s. 43.
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o „wynajdowaniu tradycji” (stała się ona tematem jednej z jego publikacji książkowych) 12. Historia poddana ideologicznej obróbce, wspiera i legitymizuje poczucie
tożsamości narodowej, a czasami, „mocą historycznej projekcji” dopiero powołuje
narody do istnienia, uważa E.-W. Böckenförde13. Pamięć zbiorowa „żywi się”
wiedzą historyczną, wykorzystując ją jednak selektywnie jako tworzywo do budowania pożądanych obrazów przeszłości wedle własnych zasad, niemających wiele
wspólnego z krytyką historyczną. Nie oznacza to jednak, zauważa Barbara Szacka,
że dokonująca się pod postacią pamięci zbiorowej mitologizacja przeszłości,
oznacza tworzenie mitów w antropologicznym tego słowa znaczeniu. Jakkolwiek
bowiem w pamięci zbiorowej dokonuje się mitologizacja przeszłości, to nie polega
ona na jej fałszowaniu, lecz na „spontanicznym przekształcaniu postaci oraz
wydarzeń przeszłości w bezczasowe wzory i personifikacje wartości, które sankcjonują zachowania i postawy ważne dla życia zbiorowości”14. Ponadto – zauważa
B. Szacka – w pamięci zbiorowej postacie i wydarzenia są sytuowane w bezczaso12

Zob. E.J. Hobsbawm, Introduction: Inventing Tradition, [w:] The Invention of Tradition, red. E.J.
Hobsbawm, T. Ranger, Cambridge 1983. Autor definiuje „wymyśloną tradycję” (invented tradition)
jako „zbiór praktyk, zwykle kierowanych przez otwarcie lub milcząco akceptowane zasady, cechujące
się rytualną i symboliczną naturą, które poprzez powtarzanie dążą do wpojenia pewnych wartości
i norm zachowania, i które automatycznie zakładają ciągłość z przeszłością”. Ibidem, s. 1. Należy
zwrócić uwagę na interpretację teorii Hobsbawma, polegającą na stwierdzeniu, że Hobsbawmowskie
„wynalezienie tradycji” nie powinno być rozumiane jako „wymyślanie”, lecz jako rekonfiguracja
(i nowa konceptualizacja) elementów zastanych. W konsekwencji kształtowanie kultury (konstruowanie dyskursu) – pisze Tomasz Stryjek – polega nie tyle na kreacji czegoś całkowicie nowego, ile
na „operacji przesuwającej znaczenia, po to, by efektywnie zmieniać zastaną rzeczywistość społeczną”.
T. Stryjek, Swoi i obcy – ukraiński dyskurs o tożsamości, czyli „nation building” i „othering”. Rozważania
wokół książki Oli Hnatiuk, „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 3, s. 185. W innym miejscu Hobsbawm
pisze: „Nie powinniśmy dać się zmylić osobliwemu, lecz zrozumiałemu paradoksowi: nowoczesne
narody z całym ich bagażem głoszą, że są przeciwieństwem nowości. Mianowicie, że są zakorzenione
w najodleglejszej starożytności, że są przeciwieństwem konstruktu, mianowicie, że są tak ‘naturalnymi’ wspólnotami, iż nie wymagają innej definicji niż samopotwierdzenie. Jakakolwiek historyczna
lub inna ciągłość zawarta jest w nowoczesnym pojęciu ‘Francji’ i ‘Francuzów’ – a temu nikt nie chce
zaprzeczać – to same te pojęcia muszą zawierać element skonstruowany lub wymyślony. Ponieważ
tak wiele z tego, co subiektywne tworzy nowoczesny ‘naróď, składa się z takich konstruktów i jest
związane z odpowiednimi, i generalnie, całkiem niedawnymi symbolami lub odpowiednio uformowanym dyskursem (takim jak ‘narodowa historia’), to zjawisko narodu nie może być adekwatnie
badane bez zwrócenia bacznej uwagi na ‘wymyśloną tradycję’”. E.J. Hobsbawm, op.cit., s. 14. Interesującą krytykę teorii narodu i nacjonalizmu E.J. Hobsbawm’a można znaleźć w artykule K. Jaskułowskiego pt. Naród jako artefakt. Teoria nacjonalizmu Erika J. Hobsbawma i jej krytyka, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 2001, z. 18, s. 61–79.
13
E.-W. Böckenförde, Naród – tożsamość w swych różnych postaciach, [w:] Tożsamość w czasach
zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1995, s. 134.
14
B. Szacka, Historia i pamięć…, op.cit., s. 8.
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wej dawności, nie zaś w czasie linearnym. O ich wzajemnej bliskości i oddaleniu
decyduje wówczas stopień zbieżności uosabianych przez nie wartości, nie zaś
odległość w czasie15. „Przeszłość jest wprawdzie usytuowana przed teraźniejszością,
ale to ‘przed’ jest jednym wielkim wczoraj, dawniej, uporządkowanym według
innych niż chronologia zasad”16.
Pamięć zbiorowa w odróżnieniu od historii, jest refleksją na temat przeszłości,
która ma charakter niesystematyczny i niesystemowy. W porównaniu z historiografią jest bezpośrednio przeżywanym jednostkowo lub grupowo doświadczeniem
przeszłości, nie zaś osadzonym w jakichś instytucjonalnych ramach wykładem
historii. Pamięć historyczna jest silnie zdeterminowana obecnymi wydarzeniami
i procesami społecznymi, których zrozumienie i oswojenie wymaga pewnego
kontekstu dziejowego. Zatem zadaniem pamięci historycznej jest wytłumaczenie
ich znaczenia, usprawiedliwienie lub dostarczenie argumentacji umożliwiającej
zajęcie krytycznego stanowiska. Ponadto należy pamiętać, że w odróżnieniu od
historii, pamięć zbiorowa cechuje się wysokim potencjałem emocjonalnym, jest
pełna nieskrywanych uprzedzeń, wrogości, lęków, ale także sympatii, empatii
i solidarności 17. Centralną pozycję w pamięci zbiorowej zajmują tryumf i trauma.
O ile jednak tryumf jest zazwyczaj podobnie odbierany przez zdecydowaną większość społeczeństwa, o tyle w przypadku traumy mamy na ogół do czynienia
z licznymi kontrowersjami. Poszukuje się bowiem różnych wyjaśnień i usprawiedliwień, które zależą ściśle od orientacji politycznej, wyznania lub też innych
czynników 18.
Z przedstawieniem opozycji między obiektywną historią a subiektywną i pełną
zafałszowań pamięcią zbiorową, nie zgadza się socjolog Andrzej Szpociński. Jego
zdaniem – ugruntowanie opozycji między nimi tkwi w dwóch bynajmniej nie
oczywistych przekonaniach. Po pierwsze – w przekonaniu, iż wizja przeszłości
oferowana przez historyków, poddawana prymatowi prawdy historycznej, nie może
pełnić praktycznych funkcji przypisywanych pamięci zbiorowej. Po drugie –
w przekonaniu, że pamięć zbiorowa jest siedliskiem fałszu i uproszczeń. Szpociński twierdzi, że oba przekonania nie wytrzymują krytyki, gdyż z jednej strony –
historia nie jest całkiem odporna na społeczne zapotrzebowania (co niekoniecznie
15

Ibidem.
B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, op.cit., s. 92.
17
S. Gabzdilová, Historická pamäť – jeden z formatívnych fenoménov interpretácie dejín, [w:]
Historická pamäť a identita, red. V. Bačová, Košice 1996, s. 19–20.
18
V. Bačová, Historická pamäť ako zdroj konštruovania identity, [w:] Historická pamäť a identita,
red. V. Bačová, Košice 1996, s. 19–20.
16
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musi być zjawiskiem negatywnym, gdyż polityka czasem inspiruje do bardziej
odważnych poszukiwań prawdy historycznej). Z drugiej strony – pamięć zbiorowa
nie musi być siedliskiem przekłamań i uproszczeń, gdyż w warunkach nowoczesności poddawana jest ona permanentnej konfrontacji z odkryciami historycznymi19.
Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko wspomnianego już francuskiego
historyka Pierre Nora, który definiując opozycję istniejącą między pamięcią zbiorową a historią, opowiada się – jeśli można użyć takiego określenia – po stronie
pamięci zbiorowej jako czegoś naturalnego, wynikającego z doświadczenia społecznego, w przeciwieństwie do historii, którą uznaje on za „delegitymizację żywej
przeszłości”, której misją jest „zniszczenie i wyparcie pamięci”. P. Nora w książce
pt. Geschichte und Gedächtnis (Historia i Pamięć) wskazuje na kilka podstawowych
różnic pomiędzy tak pojętą pamięcią zbiorową a nowoczesnym pojęciem historii.
O ile „[…] pamięć jest życiem: zawsze zostaje przenoszona przez jakąś zbiorowość
i dlatego jest stale otwarta, w ruchu, w dialektyce pamiętania i zapominania, […]
jest zawsze aktualnym fenomenem, wieczną obecnością przeżywanej więzi”, to
historia „jest zawsze problematyczną i nieustającą rekonstrukcją tego, co już nie
istnieje”. O ile pamięć ma afektywną czy wręcz magiczną naturę, przenosząc
wspomnienia w sferę sakralną, to „historia wymaga, przez to, iż jest intelektualną
i zsekularyzowaną operacją, analizy i krytycznej argumentacji”, jej zadaniem jest
„odczarowanie przeszłości”. O ile pamięć „[…] jest społeczna, mnoga i mimo
wszystko zindywidualizowana”, to historia w przeciwieństwie do tego „[…] należy
do wszystkich i do nikogo; jest powołana do uniwersalności”. O ile „pamięć jest
absolutem”, o tyle „historia zna tylko to, co relatywne”20.

19
Podstawą krytyki jest obserwacja, że w literaturze przedmiotu spotyka się trzy niewykluczające
się kryteria odróżniania pamięci społecznej od historii: (1) funkcjonalne – w którym zwraca się uwagę
na motywy (intencje), które sprawiają, że interesujemy się historią; historia charakteryzować ma się
krańcową bezinteresownością, z kolei pamięć społeczna służyć ma osiąganiu praktycznych celów,
głównie legitymizacji określonych porządków (kulturowych, politycznych, społecznych) i dostarczaniu budulca tożsamości zbiorowej; (2) strukturalne – w historii operuje się czasem linearnym,
w pamięci zbiorowej zakłada się cykliczność i/lub mityczność czasu; (3) poznawcze – relacja historyczna nastawiona jest na dostarczanie prawdziwej wiedzy o przeszłości, zaś pamięć społeczna jest
wiedzą ułomną, sfałszowaną, zmistyfikowaną. A. Szpociński, Formy przeszłości a komunikacja społeczna, [w:] A. Szpociński, P.T. Kwiatkowski, Przeszłość jako przedmiot przekazu, Warszawa 2006,
s. 18–20. Zob. także: B. Korzeniewski, Pamięć zbiorowa we współczesnym dyskursie humanistycznym,
„Przegląd Zachodni” 2005, nr 2, s. 129–130.
20
Cyt. za: ibidem, s. 124. Zob. także: P. Ricoeur, Pamięć, historia, zapomnienie, Kraków 2007,
s. 533–545.
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DYNAMIKA PAMIĘCI ZBIOROWEJ I JEJ DETERMINANTY
Pamięci historycznej (zbiorowej) nie należy rozumieć w kategoriach „narodowego kuferka”, do którego mechanicznie dodaje się opowieści o nowych (lub nowo
odkrytych) postaciach, formacjach społecznych czy wydarzeniach. Jest ona
ruchoma: ulega wybiórczości i manipulacji, pewne jej elementy zmieniają swoje
proporcje, a nawet znaczenie. Niektóre wcześniejsze interpretacje są potępiane
i skazywane na banicję. W konsekwencji nie może dziwić nieobecność nierzadko
całych epok historycznych czy też dość swobodne obchodzenie się z zasadą chronologicznego ciągu zdarzeń 21. Selektywny charakter należy uznać za bardzo istotną,
jeśli nie najistotniejszą cechę pamięci zbiorowej 22. Historia narodowa nigdy nie jest
raz na zawsze dana i rozpoznana. Generowanie pamięci zbiorowej stanowi bardzo
złożony i skomplikowany proces, w którym decydującą rolę odgrywają (przynajmniej w odniesieniu do Europy Środkowo-Wschodniej), zdaniem Marii Bobrownickiej, cztery elementy: historiografia narodowa, publicystyka, literatura i folklor 23.
Ujmując to od strony podmiotowej, powiedzielibyśmy: historycy, dziennikarze
(choć to chyba nie najszczęśliwsze określenie w stosunku do autorów artykułów
z XVIII i XIX wieku), pisarze, poeci, twórcy ludowi, a także: politycy, duchowni
oraz różnej maści „myśliciele” (jedno bodaj z najbardziej zabawnych słów w języku
polskim).
Historiografia narodowa i powstałe w wyniku odpowiedniej selekcji oraz interpretacji materiału historycznego syntezy historyczne dziejów narodowych, w pewnej mierze formują współczesne wyobrażenia dotyczące tożsamości narodowej.
Jednakże większe znaczenie należy – jak się wydaje – przypisać publicystyce
polityczno-społecznej, podejmującej problematykę państwa i prawa. Kształtowała
i kształtuje ona podstawowe kategorie myślenia elit. Ściśle naukowa historiografia
z uwagi na swoją specyfikę nie mogła i nie może stać się lekturą masową, w przeciwieństwie do publicystyki będącej swego rodzaju „popularną historiografią” (ze

21

Ibidem, s. 19–20; S. Gabzdilová, op.cit., s. 36.
Ibidem, s. 20.
23
M. Bobrownicka, Patologie tożsamości narodowej w postkomunistycznych krajach słowiańskich.
Uwagi o genezie i transformacjach kategorii tożsamości, Kraków 2006, s. 9–14; Jürgen Habermas
dodaje, że „literackie zapośredniczenia i publicystyczne rozpowszechnianie nadają nacjonalizmowi
cech czegoś sztucznego; jest on do pewnego stopnia sztucznie skonstruowany, co sprawia, że staje
się szczególnie podatny na manipulowanie przez odwołujące się do niego elity polityczne”. J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, Warszawa
1993, s. 8.
22
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wszystkimi ułomnościami wynikającymi z uproszczeń), która od początku „schodziła pod strzechy” z uwagi na formę prezentowanych przez nią treści 24. Poważną
rolę, zwłaszcza w przypadku narodów Europy Środkowo-Wschodniej, w kształtowaniu pamięci zbiorowej odgrywała literatura25 lub szerzej – sztuka, obejmująca
także malarstwo historyczne, rzeźbę i inne formy przekazu. W naszej części Europy,
sztuka nie była formą intelektualnej rozrywki, doświadczeniem egzystencjalnych
roztargnień, obaw i wątpliwości. Miała ona wymiar bardziej prozaiczny, co nie
znaczy, że pozbawiona była swoistego heroizmu (tego akurat jest nadmiar). Literatura stanowiła bowiem oręż w politycznej i kulturalnej (między tymi pojęciami
nigdy nie było wyraźnej granicy) walce o przetrwanie narodu pod obcym panowaniem. Pisarze i poeci niejako „z urzędu” stawali się bojownikami o wolność
i wielkość narodu, zaś tych, którzy nie chcieli przyjąć tej roli, bądź byli w swej
twórczości mało przekonujący, usuwano z pamięci zbiorowej, ich twórczość była
marginalizowana, czasem także ośmieszana 26. Nierzadko przestawali tworzyć lub
wyjeżdżali na Zachód (vide: Józef Korzeniowski – Joseph Conrad). Literatura
obowiązkowo przesiąknięta patosem, pisana „ku pokrzepieniu serc”, konserwująca
skutecznie (lub tworząca) wiele mitów i stereotypów narodowych, bardzo skutecznie oddziaływała na umysły mas. Kształtowała rodzimą historiografię, nierzadko
rozmijającą się w poważnym stopniu z faktami, ale przede wszystkim kształtowała
pewien typ patriotyzmu. Maria Bobrownicka zauważa, że wspólną cechą praktycznie wszystkich pamięci zbiorowych narodów słowiańskich (choć wydaje się, że jeśli
mowa o Europie Środkowej – śmiało można dodać także Węgrów, Litwinów czy
Rumunów, Żydów zaś w szczególności), jest wiktymizm. Przybiera on z jednej
strony postać hasła gloria victis (przyznanie moralnej satysfakcji zwyciężonym),
pełni rolę pocieszyciela, z drugiej natomiast – dąży się do rozbudzenia w pokonanych żądzy odwetu, wyrównania doznanych krzywd i upokorzeń (np. „szablą
odbierzemy” z polskiego hymnu państwowego) 27. Wspomniany przez M. Bobrownicką folklor jako element konstytuujący pamięć zbiorową, należy rozumieć w tym

24

M. Bobrownicka, op.cit., s. 14–16.
Zob. I. Even-Zohar, The Role of Literature in the Making of the Nations of Europe: a Socio-Semiotic
Study, „Applied Semiotics / Sémiotique appliquée” 1996, nr 1, s. 39–59.
26
Wyjątek od tej reguły mogą stanowić postaci, które osiągnęły międzynarodowy sukces, lecz ich
dzieła nie miały wiele wspólnego z narodową agitacją. Stają się oni wówczas symbolem i wizytówką
narodu, dowodem na jego wielkość, witalność i inteligencję.
27
M. Bobrownicka, op.cit., s. 80–81. Szerzej na ten temat: R. Zenderowski, Wyścig wiktymistyczny
w Europie Środkowo-Wschodniej. O wyższości Holokaustu nad Golden Age, „Studia Bobolanum” 2009,
nr 3, s. 65–93.
25
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przypadku jako pozaliteracką formę przekazu wiedzy na temat przeszłości danej
grupy etnicznej. Folklor stanowi społeczny i kulturowy fenomen, w którym odnajduje się echa historycznych wydarzeń – doznanych porażek i odniesionych zwycięstw. Nie mamy tutaj jednak do czynienia z historią, ale raczej ze zbiorem rozmaitych „historyjek” przekazywanych z ust do ust, zapisywanych w pamiętnikach
lub przedstawianych w postaci ludowych obrazków. Owe historyjki opisujące
wydarzenia, prawdziwe i zmyślone, które miały miejsce w obrębie jakiejś miejscowości lub regionu, jakoś wpisują się w nurt historii narodowej. Folklor jest przy
tym raczej przedmiotem, jednym z elementów pamięci zbiorowej, dowodem na
autentyczność i oryginalność danej kultury narodowej, nie zaś czymś, co obiektywie wydatnie wpływałoby na kształt tejże pamięci. Zasadniczo bowiem znaczenie
konkretnego folkloru ogranicza się do stosunkowo nielicznej grupy regionalnej,
wchodzącej w skład grupy narodowej.
Pamięć zbiorowa ma swój wymiar subiektywny i obiektywny. W pierwszym
przypadku, pozwala się ona zrekonstruować na podstawie wyników prowadzonych
badań sondażowych, w których prosi się respondentów o ustosunkowanie się do
poszczególnych elementów historii narodowej, a także o zrelacjonowanie własnych
wyobrażeń odnoszących się do przeszłości grupy narodowej, z którą dana jednostka
utożsamia się. Zebrany w ten sposób „materiał dowodowy” jest często interesujący
pod względem poznawczym, zwłaszcza, gdy rozpatruje się go w dłuższej perspektywie czasowej i ma się możliwość śledzenia często wcale nie tak powolnych
i ewolucyjnych przemian w świadomości historycznej. Z drugiej strony – należy
wskazać na obiektywny wymiar pamięci zbiorowej. Marek Ziółkowski uważa, że
zobiektywizowane elementy pamięci zbiorowej występują we współczesnych społeczeństwach w trzech podstawowych wymiarach. Po pierwsze – w rozbudowanej
postaci słownej, książek oraz artykułów w gazetach, w programach partii politycznych, manifestach lokalnych stowarzyszeń. Po drugie – w postaci krótkich haseł
werbalnych, uobecniających się na przykład w czasie kampanii wyborczych czy
nawet w reklamie komercyjnej. Wreszcie po trzecie – w postaci obrazkowej, czyli
ikonicznej – w obrazach telewizyjnych, zdjęciach w kolorowych magazynach,
komiksach itp. M. Ziółkowski zauważa jednocześnie, że współcześnie wzrasta rola
trzeciego nośnika pamięci zbiorowej, gdyż dyskurs tożsamościowy staje się w coraz
większym stopniu „dyskursem poprzez obraz” (o ile – zauważa – w ogóle można
nazwać to dyskursem)28. Do wspomnianych przez Ziółkowskiego nośników narodowej tożsamości należałoby – jak się wydaje – dołączyć także: cały repertuar świąt
28

M. Ziółkowski, op.cit., s. 4.
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narodowych, powszechnie obchodzonych wielkich rocznic, hymny narodowe (stare
i nowe – tutaj warto prześledzić ewolucję ich treści), symbole umieszczane na
środkach płatniczych, najczęściej występujące nazwy głównych ulic, placów itp 29.

PAMIĘĆ ZBIOROWA JAKO WARUNEK ISTNIENIA NARODU
Pamięć zbiorowa stanowi warunek sine qua non istnienia narodu. Dany naród
nie może trwać – zauważa Leszek Kołakowski – „nie będąc świadomy, iż jego obecna
egzystencja jest przedłużeniem istnienia w przeszłości oraz, że im dalej w przeszłość
sięgają te rzeczywiste lub urojone wspomnienia, tym mocniej ugruntowana jest jego
tożsamość narodowa”30. Narody bez przynajmniej wyimaginowanej przeszłości nie
istnieją. Konieczna jest recepcja i – jak powiada Edward Shils – ciągłe aktywizowanie tradycji, które „przenoszą obrazy znaczących wydarzeń i osób z przeszłości”.
Dodaje przy tym, iż „naród jest taką zbiorowością, w której przeszłość i teraźniejszość istnieją równocześnie”31. (Na myśl przychodzą tutaj słowa polskiego wieszcza
Cypriana Kamila Norwida: „przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”). Celebracja
własnej „historii” jest przeto nieodzownym elementem konstytuującym narodową
tożsamość. Uznaje się przy tym, że to, kim jesteśmy obecnie wynika z wielopokoleniowych doświadczeń, z dziedzictwa określającego nasz sposób widzenia siebie
oraz innych. Naród i odpowiadająca mu tożsamość jako wyraz grupowej samoświadomości nie jest „zjawiskiem jednopokoleniowym”32.
29
Na znaczenie symbolicznych obiektywizacji tożsamości narodowej zwraca uwagę socjolog Elżbieta
Hałas. Autorka pisze m.in., że „tożsamość – złożony kompleks symboliczny – zarówno w przypadku
tożsamości jednostkowej, jak i w przypadku tożsamości zbiorowej, jest konstruktem. […] Można powiedzieć, że tożsamość zbiorowa jest w istocie wielością tożsamości – tożsamości sytuacyjnych i tożsamości ról w dramacie historycznym […] W obszarze publicznym kalendarz świąt stanowi, tak
w społeczeństwach pierwotnych, jak w społeczeństwach ponowoczesnych, istotny szkielet tożsamości.
[…] Kalendarz świąt publicznych ucieleśnia pamięć społeczną przekazywaną przez rytuały spoglądania
wstecz”. E. Hałas, Symbole publiczne a polska tożsamość. Zmiana i niejednoznaczność w kalendarzu świąt
państwowych III Rzeczypospolitej, „Kultura i Społeczeństwo” 2001 nr 3–4, s. 50–51; Zob. także: idem,
Konstruowanie tożsamości państwa-narodu. Konflikt symboliczny o preambułę do konstytucji, „Kultura
i Społeczeństwo” 2004 nr 3, s. 121–142; idem, Symbole w interakcji, Warszawa 2001.
30
L. Kołakowski, O tożsamości zbiorowej, [w:] Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel
Gandolfo, red. K. Michalski, Kraków 1995, s. 49; także w: idem, op.cit., s. 162.
31
E. Shils, Naród, narodowość i nacjonalizm a społeczeństwo obywatelskie, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa” 1996, z. 1, s. 14.
32
Ibidem, s. 15. Andrzej Szpociński zauważa, że „zjawisko upamiętniania (konstruowania
dziedzictwa) nie jest uniwersalną cechą ludzkich kultur”. Koniecznie muszą być bowiem spełnione
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Odpowiedź na pytanie tożsamościowe: kim jesteśmy? nierozerwalnie związana
jest z ustosunkowaniem się do swojej przeszłości (kim byliśmy?). Zdaniem Jana
Szmyda, historia danej zbiorowości, wspólne dzieje, wyobrażone głównie w twórczości literackiej (w mniejszym stopniu – udokumentowane na podstawie krytycznych badań historycznych), „rzeźbią przemożnie, kształtują ostatecznie świadomość
i psychikę zbiorową, charakter i typ psychiczny, swoistości kulturowe i narodowe,
często też ethos i style życia, a w konsekwencji – poczucie wspólnotowej tożsamości”33. Poddając analizie poszczególne przypadki tożsamości narodowych należy
zauważyć, że niezależnie od tego, jak odległa i bogata jest historia danej grupy
narodowej, akcentowanie własnej przeszłości i tworzenie pewnych wyobrażeń o niej,
jest zjawiskiem powszechnym. Pamięć zbiorowa w warunkach dynamicznie zmieniających się stosunków politycznych, kulturalnych i gospodarczych, wydaje się
coraz bardziej zyskiwać na wartości jako pewien stały punkt odniesienia, swego
rodzaju „kotwica”, jako coś, co nie podlega arbitralnej zmianie i zakwestionowaniu 34.
Przeszłość w odróżnieniu od przyszłości i pytań „kim chcemy być?”, jest „materiałem zgromadzonym”, a nie postulowanym i niepewnym. Zdaniem L. Lindstroma,
pamięć zbiorowa pozwala „odczytywać teraźniejszość w pojęciach z przeszłości
poprzez opisywanie przeszłości w pojęciach teraźniejszości”35.
Barbara Szacka wyróżnia trzy mechanizmy działania pamięci społecznej w procesie tworzenia tożsamości grupowej 36. Po pierwsze, chodzi o samą świadomość
wspólnej przeszłości, „wspólnego trwania w czasie”, która „budzi emocjonalny
dwa istotne warunki. Po pierwsze – upamiętnienie może zachodzić tylko w tych kulturach, które są
w stanie odróżniać stany rzeczy ważne od nieważnych w perspektywie długiego trwania. Chodzi
zatem o te kultury, które są w ogóle zdolne operować kategorią długiego trwania. Po drugie – warunkiem upamiętnienia jest respektowanie w danej kulturze przekonania, że można „w taki lub inny
sposób uchwycić (opisać) istotę (tożsamość) dzieł sztuki, zdarzeń i postaci historycznych, bowiem
tylko mające swą tożsamość mogą być przedmiotem upamiętnienia”. Ibidem, s. 10.
33
J. Szmyd, Tożsamość narodowa w procesie cywilizacyjnym. Uwagi na przykładzie polskiego
charakteru narodowego, [w:] Skąd przychodzi Antychryst? Kontakty i konflikty etniczne w Europie
Środkowej i Południowej, red. T. Falęcki, Kraków 2004, s. 23.
34
Zjawisko pamięci społecznej od dawna – zauważa Barbara Szacka – bo od czasów klasycznych
prac Maurice’a Halbwachsa (1877–1945), przyciąga uwagę przedstawicieli najrozmaitszych dyscyplin
– historyków, antropologów, psychologów społecznych i socjologów. Wciąż jednak napotkać można
głosy kwestionujące sens tego pojęcia, na rzecz argumentu, że pamięcią rozporządzają jedynie jednostki. B. Szacka, Pamięć społeczna a identyfikacja narodowa, [w:] Trudne sąsiedztwa. Z socjologii
konfliktów narodowościowych, red. A. Jasińska-Kania, Warszawa 2001, s. 30.
35
L. Lindstrom, Leftmap Kastom: the political history of tradition on Tauna Vannatu, „Mankind”
1982, nr 13, s. 317, cyt. za: W.J. Burszta, Antropologia kultury, Poznań 1998, s. 171.
36
Jej zdaniem pamięć zbiorowa posiada dwie podstawowe funkcje: tożsamościową i legitymizacyjną. Znaczenie tej pierwszej w wielu przypadkach przyćmiewa drugą. Pamięć zbiorowa legitymizuje
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oddźwięk wśród członków zbiorowości, bez względu na to, jakiego rodzaju jest to
zbiorowość. Wskaźnikiem istnienia takiej właśnie świadomości jest zazwyczaj
bardzo rozbudowany repertuar różnych świąt i rocznic narodowych, jubileusze
różnych ważnych instytucji itd. Trzeba tutaj pamiętać, że dawność ma w społecznościach ludzkich moc sakralizującą. Jest synonimem trwałości, a pośrednio
uzasadnia prawo danego narodu do istnienia. W ową dawność wpisane jest także
przesłanie, że naród jest wspólnotą „żywych i umarłych”, nie tylko tych, którzy żyją
dzisiaj, ale także tych, którzy żyli „wczoraj, przedwczoraj i jeszcze dawniej”. Po
drugie – w pamięć społeczną wpisany jest pewien przekaz wartości i wzorów
zachowań. Poszczególne elementy tejże pamięci nie są neutralne, są jednoznacznie
moralne – złe lub dobre i jako takie potępiane lub czczone. Ze świadomości wypiera
się na ogół to, co złe i co nie tworzy korzystnego dla danego narodu wizerunku.
Istotną cechą tego przekazu jest imperatyw przedkładania interesu grupowego nad
interes osobisty. Tym sposobem, pamięć społeczna działa na rzecz nadawania
zbiorowości narodowej charakteru grupy ideologicznej. Po trzecie – pamięć społeczna określa „specyficzny język grupy”, stający się jej istotnym wyróżnikiem.
Istnienie pewnych niezrozumiałych dla „obcych” kodów językowych, swoistych
niuansów, które można zrozumieć jedynie w świetle historii danego narodu, czyni
daną społeczność narodową osobnym, suwerennym podmiotem 37.
Maria Bobrownicka stwierdza, że pamięć historyczna posiada „znacznie większy ciężar gatunkowy w procesie dojrzewania zbiorowej tożsamości niż wspólnota
językowa czy związek z terytorium, jakkolwiek i one mają tu poważne znaczenie”38.
Zwraca uwagę na to, że pamięć zbiorowa jest w dużej mierze niezależna od zanikania i odradzania się języka lub też zajmowania przez dany naród takiego, a nie
innego terytorium. Przykładem mogą być tutaj Irlandczycy, którzy mimo marginalizacji swojego języka narodowego na rzecz angielskiego, zachowali bardzo silną
świadomość odrębności od Anglików. Inną egzemplifikacją mogą być Żydzi,
którzy przez wieki nie posiadali własnego państwa czy choćby terytorium, które
mogliby uznać za własne i nim bez większych przeszkód rozporządzać (oczywiście
należy tutaj pamiętać o „ziemi obiecanej” jako przedmiocie tęsknot). Pamięć
zbiorowa jest bowiem przede wszystkim antropocentryczna (utrwalanie postaci
przywódców – królów, wodzów, różnych „mężów opatrznościowych”, wizjonerów

nie tylko samo istnienie danej zbiorowości, ale także określone struktury społecznej dominacji
i formy władzy politycznej. B. Szacka, Pamięć społeczna…, s. 54.
37
B. Szacka, Pamięć społeczna…, op.cit., s. 39–41; idem, op.cit., s. 48–54.
38
M. Bobrownicka, op.cit., s. 10.
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i proroków itp.) oraz historiocentryczna (zwycięstwa i klęski urastające do rangi
symboli)39.
Pamięć zbiorowa może być – i zazwyczaj jest – ważnym czynnikiem zapewniającym integrację wewnątrz grupy narodowej, ale też, na co zwraca uwagę m.in.
izraelski pisarz Awraham B. Jehoszua (podejmujący w jednym z esejów temat
tożsamości żydowskiej), pewne jej elementy mogą okazać się szkodliwe i niebezpieczne dla narodu i państwa. W XXI wieku konieczna jest – jego zdaniem – demitologizacja pamięci kolektywnej. Jehoszua stwierdza, że istnieją zasadniczo dwa
modele budowania tożsamości – amerykański, kreujący i pielęgnujący tożsamość
na fundamencie dawnych i nowych mitów oraz europejski, gdzie tożsamość
narodowa (i ponadnarodowa) budowana jest na „poczuciu historycznej ciągłości
czasu i miejsca”40. Oczyszczanie pamięci zbiorowej z różnego rodzaju narodowych
mitologii daje z jednej strony – gwarancję lepszej percepcji rzeczywistości i przystosowania do przemian zachodzących we współczesnym świecie, z drugiej jednak
– pozbawia naród czegoś, co zostało już w jakiś sposób przyswojone i oswojone,
uznane za integralną część tożsamości narodowej. Taka amputacja bywa bolesna,
choć rzeczywiście czasami nieunikniona i pożądana. Jehoszua niestety, przechodzi
obojętnie obok pytania o związek demitologizacji i denacjonalizacji, o minimum
mitów potrzebnych dla przetrwania narodowej tożsamości. Wydaje się, że pamięć
zbiorowa oczyszczona całkowicie z mitów, będąca wynikiem żmudnej pracy wielu
komisji złożonych z najwybitniejszych i niezideologizowanych historyków (czy
aby nie jest to zbiór pusty?), jest po pierwsze – niemożliwa, a po drugie – gdyby
nawet udało się wykreować taki rodzaj pamięci zbiorowej, byłaby ona najprawdopodobniej niestrawna dla mas. Nie oczekują one bowiem – zabrzmi to pewnie
cynicznie – naukowego wykładu, lecz pocieszenia, uwznioślenia, dodania otuchy,
pokrzepienia, słowem – czegoś w rodzaju seansu psychoterapeutycznego zamiast
trudnej lekcji historii, w trakcie której trzeba będzie dodatkowo wyznawać własne
grzechy i zaniedbania.

39

Ibidem, s. 10–11.
A.B. Jehoszua, Izrael: między mitem a historią. Dwa modele żydowskiej tożsamości, „Europa”
(dodatek do „Dziennika”) 2006, nr 21, s. 14–15.
40
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PAMIĘĆ I NIEPAMIĘĆ
Mówienie o tożsamości narodowej wyłącznie w odniesieniu do pamięci zbiorowej, bez uwzględnienia niepamięci zbiorowej będącej efektem nie tyle ignorancji,
co świadomego zapominania, oznaczałoby zbyt jednostronne ujęcie tego bardzo
istotnego aspektu tożsamości narodowej. Pamięć i niepamięć zbiorowa stanowią
bowiem w istocie dwie strony tego samego medalu. Jeśli więc jako pamięć określa
się kulminację i rejestrację informacji oraz utrwalone w świadomości struktury
ich interpretacji, to niepamięć stanowi to wszystko, co znajduje się poza tym
obszarem – zarówno treści nieprzyswojone (a będące przedmiotem wcześniejszych
doświadczeń), jak i te, które uległy eliminacji 41.
Pamięć zbiorowa tworzona jest – powtórzmy – na podstawie selektywnej recepcji materiału historycznego, który dodatkowo zostaje poddany obróbce ideologicznej. Oznacza to, że pewne obiektywnie ważne dla kondycji kulturowej danej
zbiorowości narodowej elementy historii, mogą zostać celowo pominięte. Zgodnie
z zasadą Maurice Halbwachsa42 pamięta się to, co wygodnie pamiętać, a zapomina
to, co wygodnie zapomnieć. Następuje zatem wypieranie ze świadomości społecznej informacji prawdziwych, lecz z jakichś względów niewygodnych, zakłócających
dobre samopoczucie członków danej zbiorowości. Przy powtórnym zetknięciu się
z informacjami poprzednio wypartymi dochodzi na ogół do wzburzenia, oporu,
emocjonalnych i irracjonalnych reakcji odrzucających owe informacje43. Zdaniem
41

Por. M. Hirszowicz, E. Neyman, Społeczne ramy niepamięci, „Kultura i Społeczeństwo” 2001,
nr 3–4, s. 24.
42
Maurice Habwachs – francuski socjolog, uznawany jest za osobę, która jako pierwsza wprowadziła problematykę pamięci zbiorowej do humanistyki. Jego rozważania na temat pamięci zbiorowej,
zawarte m.in. w Społecznych ramach pamięci (1925) miały o tyle nowatorski charakter, że pojawiła
się w nich większość kluczowych wątków właściwych dla znacznie późniejszego dyskursu, dotyczącego omawianej problematyki. Nowatorski charakter prac Halbwachsa wynika także stąd, że w odróżnieniu od prac Henryka Bergsona i Zygmunta Freuda, Halbwachs nie daje pierwszeństwa pamięci
indywidualnej nad zbiorową (jak uczynił to Bergson), ani nie szuka w pamięci tajemnic indywidualnej
osobowości człowieka (Freud), ale twierdzi, że pamięć zbiorowa posiada pierwszeństwo nad pamięcią
jednostki do tego stopnia, że nie można mówić o istnieniu czystej pamięci prywatnej bez wpływu
kategorii społecznych. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że Halbwachs wprowadzając rozróżnienie na pamięć zbiorową i pamięć historyczną, twierdzi, że pamięć zbiorowa zapewnia właściwość
i kontynuację zbiorowości, podczas gdy pamięć historyczna nie posiada funkcji zapewniających
tożsamość. B. Korzeniewski, op.cit., s. 122.
43
M. Ziółkowski, op.cit., s. 5. Maria Hirszowicz i Elżbieta Neyman zwracają uwagę, że w odniesieniu do niepamięci analogie między świadomością indywidualną i zbiorową obejmują następujące
elementy: (1) wypieranie ze świadomości kolektywnej informacji w jakiś sposób niewygodnych,
zakłócających dobre samopoczucie zbiorowości; (2) tendencje do nieuświadomionego powtarzania
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Maurice Halbwachsa, zapominaniu ulega to, co mogłoby dzielić grupy, takie jak
rodzina, współwyznawcy czy klasa społeczna, ponieważ warunkiem społecznej
równowagi jest utrzymanie jedności i spójności zbiorowej. „[…] Społeczeństwo
dąży do usunięcia ze swojej pamięci wszystkiego, co mogłoby dzielić jednostki,
oddalać grupy od siebie i w każdej epoce zmienia ono swoje wspomnienia w ten
sposób, by były zgodne ze zmiennymi warunkami społecznej równowagi”44. Jerzy
Szacki stwierdza, że stworzona przez Halbwachsa teoria pamięci zbiorowej zmierzała do wykazania, że „pamięć nie jest mechaniczną zdolnością rejestrowania
zaobserwowanych zjawisk, lecz polega raczej na nieustannym rekonstruowaniu
przeszłości przez pamiętający podmiot”45. Z kolei amerykański historyk David
Thelen stwierdza, że „ludzie są zależni od innych, którzy pomagają im decydować,
o których doświadczeniach zapominać, jakie zapamiętywać i jak je interpretować.
Ludzie rozwijają wspólną tożsamość badając i dochodząc do porozumienia co do
wspomnień”46. Selekcja materiału historycznego i towarzyszące jej ideologiczne
interpretacje są konieczne również z uwagi na narastającą w czasie liczbę wydarzeń
i przemian kulturowych. Inaczej może dojść do czegoś, co Maria Bobrownicka
określa mianem „przeciążenia historycznej pamięci”47.
Zapominanie można rozpatrywać w dwóch aspektach: biernym i aktywnym.
Pierwszy polega na strategii unikania, na dążeniu, by czegoś nie wiedzieć, nie
dowiadywać się, nie wnikać w informacje mogące naruszyć wyidealizowany obraz
własnej grupy narodowej. Z kolei aspekt drugi, związany jest z aktywnym przeciwdziałaniem określonej pamięci. Ma on charakter świadomie selektywny, polega
zwłaszcza na zapominaniu z jednej strony o ofiarach i ich cierpieniach, z drugiej
– o własnym udziale w zadawaniu tych cierpień. Na oddolne, spontaniczne procesy
zapominania nakładają się więc świadome manipulacje informacją dokonywane
zwłaszcza przez władzę państwową lub inne wpływowe elity 48. Mamy tutaj do
pewnych zachowań wypartych z informacyjnego rejestru; (3) irracjonalne reakcje w zetknięciu się
z faktami, które dotyczą spraw zakamuflowanych w świadomości indywidualnej; (4) opory w przyjmowaniu informacji uprzednio wypartych; (5) katalityczne znaczenie ujawniania owych informacji.
M. Hirszowicz, E. Neyman, op.cit., s. 27.
44
M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969, cyt. za: M. Hirszowicz, E. Neyman,
op.cit., s. 26.
45
Zob. J. Szacki, O tożsamości (zwłaszcza narodowej), „Kultura i Społeczeństwo” 2004, nr 3, s. 40.
Zob. także: P. Ricoeur, Pamięć…, op.cit., s. 523–528.
46
D. Thelen, Memory and American History, „The Journal of American History” 1989, nr 4, cyt.
za: M. Hirszowicz, E. Neyman, op.cit., s. 26.
47
M. Bobrownicka, op.cit., s. 10.
48
M. Ziółkowski, op.cit., s. 5.
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czynienia z zapominaniem i niepamięcią jako swoistym, obok oficjalnej wersji
pamięci zbiorowej, narzędziem kształtowania zbiorowej tożsamości, którą „oczyszcza się” z tego wszystkiego, co mogłoby narazić na szwank reputację danego narodu
na zewnątrz, a także osłabić przywiązanie do zbiorowości narodowej poszczególnych jej członków.

PODSUMOWANIE
Reasumując, można powiedzieć, że każda tożsamość narodowa jest efektem
złożonego procesu przypominania i zapominania, ale przede wszystkim „brązowienia” i „odbrązawiania” narodowej przeszłości. Zwraca się czasem uwagę na to,
że zbytnie przywiązanie do narodowych mitów, traumatyczne przylgnięcie do nich
w obawie przed nowoczesnością, sąsiednimi narodami czy własną słabością,
skutkuje spowolnieniem rozwoju. Życie w fikcji uniemożliwia podejmowanie
trafnych decyzji, gdyż opierają się one na fałszywych przesłankach. Obniża ono
zdolność przystosowawczą narodu do przemian współczesnego świata, coraz silniej
infantylizuje myślenie o własnej tradycji. Zdolność do krytycznej oceny własnych
dziejów wydaje się być współcześnie bardzo ważnym wyzwaniem stającym przed
państwami narodowymi. Jest wskaźnikiem narodowej dojrzałości. Maria Bobrownicka stwierdza dosadnie: „im dojrzalszy jest naród, tym większą wykazuje zdolność do autokrytycznego obiektywizmu, do wyzwalania się z konwencji zmitologizowanego myślenia o swej przeszłości, na co przeważnie nie stać narodów
szczególnie (słusznie czy niesłusznie) zakompleksionych i przez to skłonnych do
ulegania populistycznym sloganom demagogicznych haseł kompensacyjnych czy
roszczeniowych i grania nimi jako swoimi jedynymi atutami politycznymi”49.
Zauważa ona przy tym, że „im niższy poziom wykształcenia danej grupy społecznej, tym mniejsza jest jej świadomość historyczna, tym łatwiej przyjmuje ona
wszelkie popularne stereotypy, gdyż – zgodnie z prawem natura horret vacuum –
brak wiedzy zastąpi zawsze jakaś skażona lub zdeformowana jej namiastka”50.
Najgorszym rozwiązaniem wydaje się „podany do wierzenia”, nieznoszący krytyki
obraz własnej przeszłości narodowej. Towarzyszy temu uznanie historyków,

49
50

s. 55.

M. Bobrownicka, op.cit., s. 7.
Ibidem, s. 11; J. Wyrozumski, Cywilizacja i historia, „Zagrożenia Cywilizacyjne” 2001, nr IV,
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socjologów i politologów odkrywających rzeczywiste karty narodowej historii za
wrogów narodu, zmierzających do jego unicestwienia.
Wydaje się być wielce symptomatyczne to, że zainteresowanie pamięcią, zwłaszcza wśród polityków, ma miejsce w sytuacji, w której – z wielu bardzo różnych
przyczyn – edukacja historyczna przeżywa wyraźny i bezprecedensowy kryzys.
Nie trzeba prowadzić pogłębionych badań, wystarczą codzienne obserwacje
i rozmowy (np. ze studentami jako potencjalnymi przedstawicielami przyszłych
elit), by przekonać się, że wydarzenia sprzed zaledwie dwudziestu lat stanowią
jedynie fragment prehistorii przesłoniętej mgłą ignorancji. Wiedza dotycząca
politycznych, gospodarczych i kulturowych konsekwencji istnienia w wielu państwach reżimów komunistycznych, a także wiedza odnosząca się do przyczyn
i konsekwencji II wojny światowej, mimo że mówimy o przeszłości obejmującej
dwa-trzy pokolenia, jest coraz bardziej szczątkowa i wybiórcza, a często po prostu
fałszywa. Historycy biją na alarm, zaś politycy nierzadko zacierają ręce, doskonale
zdając sobie sprawę z faktu, że pamięć historyczna oderwana od rzetelnej historiografii stanowi doskonałe narzędzie społecznej mobilizacji i politycznej manipulacji.

SUMMARY

THIS ARTICLE EXAMINES the relationship between collective memory (CM) and national
identity. Author argues that this relationship has a obvious political nature. He claims that
CM simultaneously determines national identity and also can be understood as a one of
its major manifestations. He puts hypothesis that politics and politically determined discourse on national identity are impossible without memorizing, re-memorizing and forgetting. Over mentioned memory in the sphere of political attitudes and activities is permanently recollecting, reshaping or intentionally forgetting. The author deals with issues such
as: CM as a subject of scientific discourse; definitions of CM; relationship between collective CM and history; dynamics of CM and its determinants, CM as a condition for the
existence of the nation; relationships between memorizing and forgetting.

vol. 28/2011 ISSN 1505-2192

Eugeniusz Ponczek

POLITYKA HISTORYCZNA – OD REFLEKSJI
POLITYCZNEJ DO RACJI STANU
(OGLĄD Z PERSPEKTYWY POLSKIEJ)

MYŚL POLITYCZNA A KULTURA ZACHOWAŃ POLITYCZNYCH

Z PEWNOŚCIĄ MYŚL POLITYCZNA to „pojęcie ogólne” integrujące wszelkie idee
polityczne, w tym filozofię polityczną, ideologię, doktrynę, program polityczny
oraz hasła polityczne, umożliwiające komunikację polityczną. W myśli politycznej
zawarta jest „próba wyrażenia konkretnych interesów”. Innymi słowy – myśl polityczna określa niewątpliwie „przebieg i cel działań politycznych”1. Świadczy to
o tym, iż działania polityczne są praktycznym wyrazem myśli politycznej2. Niemniej
jednak szeroko rozumiana myśl polityczna wykracza poza tendencję do utożsamiania jej wyłącznie z ideologią, doktryną i programem politycznym 3. W wymiarze
kreatywnym jest ona formą świadomości społecznej, odzwierciedlaną w opinii
publicznej. Z myślą polityczną związane są nie tylko takie pojęcia, jak: ideologia,
doktryna, program polityczny, ale także światopogląd, mit, utopia oraz symbol
w polityce 4. Nie powinno to być równoznaczne z odtwarzaniem myśli politycznej
„przez pryzmat” niejako systemu wartości uznawanego aktualnie przez jej badacza 5.

1

R. Wapiński, Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997, s. 8.
J. Majchrowski, Wstęp, [w:] B. Bankowicz, A. Dudek, J. Majchrowski, Główne nurty współczesnej
polskiej myśli politycznej, Kraków 1996, s. 11 i 14.
3
R. Tokarczyk, Uwagi o przedmiocie współczesnej myśli politycznej, „Studia Nauk Politycznych”
1986, nr 2, s. 9; por. idem, Komparatystyka w myśli politycznej, „Studia Nauk Politycznych” 1982,
nr 5–6, s. 90–100.
4
B. Pasierb, Wstęp, [w]: Współczesna polska myśl polityczna. Wybrane ośrodki, koncepcje, system
wartości, red. B. Pasierb, K.A. Paszkiewicz, Wrocław 1996, s. 6–8, 11.
5
R. Wapiński, Badania nad dziejami polskiej myśli politycznej schyłku XIX i XX wieku, „Przegląd
Humanistyczny” 1987, nr 9, s. 51–52, passim.
2
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Zdarzało się często, że „myśliciele, którzy snuli swoje rozważania w całkowitym
oderwaniu od rzeczywistości politycznej, na ogół produkowali utopie”6.
Myśl polityczna integruje, zarówno podlegającą aksjologizacji refleksję dotyczącą
współczesnych realiów politycznych wraz z odniesieniami do przeszłej rzeczywistości, jak i też wizję przyszłości. Tak też aksjologia społeczna zawarta jest w każdej
powstającej i rozwijającej się myśli politycznej 7. Oznacza to, że nie można rozpatrywać myśli politycznej, abstrahując od jej wymiaru aksjologicznego 8. Okazuje się
bowiem, iż wartości polityczne stanowią bardzo ważny integralny składnik konstytuujący myśl polityczną. Dlatego też politolog skupia „uwagę na ideach, które uznaje
za polityczne, ukazując je przy tym w funkcjonalnej zależności od egzystencji grup
społecznych”. Rzeczą oczywistą jest to, że „dla politologa idee nie istnieją samoistnie,
ale jako część ustalonych światów myślowych lub reakcja na nie”9.
Najczęściej wyodrębnia się dwa zasadnicze style myślenia politycznego, mianowicie retrogresywny i progresywny (chociaż wymieniany jest jeszcze cykliczny, na
który w niniejszych rozważaniach nie została zwrócona uwaga). Każdy z nich może
w znacznym stopniu determinować zachowania polityczne, rozpatrywane jako
behawioralny komponent kultury politycznej. Okazuje się, iż zwolennicy opcji
retrogresywnej (a zwłaszcza konserwatyści, nacjonaliści i chadecy) preferują, czy
nawet kultywują przeszłość. Są oni najczęściej zwolennikami tradycyjnej kultury
politycznej, raczej zamkniętej, często też kultury podporządkowania i nierzadko
zaściankowej. Akceptują dość wyraźnie polityczny wymiar spuścizny dziejowej,
eksponując ogromną rolę tradycji, porządku prawnego, hierarchizmu i gradualizmu oraz fideizmu religijnego. Natomiast zwolennicy myślenia prospektywnego
(liberałowie, socjaldemokraci oraz dość liczni egalitaryści) są raczej skłonni opowiadać się za otwartą, przeważnie zsekularyzowaną i – co jest oczywiste – uczestniczącą kulturą polityczną 10.

6

M. Król, Historia myśli politycznej od Machiavellego po czasy współczesne, Gdańsk 1998, s. 6,
8, 17.
7
Por. A.F. Grabski, Z zagadnień metodologicznych badania myśli politycznej, „Edukacja Polityczna”, 1983, vol. 2, s. 53, 57; por. A. Czarnota, Problemy syntezy polskiej myśli politycznej – rozważania
wstępne, [w:] Państwo w polskiej myśli politycznej, red. W. Wrzesiński, t. VIII, Wrocław 1988,
s. 274.
8
R. Skarzyński, Podstawowe typy myśli politycznej, „Studia Nauk Politycznych” [nowa edycja],
2004, nr 1, s. 98, 101, 112, 116–118.
9
R. Skarzyński, Historia myśli politycznej w ujęciu politologicznym. Zarys koncepcji, „Studia Polityczne” 1992, nr 1, s. 105–118.
10
Zob. A.F. Grabski, op.cit., s. 51–70.
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Można sądzić, iż aksjologiczny komponent kultury politycznej, niewątpliwie
zmienny w czasie, określa taki lub inny styl myślenia politycznego elit i przywódców oraz tożsamość ideową społeczeństwa. Poza tym niebagatelną rolę w kształtowaniu kognitywnego wymiaru kultury politycznej odgrywa wiedza dotycząca
dynamiki myśli politycznej oraz stosowny zasób wiedzy o dziejach. Co się tyczy
tej ostatniej, to chodzi o kulturę historyczną. Jest ona bowiem, obok kultury
prawnej, niewątpliwie bardzo ważną częścią składową kultury politycznej. Określa
ona świadomość polityczną, w tym również świadomość historyczną, członków
ośrodka decyzji prowadzących określoną „politykę pamięci” dotyczącą przeszłości.
Oznacza to, że kultura polityczna określa w ogromnym stopniu możliwości działań
elity władzy i przywódców politycznych, wyznacza kierunek realizacji i dobór
środków w sferze polityki zagranicznej, w ramach której używany może być
w mniejszym lub większym stopniu odpowiedni argument historyczny 11.
Twierdzi się nierzadko, że bez uznania roli odniesień aksjologicznych – a więc,
co jest konieczne, bez dążenia do przewartościowania ujawniających się mitów
historyczno-politycznych, a także licznych stereotypów społecznych – nie dojdzie
do odrodzenia, mającej wymiar europejski, polskiej myśli politycznej. Potrzebna
jest ona niewątpliwie współczesnemu społeczeństwu polskiemu jako niezbywalny
punkt odniesienia dla określonych zachowań politycznych. W pewnych sytuacjach
geopolitycznych może dojść do zahamowania, czy też nawet zaistnienia przerwy
w rozwoju suwerennej myśli politycznej, co jest następstwem trwania w takim lub
innym rejonie globu ziemskiego systemów: autorytarnego lub totalitarnego.
Nader niebezpieczna jest ujawniająca się niekiedy skłonność do przyjmowania
za aksjomat nihilizmu aksjologicznego, uniemożliwiającego kreatywną konceptualizację poglądów politycznych. Myśl polityczna jest bowiem – podkreślmy to
jeszcze raz – niezbywalnym punktem odniesienia dla podmiotu polityki, ponieważ
określa jego system wartości oraz w optymalnym stopniu determinuje jego zachowania, wpływając na możliwości podjęcia określonej decyzji politycznej oraz jej
odpowiednią implementację 12. Podmiot odpowiedzialny za optymalnie najlepszą
implementację decyzji politycznej może mniej lub bardziej brać pod uwagę możliwość instrumentalnego traktowania wiedzy historycznej, niezależnie czy będzie
ona optymalnie prawdziwa, czy wyraźnie sfalsyfikowana.
Myśl polityczna i – co za tym idzie – kultura polityczna wyznacza kształt i dynamikę tożsamości zbiorowej, w ramach której bywają ujawniane takie czy inne
11
12

Por. Z. Blok, O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009, s. 89–92.
Zob. Z.J. Pietraś, Decydowanie polityczne, Warszawa 1998, s. 156–174.
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reminiscencje historyczne. Uaktualniają i wyznaczają one wymiar aksjologiczny
i – tym samym – teleologiczny przestrzeni politycznej. Okazuje się, iż wiedza
z zakresu myśli politycznej jest w znacznej mierze zróżnicowana pod względem
merytorycznym i aksjologicznym. I tak też zwolennicy myślenia retrogresywnego
usytuowani w ośrodku decyzji politycznej doceniają wyraźnie rolę informacji
dotyczących przeszłości oraz mniej lub bardziej konfabulowanych wyobrażeń na
jej temat. Myśl historyczna jako komponent zwłaszcza retrogresywnej myśli
politycznej może mniej lub bardziej pobudzać do określonych decyzji politycznych
uwzględniających argument zaczerpnięty z przeszłości. Decydenci stymulowani
retrogresywną myślą polityczną bardzo często w swoich działaniach skłonni są
odwoływać się do odpowiedniej wykładni wiedzy historycznej czy też jej użytecznej interpretacji.
Zauważalny jest związek między myślą polityczną i kulturą polityczną a realizowaną polityką, polegającą również na odwoływaniu się do wiedzy o przeszłości.
Reprezentanci różnych odmian myślenia retrogresywnego, optujący za kulturą
polityczną tradycyjną, a więc w znacznym stopniu zamkniętą, a także nierzadko
zaściankową, mogą ujawniać tendencję do posługiwania się – w trakcie uprawiania
bardziej lub mniej wieloaspektowej polityki – argumentem czerpanym z wiedzy
o dziejach mniej lub bardziej prawdziwej albo sfalsyfikowanej. Może to w znacznym
stopniu mityzować pamięć zbiorową 13.
Z kolei admiratorzy myślenia prospektywnego okazują się w mniejszym bądź
większym stopniu krytyczni wobec przeszłości lub mogą jej nawet nie doceniać,
czy ją wręcz lekceważyć, ponieważ niektórzy z nich bywają skłonni traktować
historię jako swoistą „kulę u nogi”. Dojść może wówczas do sytuacji, iż decydenci
reprezentujący ową opcję nie są często skłonni uwzględniać w wystarczającym
stopniu doniosłości argumentu historycznego, a jeśli to się nawet niekiedy zdarza,
czynią to wówczas w sposób raczej mało konsekwentny i często przypadkowy oraz
nie zawsze wystarczająco przejrzysty.
Zdarza się, iż kreatorzy myśli politycznej wyraźnie prawicowej, jak i również
konsekwentnie lewicowej, decydują się na preferowanie ekspansjonizmu i mocarstwowości. Wówczas, w sposób selektywny i – tym samym – subiektywny, dobierają
odpowiednie argumenty z bardziej lub mniej dawnej przeszłości. Natomiast
zwolennicy opcji skrajnie lewicowej byli i są skłonni utożsamiać się z nihilizmem
13

Por. A. Sepkowski, Mity w wyjaśnianiu naukowym, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwanie
badań politologicznych w Polsce, red. A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Lublin
2009, s. 85–100.
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historycznym. Okazuje się, że rozmaite racje, argumenty i interpretacje dotyczące
dziejów mogą być wykorzystywane w sposób socjotechniczno-manipulacyjny
przez decydentów politycznych realizujących swoje cele zgodnie wyłącznie z własnym interesem 14. Dochodzi do tego, iż na usługach decydentów politycznych
mogą być profesjonalni badacze przeszłości i popularyzatorzy wiedzy historycznej
oraz dyspozycyjni publicyści i decydenci kierujący wyspecjalizowanymi instytucjami, takimi jak: archiwa, muzea, placówki naukowe, a także mass media 15.

OSOBLIWOŚCI POLITYKI HISTORYCZNEJ
W epoce współczesnej sformułowanie polityka historyczna, określane dość
często jako „polityka pamięci”, jest zazwyczaj używane nie tyle jako kategoria
politologiczna, co raczej jako zwrot publicystyczny interpretowany dość dowolnie.
Narosło wokół tego sformułowania wiele nieporozumień i kontrowersji, prowadzących do wyraźnej polaryzacji stanowisk, mianowicie: aprobatywnego i zdecydowanie negującego, co znajduje w znacznej mierze odzwierciedlenie w poglądach
wielu zawodowych historyków 16. Oni właśnie dość często formułują liczne zastrzeżenia i nierzadko przeciwstawiają się możliwości stosowania tego określenia
w dyskursie o przeszłości. Niemniej jednak zaczynają interesować się nim coraz
częściej politolodzy, zwłaszcza ci, którzy reprezentują podejście holistyczno-diachroniczne do przedmiotu badań, jakim jest ujmowany wieloaspektowo „świat
polityki”, a w jego ramach różne „polityki szczegółowe” i związane z nimi specyficzne sytuacje społeczno-polityczne. Wyrażają oni znacznie mniej zastrzeżeń
wobec sformułowania polityka historyczna, a niektórzy z nich opowiadają się za
wyjaśnieniem jego merytorycznej sensowności oraz specyfiki implementacyjnej
tego rodzaju polityki 17.
Często wyrażane jest przeświadczenie, że sformułowanie polityka historyczna
znane i stosowane jest od niedawna. Niemniej jednak szersza i głębsza refleksja
14

Por. P. Pawełczyk, Socjotechniczne aspekty gry politycznej, Poznań 2000, s. 53–63, passim.
Por. E. Ponczek, Uwarunkowania kulturowe oddziaływania mass mediów na system polityczny
w Polsce, [w:] Władza. Media. Polityka, red. M. Gierula, Katowice 2006, s. 62, passim.
16
Świadczą o tym np. liczne teksty zamieszczone w pracy zbiorowej: Pamięć i polityka historyczna,
red. S. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź 2008.
17
Por. J. Sanecka, Polityka historyczna partii Prawo i Sprawiedliwość: założenia i realizacja,
„Athenaeum. Political Science” 2008, nr 19, s. 54–66; B. Juszczyszyn, Polityka historyczna w parlamentarnych wystąpieniach premierów III RP, „Zbliżenia Cywilizacyjne” 2009, t. V, s. 241–244.
15
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nad rozwojem cywilizacji i kształtowaniem się systemów politycznych w wymiarze
diachronicznym pozwala na sformułowanie konstatacji, iż w odległych epokach
dziejów ludzkości sprawowanie władzy polegało na działaniach politycznych,
w trakcie których dochodziło do przywoływania wiedzy o przeszłości i posługiwania się nią w imię realizacji często zarówno wzniosłych, jak i także partykularnych celów politycznych. I tak też w epoce poprzedzającej pojawienie się państwa
jako organizacji politycznej społeczeństwa znaczącą rolę odgrywała pamięć plemienna o tym, co działo się wcześniej, w związku z czym określone informacje na
ten temat, podlegające w znacznej mierze mityzacji, były przekazywane z ust do
ust, co umożliwiało powstawanie legend i opowieści o bohaterskich czynach
wodzów czy też o licznych wybitnych wojownikach. Przywódcy plemion i starszyzna plemienna posługiwali się określonymi opowieściami odnoszonymi do
chwalebnej przeszłości, aby zintegrować współplemieńców i zachęcić ich do walki
w imię przetrwania lub osiągnięcia zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi.
Z czasem owe legendy i opowieści podlegały uświęceniu, co powodowało, że nie
mogły być one kwestionowane, gdyż oznaczałoby to profanację sacrum. Odwoływali się do nich nierzadko rządzący miastami-państwami lub większymi w wymiarze geograficznym strukturami państwowymi cywilizacji nadrzecznych.
Monarchowie tych ostatnich wzmacniali swoją władzę nad poddanymi poprzez
przypominanie i preferowanie jakiejś określonej wiedzy o przeszłości bardziej lub
mniej prawdziwej, która podlegała dość często mitologizacji i sakralizacji. Była to
zatem jakaś odmiana nieświadomie czy też niewyraźnie artykułowanego dążenia
do stosowania działań zawierających w mniejszym, bądź większym stopniu elementy tego, co w epoce współczesnej określane jest mianem polityki historycznej.
Na ogół nie byli jej w pełni świadomi rządzący państwem, a na ogół nieświadomi
rządzeni, przeważnie mający status poddanych, rzadziej obywateli. W sposób
wyraźny wystąpiło to zwłaszcza w epokach trwania cywilizacji nadrzecznych,
antyku, średniowieczu, a nawet w czasach nowożytnych. Można by w związku
z tym powiedzieć, iż była to swego rodzaju prapolityka historyczna, której nie byli
w pełni świadomi także ówcześni decydenci polityczni. Innymi słowy była to
implicite realizowana polityka historyczna. Sformułowanie takiej właśnie konstatacji okazało się możliwe wskutek dokonania retrospektywnego oglądu dziejów
cywilizacji oraz uwzględnienia podejścia multidyscyplinarnego.
Oprócz powyższej refleksji, nader istotna jest kwestia: kto jest przede wszystkim
aktywnym podmiotem działań politycznych i – co za tym idzie – „aktorem” polityki historycznej, a więc kto ją prowadzi? Mówi się najczęściej, że czynią to
instytucje państwa, jego decydenci, czy też określone kręgi przywódcze wywodzące
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się z elity władzy. W związku z tym niezmiernie ważne jest: jakimi argumentami
legitymizacyjnymi posługują się te podmioty polityczne? Toteż dochodzi często
do sytuacji, iż decydenci dążący do legitymizacji swoich działań umożliwiających
urzeczywistnienie założonych celów posługują się w sposób instrumentalny
pamięcią o przeszłości 18. Możliwość odwoływania się do wiedzy o przeszłości
występuje zwłaszcza wówczas, gdy stosowana jest argumentacja z zakresu legitymizacji opartej na tradycji, charyzmatycznej oraz ideologicznej.
Niezależnie od różnych interpretacji zestawu słów polityka historyczna, jego
kontekst może budzić niemałe wątpliwości. Nadmienić należy, iż w Niemczech
pojawiła się znaczna liczba publikacji na temat szeroko rozumianej polityki historycznej (Geschichtspolitik) 19. Mówi się w związku z tym, że poważnym wyzwaniem
na początku XXI wieku dla polskiego dyskursu o dziejach staje się „unaukowienie”
rozważań odnoszących się do problematyki polityki historycznej. Wskazane byłoby
zatem podjęcie badań szczegółowych dotyczących różnych sytuacji charakteryzujących się prowadzeniem polityki z użyciem odniesień historycznych.
Refleksja dotycząca polityki historycznej uobecniona jest przede wszystkim
w rozważaniach na temat stosunków międzynarodowych. Z tego względu przyjęty
sposób prowadzenia polityki historycznej polega na braniu pod uwagę „potrzeby
promowania własnej wersji historii”, zwłaszcza najnowszej. I tak też jeśli chodzi
o Polskę, chodzi przede wszystkim o pokazanie i uzasadnienie jej sprawczej roli
w dziejach Europy dwudziestowiecznej 20. Niemałe znaczenie między innymi miało
i ma nadal określenie znaczenia politycznego np. bitwy pod Warszawą (z 15 sierp-

18

Por. H.-H. Hahn, Pamięć zbiorowa – przedmiot polityki historycznej?, [w:] Narodowe i europejskie
aspekty polityki historycznej, red. B. Korzeniewski, Poznań 2009, s. 31–33.
19
Za pozytywną próbę uporządkowania pod względem kategorialnym rozważań na temat polityki
historycznej uznawane są dociekania autorów niemieckich. Jednym z nich jest Hans-Henning Hahn,
którego tekst stał się pierwszą o wysokich walorach merytorycznych wypowiedzią opublikowaną
w języku polskim (zob. B. Korzeniewski, Wprowadzenie. Polityka historyczna – propozycja definicji
i spory wokół jej zakresu w polskim i niemieckim dyskursie naukowym, [w:] Narodowe i europejskie
aspekty…, s. 8–9, 23, 25) Przypomniał on, że słowo Geschichtspolitik użył publicznie w 1986 roku
historyk starożytności Chrystian Megier. W Niemczech, gdy problemem stawało się i nadal jest
aktualne „przezwyciężanie przeszłości”, sformułowanie „polityka przeszłościowa” do obiegu naukowego wprowadził w 1996 roku Norbert Frei, którego praca na ten temat ukazała się także w Polsce
trzy lata później (zob. N. Frei, Polityka wobec przeszłości. Początki Republiki Federalnej i przeszłość
nazistowska, Warszawa 1999).
20
Co to jest polityka historyczna. Wywiad z Dariuszem Gawinem – historykiem idei, wicedyrektorem
Muzeum Powstania Warszawskiego, „Wiadomości Historyczne” 2006, nr 5, s. 46.
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nia 1920 r.), obrad przy „okrągłym stole” w 1989 r., a także działań Lecha Wałęsy
i ich następstw 21.
Wyrażany jest często pogląd, iż sformułowanie polityka historyczna zaczęło być
artykułowane w Polsce dopiero od 2004 roku. Twierdzi się nawet, iż właśnie to
określenie „wcześniej w polskiej literaturze historycznej i dyskursie publicystycznym właściwie nie było używane”, gdyż pojawiło się w znacznej mierze wskutek
eskalacji polemiki na temat działalności Centrum Przeciwko Wypędzeniom, czy
też jako reakcja na „politykę Władimira Putina, a więc z inspiracji zagranicznej”.
Nie bez znaczenia okazały się także kampanie przedwyborcze, gdy „konkurujące
obozy polityczne” usiłowały i nadal próbują „poprzez swój stosunek do historii
zdefiniować się wobec rywali” 22.
Jak się okazuje, w wielu krajach mogą być prowadzone różne, a więc zbieżne
lub konkurencyjne, czy wręcz rywalizujące w wymiarze wewnątrzpaństwowym
polityki historyczne. Przywoływane były i są określone wydarzenia, czy też postacie w celu wypromowania takich czy innych ugrupowań politycznych. Oznacza
to, iż chodzi o pewien osobliwy sposób realizowania przyjętego strategicznego
celu politycznego.
Pamiętać w związku z tym nadal należy, że polityka historyczna jest polityką
i – co za tym idzie – jedną z „polityk szczegółowych” (czy też – jak mówi się niekiedy – „sektorowych”), tak jak chociażby polityka ekonomiczna, socjalna, oświatowa, kulturalna, naukowa, czy też polityka zagraniczna. Trzeba być również
świadomym zaistnienia okoliczności, wskutek których rodzić mogą się określone
tendencje do pojawiania się specyficznych interpretacji wydarzeń z przeszłości.
Wskazane jest uświadomienie sobie tego, że polityka historyczna może być rozpatrywana także jako komponent: polityki wewnętrznej, polityki oświatowej czy
szerzej polityki wychowawczej, polityki kulturalnej, polityki wydawniczej, polityki
informacyjno-propagandowej i – w znacznym stopniu – polityki zagranicznej.
Oznacza to, że polityka historyczna uwzględniana jest, czy też nawet odgrywać
może doniosłą rolę, w symbiozie z innymi „politykami szczegółowymi” 23.
Zakresy wyżej wymienionych „polityk szczegółowych” niewątpliwie przenikają
się wzajemnie. W trakcie prowadzenia takiej czy innej polityki historycznej
21

Por. O polityce historycznej, Free Your Mind, Salon24.pl, odczyt zz dn. 21.06.2008.
Cytat za L. Szaruga, Polityka historyczna, „Forum Akademickie” 2006, nr 5, http://www.forumakad.pl/archiwum/2006/05/64_polityka_historyczna.html, odczyt z dn. 23.01.2011.
23
Szerzej: E. Ponczek, Możliwości i ograniczenia refleksji o polityce historycznej w Polsce, [w:] Mity
historyczno-polityczne – wyobrażenia zbiorowe – polityka historyczna. Studia i materiały, red. E. Ponczek, A. Sepkowski, t. I, Toruń 2009.
22
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w ramach różnych „polityk resortowych” („sektorowych”), eksponuje się również
określoną symbolikę sprzyjającą kreowaniu i utrwalaniu w wymiarze optymalnym
tożsamości etniczno-kulturowej i pamięci zbiorowej odnoszonej do przeszłości 24.
Znamienne jest to, że rzadko realizowana jest – jako polityka wyodrębniona osobno
– właśnie polityka historyczna. Niemniej jednak pamiętać należy, iż polityka
historyczna jest obecna zarówno explicite, jak i implicite w wieloaspektowych
działaniach politycznych o charakterze strategiczno-taktycznym.
Podkreślmy w tym miejscu, iż państwo demokratyczne nie musi prowadzić
w zasadzie wyodrębnionej w sposób szczególny, czy też mającej w mniejszym lub
większym stopniu charakter integralny i – tym samym – scentralizowany, polityki
historycznej wytyczanej przez specjalnie powołany ośrodek decyzyjny. Państwo
demokratyczne w zasadzie nie dysponuje wyraźnie wyodrębnionym i wyspecjalizowanym resortem zajmującym się polityką historyczną, aczkolwiek może ją
prowadzić, przeważnie jednak sporadycznie, a więc w miarę potrzeby – tak jak np.
we współczesnej Polsce czyni to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
(a nawet w znacznym stopniu Ministerstwo Edukacji Narodowej, czy też Ministerstwo Spraw Zagranicznych). Dodać przy tym należy, iż w państwach autorytarnych
i totalitarnych funkcjonował zazwyczaj resort informacji i propagandy zajmujący
się w mniejszym lub większym stopniu polityką historyczną, eksponując odpowiednio „spreparowane” pseudoinformacje dotyczące przeszłości. Nikt tej działalności nie określał mianem polityki historycznej. Niemniej jednak w tego rodzaju
państwach prowadzono również, a może przede wszystkim, integralną politykę
historyczną wyznaczaną przez przywódców autokratycznych i dyktatorów, stojących na czele partii politycznych sprawujących niepodzielną władzę. Niezależnie
od tej konstatacji, w państwie demokratycznym może być realizowana polityka
historyczna w sposób mniej lub bardziej dyskretny oraz zarazem umiejętny, a może
nawet subtelny, a więc tak, aby była ona w miarę możliwości jak najmniej konfliktogenna i przy tym w optymalnym stopniu skuteczna w wymiarze wewnątrzpaństwowym, jak i międzynarodowym 25.
Inicjowane są często dyskusje i eksponowane odpowiednie postulaty, które mogą
umożliwić w znacznym stopniu osiągnięcie konsensusu przez mniej lub bardziej
szerokie spektrum ugrupowań politycznych w kwestii realizacji ustalonego kie24

Zob. Polski Wrocław jako metropolia europejska – pamięć i polityka historyczna z punktu widzenia ‘oral history’, red. P. Ther, T. Królik, L. Henke, Wrocław 2005.
25
K. Bachmann, Wbrew społecznym trendom? Dlaczego niemiecka polityka historyczna była
i będzie skuteczniejsza od polskiej, „Komentarze” 2006, nr 8.

176

Eugeniusz Ponczek

runku polityki historycznej 26. Toteż „wzmocnienie publicznego dyskursu o przeszłości, tak wewnątrz kraju, jak i na zewnątrz” byłoby przedsięwzięciem pozytywnym. Chodziłoby bowiem o „różnego rodzaju formy instytucjonalizacji tego
dyskursu… na poziomie instytucji centralnych, państwowych, ale także na poziomie instytucji lokalnych – samorządowych, regionalnych”27.
Podkreślmy w związku z powyższym, iż polityka historyczna, jako specyficzny
sposób oddziaływania politycznego, może być rozpatrywana wieloaspektowo
w wymiarze wewnątrzpaństwowym, jak również w relacjach międzynarodowych,
polaryzując nierzadko i to dość mocno różne społeczności etniczne 28. Prowadzona
ona bywa odmiennie przez poszczególne państwa ze względu na przyjęty konstytucyjny system rządzenia. Może ona mieć charakter dyskretny, wręcz niezauważalny
i przy tym również skuteczny, albo też może być realizowana w myśl znanej sentencji „cel uświęca środki”.
Zdarzyć się może, iż w następstwie realizacji określonej polityki historycznej
będzie dochodziło ukształtowania się w społeczeństwie postaw: kosmopolitycznej
bądź patriotycznej, czy też nacjonalistycznej i szowinistycznej. Może wystąpić
wyraźna tendencja do ideologizacji polityki historycznej ze względu na dominujące
pryncypia czy ujawniające się style myślenia politycznego: retrogresywnego bądź
progresywnego. Realizowana w oparciu o nie polityka historyczna nie wyklucza
możliwości eksponowania mniej lub bardziej instrumentalnego stosunku do
naukowej wiedzy o dziejach lub jej falsyfikacji i – co to za tym idzie – mityzacji
zdarzeń z przeszłości.

MYŚLENIE POLITYCZNE A PROCES DECYZYJNY
W SFERZE POLITYKI HISTORYCZNEJ
To o czym była mowa wyżej świadczy, iż polityka historyczna jest nierozerwalnie
związana z różnymi stylami myślenia o dziejach, zarówno naukowego, jak i nader
często potocznego, albo też metaforycznego i mityzacyjnego, bądź po prostu
„stronniczego”29. Prezentowany bywa nierzadko pogląd, że „historia stanowi punkt
26
M. Onoszko, Polityka historyczna, http://www.psz.pl/tekst-1496/Maciej-Onoszko-Politykahistoryczna, 23.01.2011.
27
Polityka historyczna – za i przeciw, „Mówią Wieki” 2006, nr 8, s. 10.
28
Zob. np. A. Balcer, Dwie historie Kosowa, „Gazeta Wyborcza”, 3.07.2008, s. 21.
29
Por. W. Wrzosek, O trzech rodzajach stronniczości historii, [w:] Pamięć i polityka historyczna…,
s. 77–90.
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wyjścia do działania politycznego podejmowanego przez decydentów prowadzących politykę historyczną”. Jednocześnie wyrażane jest przeświadczenie, iż myślenie o przeszłości i „uprawianie historii” nie musi być zagrożone przez realizatorów
polityki historycznej w państwie demokratycznym 30. Dominuje w związku z tym
przekonanie, że państwo może – czy nawet, gdy to jest konieczne – powinno
realizować w mniejszym lub większym stopniu determinowaną sytuacyjnie i aksjologicznie odpowiednią politykę historyczną 31.
Oznacza to, że decydenci polityczni, dążąc do urzeczywistniania określonego
celu politycznego, uwzględniają bardzo często możliwość odwołania się do dziedzictwa historycznego i – co za tym idzie – preferowania lub deprecjonowania
takiej czy innej tradycji, ponieważ uznaje się ją za funkcjonalną bądź dysfunkcjonalną względem systemu politycznego. Stąd też nader często wykorzystuje się
odpowiednie argumenty historyczne, zwłaszcza gdy staje się to potrzebne i skuteczne w realizacji wytyczonego celu politycznego. Preferuje się w związku z tym
pewne zdarzenia dziejowe oraz – co jest dość częste – subiektywne o nich opinie.
Dochodzi do tego, gdy prowadzona była i jest w sposób celowy określona propaganda polityczna. Jest to również charakterystyczne w epoce współczesnej, gdy
stosowane są swego rodzaju zabiegi socjotechniczne z zakresu marketingu politycznego oraz public relations. Wskutek tego może dochodzić nierzadko do
manipulacji odpowiednio dobranymi informacjami o mniej lub bardziej doniosłych zdarzeniach historycznych oraz ocenami o nich 32.
W procesie decyzyjnym, który jest rezultatem pogłębionych i wieloaspektowych
przemyśleń, może być użyty argument z przeszłości odnoszący się do własnego
kraju bądź bliższego lub dalszego sąsiada w celu wywarcia na niego odpowiedniego
nacisku oraz umożliwienia procedury implementacyjnej zgodnej z aprobowanymi
wyznacznikami racji stanu. To samo dotyczy decyzji wewnątrzpolitycznych,
zwłaszcza jeśli chodzi o polityki szczegółowe, takie jak informacyjna, oświatowowychowawcza, kulturalna, czy nawet wyznaniowa. Można sądzić, iż decydent
polityczny podejmujący odpowiednie działania powinien wziąć pod uwagę dominujące w społeczeństwie wartości polityczne oraz uwzględnić nastroje polityczne,

30

K. Zamorski, Nostalgia i wzniosłość a refleksja krytyczna o dziejach. Kiedy polityka historyczna
ma sens?, [w:] ibidem, s. 55.
31
Por. R. Kostro, Bronię polityki historycznej, „Gazeta Wyborcza”, 3.09.2008, s. 24.
32
Por. A. Romanowski, Majsterkowicze naszej pamięci, „Gazeta Wyborcza”, 1.03.2008, s. 30.
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a także przewidzieć taką czy inną reakcję społeczeństwa 33. Pomocne w tym zakresie byłyby stosowne badania o charakterze interdyscyplinarnym.
W trakcie transformacji ustrojowej od totalitaryzmu do demokracji, odpowiednie decyzje dotyczące polityki historycznej okazują się bardzo ważne. Stąd też
tworzone są na użytek przedsięwziętych decyzji, jeśli chodzi o politykę historyczną,
odpowiednie instytucje zajmujące się pamięcią zbiorową i – przy tym – dostarczające bardziej lub mniej prawdziwej wiedzy o dziejach (tak jak czyni to np. w Polsce
Instytut Pamięci Narodowej, czy w Niemczech – Instytut Gaucka). Nie sposób jest
zatem ze sfery szeroko rozumianej polityki wyeliminować zupełnie politykę historyczną 34. Nie można więc zgodzić się z dość schematyczną tezą o charakterze
przeważnie publicystycznym, a więc niepopartą badaniami, że politykę historyczną
realizują tylko rządy kierowane przez działaczy ugrupowań konserwatywnych, czy
też nacjonalistycznych, natomiast partiom liberalnym i socjaldemokratycznym
obca jest jakakolwiek polityka pamięci. Tego rodzaju przeświadczenie, jako rezultat niepogłębionych dywagacji, wymaga weryfikacji poznawczej, możliwej pod
warunkiem zobiektywizowanego oglądu badawczego.
Retrospektywny ogląd dziejów wielu państw w XX wieku daje podstawę do
stwierdzenia, iż realizowały one – czyniąc to nadal w określonych sytuacjach
i z pewnych powodów – jakąś politykę historyczną mniej lub bardziej dostrzeganą,
mimo iż to sformułowanie nie było nazbyt często używane. Polityka historyczna
nie była także obca – co jest oczywiste – II Rzeczypospolitej 35. Poszczególne rządy
polskie w dwudziestoleciu międzywojennym odwoływały się do tradycji własnego
nurtu politycznego36, zwłaszcza gdy rywalizowali o władze zwolennicy „ideologii
narodowej” bądź „ideologii państwowej” 37. Odzwierciedlone to zostało także w ich
teleologiach wychowawczych 38. W latach istnienia niesuwerennej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej prowadzona była „klasowa” polityka pamięci przeniknięta
marksistowskim materializmem historycznym. Obecnie wiele krajów, w tym
33

Por. A. Wolff-Powęska, Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 1, s. 3–44.
34
Sformułowanie powyższej konstatacji było możliwe pod warunkiem dokonania retrospektywnego oglądu dziejów cywilizacji oraz uwzględnienia podejścia multidyscyplinarnego.
35
Por. P. Ukielski, III RP zapomniała o historii, „Gazeta Wyborcza”, 4.06.2008, s. 24.
36
Por. M. Śliwa, Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław 1993, passim.
37
Zob. A. Wierzbicki, Naród – państwo w polskiej myśli historycznej dwudziestolecia międzywojennego, Wrocław 1978, passim.
38
Zob. np. F.W. Araszkiewicz, Ideały wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1978,
s. 5–24, passim; por. V. Przerembska, Ideały wychowania w edukacji muzycznej w II Rzeczypospolitej,
Łódź 2008, s. 17–51.
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również sąsiadów III Rzeczypospolitej, realizuje – z dość dużym powodzeniem –
określoną polityką historyczną, w której dominują także mity polityczne i stereotypy etniczne.
W procesie decyzyjnym, który jest rezultatem wieloaspektowych przemyśleń,
może być użyty argument z przeszłości odnoszący się do własnego kraju bądź
bliższych lub dalszych sąsiadów, aby można było wywrzeć na nich nacisk oraz
umożliwić procedurę implementacyjną zgodną z aprobowanymi wyznacznikami
racji stanu. To samo dotyczy decyzji wewnątrzpolitycznych, zwłaszcza jeśli chodzi
o polityki szczegółowe (sektorowe), takie jak informacyjna, oświatowo-wychowawcza, kulturalna, czy nawet wyznaniowa. Decydent polityczny podejmujący
odpowiednie działania powinien wziąć pod uwagę dominujące w społeczeństwie
wartości polityczne oraz uwzględnić nastroje polityczne, a także przewidzieć taką
czy inną reakcję społeczeństwa 39. Pomocne byłyby w tym zakresie – podkreślmy
to jeszcze raz – stosowne badania, których przedmiotem stałaby się problematyka
polityki historycznej.

POLITYKA HISTORYCZNA
POD PRESJĄ WYMOGÓW RACJI STANU
Aprobowany jest pogląd, że racja stanu to niewątpliwie nadrzędny interes
państwa, przede wszystkim polityczny – odnoszony nie tylko do sfery militarnej
i ekonomicznej, ale także społecznej i kulturowej – realizowany w sposób konsekwentny a więc bezkompromisowy i we względnie długim odcinku czasowym.
Mówiąc o racji stanu, ma się na uwadze coś bardzo trwałego, zasadniczego, długofalowego, stanowiącego fundament polityki państwa rozpatrywanego nie tylko
w aktualnym układzie sytuacyjnym, ale również w kategoriach historii dłuższego
trwania, niezależnie od „przerw dziejowych” oraz rozmaitych bieżących „meandrów politycznych” 40.
Oznacza to, że pierwszoplanowy interes państwa stawiany jest ponad wszelakimi
partykularnymi i indywidualnymi celami i dążeniami różnych podmiotów poli39

Por. A. Wolff-Powęska, op.cit., s. 3–44.
Por. np. F. Meinecke, Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte, München–Wien 1976,
s. 1–26; por. S. Bieleń, Polityka zagraniczna a racja stanu, [w:] Polityka zagraniczna państwa, red.
J. Kukułka, R. Zięba, Warszawa 1992, s. 173–190; R. Zięba, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych, [w:] Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku,
red. D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Warszawa 1997, s. 8, 10–11, 14, 16, 21.
40
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tycznych. Jakakolwiek partia polityczna nie może więc rościć sobie prawa do
wyłącznego preferowania swojej wykładni racji stanu, jako jedynie słusznej. Nie
powinny zatem jej kreować rozmaite grupy interesu i nacisku, ponieważ mogą one
szkodzić racji stanu państwa 41. Stąd też jakikolwiek lobbing stosowany przez
zwolenników takiej czy innej subiektywnie przyjętej formuły polityki historycznej
okazuje się dysfunkcjonalny względem ustalonej konsensualnie racji stanu.
Rzeczą znamienną jest to, iż rozpatruje się racje stanu jako nader ważny syndrom
aksjologiczno-polityczny. Oznacza to, iż dostrzega się liczne wartości tworzące
koherentną strukturę aksjologiczną racji stanu, takie przede wszystkim, jak: trwała
niepodległość ojczyzny, bezpieczeństwo państwa, tożsamość narodowa i cywilizacyjno-kulturowa, integralność terytorialna oraz nienaruszalność granic, konstytucyjny porządek ustrojowy, możliwość rozwoju ekonomiczno-społecznego
i kulturalnego, dobrobyt mieszkańców kraju, satysfakcja oraz szczęście obywateli
zamieszkujących obszar danego kraju. Wartości tworzące tak ujmowaną strukturę
aksjologiczną racji stanu są – co jest oczywiste – jej niezbywalnymi wyznacznikami
i jednocześnie niezbędnymi jej wymogami 42. Mogą być one rozpatrywane wieloaspektowo w kontekstach historycznym i prospektywnym.
Ścisłe respektowanie oraz realizacja owych wymogów racji stanu warunkowane
są sytuacją geopolityczną i relacjami w sferze stosunków międzynarodowych.
W szczególny sposób dyskutuje się o racji stanu i ustala jej priorytety w momentach
przełomowych. Preferuje się wówczas pierwszych pięć spośród wymienionych
wyżej wymogów. Nie można dziwić się, iż mogą być one rozpatrywane w określonym kontekście historycznym. Natomiast w mniejszym stopniu porusza się pro41

Na ten temat pisał w 1938 roku Florian Znaniecki. Twierdził on mianowicie, że istota racji stanu
wyrażana jest przez nadrzędność interesu ogólnego państwa jako całości względem interesów
szczegółowych. Miał on na uwadze „zespolenie i zharmonizowanie” interesów szczególnych wszystkich tych grup, traktowanych jako części wewnątrz tej całości. Ów wybitny polski socjolog zauważał,
że interesy tych grup są „bardzo różnorodne i często sprzeczne między sobą”. Stąd też w interesie
ogólnym państwa jest takie ich zespolenie i zharmonizowanie, aby rozbieżność ich nie osłabiała jego
jedności”. Uwzględniając zatem określony wymiar sytuacyjny oraz historyczny państwa, F. Znaniecki
stwierdził, iż „racja stanu pokrywa się z tym wspólnym interesem, co najdobitniej objawia się
w wojnie, gdy rozbieżności szczególnych interesów różnych ugrupowań ludności usuwają się w cień,
ponieważ klęska państwa jest szkodą ich wszystkich, zwycięstwo państwa im wszystkim przynosi
korzyści”. F. Znaniecki, Kult państwa, [w:] Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków. Antologia
w opracowaniu Manfreda Kridla, Władysława Malinowskiego, Józefa Wittlina, Warszawa 1986,
s. 300–301.
42
E. Ponczek, Aksjologiczny wymiar polskiej racji stanu: Od demokracji szlacheckiej do demokracji
liberalnej, [w:] Demokracja – liberalizm – społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna, red.
W. Kaute, P. Świercz, Katowice 2004, s. 405–423.
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blem racji stanu w latach względnej stabilizacji. Występuje w związku z tym
zróżnicowanie ze względu na zmieniającą się doniosłość poszczególnych wyznaczników racji stanu w różnych okolicznościach politycznych, uzależnionych od
wielorakich determinant międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych, w tym
gospodarczych, społecznych i kulturowych, rozpatrywanych w całokształcie
dziedzictwa przeszłości, a także w kontekście osiągnięć w sferze kreowania myśli
politycznej 43.
Tak też nie powinno dziwić to, że w rozważaniach na temat racji stanu dość
często czynione są odniesienia do określonej tradycji wywodzonej z dziedzictwa
przeszłości. Wiąże się to z okolicznością, iż bardzo często narody, a w ich ramach
elity, pozbawione własnej państwowości utożsamiały rację stanu z interesem narodowym uzasadnianym odniesieniami do przeszłości. Czynione to było przede
wszystkim w trakcie usilnych dążeń zmierzających do uzyskania niepodległości.
Dochodziło wówczas nierzadko do irredenty lub do stymulowania ewolucyjnego
procesu zmian, przyspieszanego uobecnieniem się nowych możliwości w sferze
rozstrzygnięć geopolitycznych. Oznacza to, że bardzo ważny okazuje się aspekt
historyczny i sytuacyjno-geopolityczny wymogów racji stanu. Nie może więc
dziwić to, że wpływać on może w znacznym stopniu na wybór określonej koncepcji polityki historycznej.
Nie sposób zaprzeczyć, iż racja stanu jest kategorią motywacyjną zwłaszcza
w sferze polityki zagranicznej państwa, stanowiącą podstawowe kryterium optymalizacji jego decyzji oraz działań na arenie międzynarodowej. Stąd też racja stanu
wymaga jak najlepszego rozpoznania środowiska międzynarodowego państwa,
w tym przede wszystkim przewidywanego kierunku jego ewolucji determinowanej
procedurą i zakresem zmian implementacyjnych 44. Realizatorzy polityki zagranicznej opartej na przyjętej wykładni racji stanu uwzględniają coraz częściej
możliwość, a nawet konieczność, odwoływania się do faktów z przeszłości, a zatem
prowadzenie skutecznej polityki historycznej.

43

Zob. A. Rzegocki, Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce, Kraków 2008, s. 219–233.
Po „wyborach kontraktowych” w czerwcu 1989 roku oraz po utworzeniu rządu Tadeusza
Mazowieckiego we wrześniu 1989 roku, koniecznością stało się zdefiniowanie pojęcia polskiej racji
stanu oraz określenie jej wyznaczników jako niezbywalnych wymogów. Dokonał tego na początku
lat dziewięćdziesiątych XX wieku minister Krzysztof Skubiszewski. Późniejsze ekipy rządowe w RP
potwierdzały na ogół werbalnie jego wykładnię racji stanu. Zob. K. Skubiszewski, Racja stanu
z perspektywy polskiej, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 1992, s. 35–44; por. np. W. Bartoszewski, Racja stanu – co to znaczy?, „Polska w Europie” 1996, z. 21, s. 5–23.
44
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Wbrew wymogom racji stanu, wyrażane bywa nierzadko niejednoznacznie
recypowane przeświadczenie, jakoby „niemodne” było powoływanie się na patriotyzm, co znajduje od czasu do czasu odzwierciedlenie w publicystyce politycznej
czołowych dzienników i tygodników ukazujących się w Polsce. Wielu polityków
i publicystów w myśl osobliwie rozumianej poprawności politycznej45 przyjęło postawę
unikania możliwości posługiwania się sformułowaniem racja stanu. Preferowana jest
w niektórych publikacjach prasowych i elektronicznych mediach masowych w Polsce teza, iż postawa patriotyczna oraz sporadyczne powoływanie się na rację stanu
to retoryka ksenofobiczna, czy nawet nacjonalistyczno-szowinistyczna. Propagatorzy
tej tezy mają prawdopodobnie trudności z rozróżnieniem kontekstu znaczeniowego
takich słów, jak patriotyzm, nacjonalizm, internacjonalizm i kosmopolityzm. Po
wejściu Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku, racja stanu stopniowo przestawała być tematem szerszego i bardziej pogłębionego dyskursu politycznego.
Zaczęły dochodzić nierzadko do głosu stereotypy etniczne, a zwłaszcza autostereotypy oraz heterostereotypy, w tym także negatywne stereotypy o Polakach46.
Pojawiały się jednocześnie tendencje do relatywizacji polskiego dziedzictwa
kultury narodowej, grożące w mniejszym bądź większym stopniu jego degradacją.
Eksponowanie przez mass media wielu krajów określonych mitów historyczno-politycznych i stereotypów negatywnych nie jest bez wpływu na możliwość prowadzenia określonej polityki historycznej. Można sądzić, iż sfera ludzkich działań
w zakresie kultury i – tym samym – jej dziedzictwa będzie nadal newralgiczną
45

Istotne okazuje się określenie stosunku do tego, co proponują zwolennicy politycznej poprawności, ukształtowanej – jak wiadomo – na odmiennym podłożu etniczno-kulturowym. Rzecz w tym:
czy ma dochodzić niejako do mechanicznego przenoszenia syndromu politycznej poprawności na
obszar o innym dziedzictwie kulturowym i systemie wartości, ponieważ wywołuje to często niejednoznaczne skojarzenia, przyczyniające się do polaryzacji polskiej opinii publicznej. Zob. A. Waśko,
Autorytet kulturalny i polityczna poprawność, „Arka” 1994, nr 4, s. 13–14; L. Kołakowski, O tolerancji,
„Gazeta Wyborcza”, 11.10.1996, s. 20; K. Grzybowska, Szaleństwo politycznej poprawności, „Wprost”
2000, nr 52–53, s. 80–81; J. Witek, Z. Żmigrodzki, „Polityczna poprawność” w III Rzeczypospolitej,
Radom 2003, passim; A. Szahaj, ‘E pluribus unum?’ Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności, Warszawa 2004, s. 174; M. Karwat, Poprawność polityczna jako lekcja dla politologa, „Dyskurs”
2006, nr 3, s. 3–5; S. Józefowicz, Polityczna poprawność jako problem badawczy i ideowy, „Dyskurs”
2006, nr 3, s. 23–24; A. Czerner, Spór o polityczną poprawność w perspektywie socjokulturowej,
„Dyskurs” 2006, nr 3, s. 43–48. K. Pająk, Poprawność polityczna a teoria konfliktu politycznego,
„Dyskurs” 2006, nr 3, s. 87; idem, Poprawność polityczna. Wolność czy nowy typ cenzury, „Dyskurs”
2006, nr 3, s. 7; W. Zaika, Poprawność polityczna a estetyka mowy, [w:] Poprawność polityczna.
Równość czy wolność?, red. R. Stefański, Toruń 2007, s. 51.
46
Por. np. R. Kapuściński, Autoportret reportera, Kraków 2004, s. 63; A. Koziński, Polska na językach, „Wprost” 2007, nr 24, s. 100; T. Terlikowski, Polak – dziwny katolik, „Wprost” 2009, nr 31,
s. 22.
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dziedziną, wpływającą na świadomość narodową i kształt obywatelskiej tożsamości europejskiej 47. Będzie to miało znaczenie, gdy dojdzie do sformułowania –
w wymiarze wspólnotowym – koncepcji europejskiej polityki historycznej. Mówi
się w związku z tym, iż nie można dopuścić do „komercjalizacji przeszłości”, czy
też nawet jej inscenizowania w imię osiągnięcia celu utylitarnego 48.
Nader ważną kwestią okazuje się to: jakich argumentów historycznych używa
się w trakcie preferowania określonych wyznaczników racji stanu? Ich następstwem
są określone decyzje uzasadniane odniesieniami do wybranych wydarzeń z przeszłości i – co za tym idzie – odpowiednio interpretowanych. Decydent polityczny
może uwzględnić, lub nie, stan świadomości historycznej w trakcie prowadzenia
polityki pamięci, gdy niezbędne okazuje się eksponowanie określonych wymogów
racji stanu, jak chociażby trwania niepodległego państwa, czy też niezbywalności
tożsamości etniczno-kulturowej. Odzwierciedlone to bywa w znacznej mierze
w procesie implementacji polityki zagranicznej 49.
Nie można wykluczyć zaistnienia niebezpieczeństwa falsyfikacji i – co za tym
idzie mityzacji – wiedzy historycznej w trakcie urzeczywistniania racji stanu. Toteż
za groźne uznawane jest socjotechniczno-manipulacyjne podejście do zdarzeń
z przeszłości oraz preferowanie odpowiednich o nich ocen, najczęściej subiektywnych. Niejako za truizm można uznać stwierdzenie, iż w wielu krajach wiedza
historyczna jest niejako na usługach przywódców politycznych, którzy w procesie
decyzyjnym odwołują się do racji stanu. Dotyczy to zwłaszcza polityki zagranicznej, integrującej także – podkreślmy to jeszcze raz – politykę historyczną, uzasadnianą niektórymi wymogami racji stanu, takimi jak chociażby: bezpieczeństwo
geopolityczne, które interpretuje się nierzadko w kategoriach mocarstwowych.
Z tego względu pojawia się okazja do deprecjonowania pozycji i roli międzynarodowej państwa sąsiedniego, zwłaszcza gdy usiłuje się nie doceniać jego osiągnięć
cywilizacyjnych oraz patriotycznej postawy obywateli domagających się zapewnienia trwałej suwerenności 50.

47
Zob. S. Konopacki, Obywatelstwo europejskie w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
Łódź 2005, passim.
48
P.T. Kwiatkowski, Czy lata III Rzeczypospolitej były „czasem pamięci”?, [w:] Pamięć zbiorowa
jako czynnik integracji i źródło konfliktów, red. A. Szpociński, Warszawa 2009, s. 131–143.
49
Por. W. Malendowski, Racja stanu a priorytety polskiej polityki zagranicznej, „Problemy Humanistyki” 1997, nr 2, s. 99–124.
50
Por. E. Ponczek, Tradycja pluralizmu kulturowego Rzeczypospolitej a oddziaływania ponowoczesnego multikulturalizmu we współczesnej Polsce, [w:] Cywilizacyjna tożsamość europejska a polski
patriotyzm, red. E. Ponczek, A. Sepkowski, Włocławek 2006, s. 160–163.
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Trzeba być świadomym tego, że państwo autorytarne o wyraźnie mocarstwowych skłonnościach nie przebiera w środkach, posługując się nierzadko kłamstwem
historycznym lub niedopowiedzeniem faktograficzno-interpretacyjnym dotyczącym przeszłości, które nie są prawdą o przeszłości. Lekceważy się wówczas albo
neguje rację stanu mniejszego państwa demokratycznego położonego w bliskim
sąsiedztwie poprzez osłabianie jego statusu geopolitycznego oraz lekceważenie
osiągnięć w dziedzinie kultury. Dochodzi również do poniżania godności jego
obywateli wskutek preferowania negatywnych stereotypów etnicznych 51. Wpływa
to niewątpliwie na kształt polityki historycznej, służącej preferowaniu w sposób
nadmierny własnej racji stanu poprzez eksponowanie subiektywnie niektórych jej
wymogów. Nadużywa się wtedy argumentu z dość odległej przeszłości, eksponując
jakieś zdarzenie nawet sprzed czterystu lat jednostronnie interpretowane
i w związku z tym mityzowane. Mówi się między innymi, iż państwo sąsiednie od
bardzo dawna „czyha” niejako na inny kraj, osłabiając permanentnie jego prestiż
międzynarodowy. Stąd też w sprzyjających okolicznościach historycznych następuje
„akt sprawiedliwości dziejowej”, umożliwiający zadośćuczynienie, które jest już
zgodne z racją stanu państwa silniejszego dążącego do ekspansji terytorialnej
i realizowania swojej misji dziejowej. Uniemożliwia to zaistnienie szansy na zobiektywizowane wyjaśnienie wielu dramatycznych wydarzeń z przeszłości i – w następstwie – na doprowadzenie do pojednania między państwami, które w różnych
okresach dziejowych były wyraźnie skonfliktowane. A – jak wiadomo – osiągnięcie porozumienia międzynarodowego jest w epoce współczesnej podstawą zaistnienia bezpieczeństwa geopolitycznego, uznawanego za ważny wymóg racji stanu
51

Zob. np. B. Löffe, Zachodnioniemiecki obraz Polski i Polaków – stereotypy i niezbędne korekty
w percepcji, „Przegląd Zachodni” 1989, nr 3, s. 2–20; A. Nikżentaitis, Bohater czy zdrajca? Formowanie
się na Litwie stereotypu Litwina w XV-XX wieku, „Znak” 1992, nr 3, s. 40–47; A. Cała, Autostereotyp
i stereotypy narodowe, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1993, nr 3–4, s. 139–145;
T. Chrzanowski, Obraz brata Czecha w sercu brata Lecha, „Więź” 1993, nr 2, s. 117–123; K. Jioi, Polski
stereotyp w myśli czeskiej, „Więź” 1993, nr 2, s. 111–116; C. Okińczyc, Stereotyp Litwina w oczach
Polaka, „Konteksty” 1993, nr 3–4, s. 28–29; J. Bartmiński, Jak zmienia się stereotyp Niemca w Polsce?,
„Przegląd Humanistyczny” 1994, nr 5, s. 81–99; E. Czykwin, Białorusini w stereotypach, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 10, s. 40–43; A. Mirga, Stereotyp Cyganów a mity o ich genezie, „Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne” 1995, z. 20, s. 53–68; C. Maj, Stereotypy
w polskiej opinii publicznej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Politologia” 1995/1996,
vol. II-III, s. 25–35; I. Kurcz, Stereotypy i autostereotypy narodowe. Niemcy z Opolszczyzny i Białorusioni z Białostocczyzny, „Polityka Wschodnia” 1996, nr 2, s. 99–108; K. Mancev, Rola stereotypów
narodowych w historii narodów bałkańskich, „Dzieje Najnowsze” 1998, nr 2, s. 16–25; A.W. Serczyk,
Stereotypy: czy tylko przeszkoda w porozumieniu, „Lithuania” 1998, nr 1/2, s. 136–138;. T. Szarota,
Niemcy i Polacy: wzajemne postrzeganie i stereotypy, Warszawa 1998.
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licznych państw 52. Sprzyjać temu może w znacznym stopniu odpowiednio realizowana polityka historyczna, w trakcie której podmiot polityki posługuje się
w wymiarze optymalnym prawdziwą wiedzą o dziejach.
Należy być świadomym również możliwości pojawiania się okoliczności co do
zaistnienia sytuacji, gdy nadmierne i przy tym agresywne eksponowanie racji stanu
przez nad wyraz ambitnego przywódcę politycznego, odwołującego się w sposób
wybiórczy do pamięci historycznej, doprowadza nierzadko do tego, iż powołując
się na rację stanu, będzie on dążył do manipulowania wiedzą o przeszłości, ponieważ zacznie liczyć się – w jego przekonaniu – jedynie optymalne osiągnięcie
zamierzonego celu geopolitycznego. Z tego względu taki polityk-przywódca (książę,
król, cesarz, dyktator, wódz, prezydent, „gensek”) uznawał czy też nadal uznaje, że
wolno mu kłamać, poprzez dowolne posługiwanie się odpowiednio dobranymi
argumentami historycznymi, umożliwiającymi tworzenie zinstytucjonalizowanego
mitu 53. Był on, i może być nadal, przekonany o swojej niemalże pełnej bezkarności,
jeśli chodzi o manipulowanie informacjami o przeszłości.
Tak też realizacja racji stanu przez państwo totalitarne czy też autorytarne bywa
nacechowana szowinizmem i egoizmem narodowym oraz mocarstwowością
i wyraźnie ujawnianymi tendencjami agresywnymi wobec sąsiadów. Umożliwia to
wykorzystywanie w sposób manipulacyjny informacji o przeszłości własnej i sąsiadów w procedurze realizacyjnej egoistycznych celów geopolitycznych. W takiej
sytuacji odpowiednio interpretowane wymogi racji stanu umożliwiają prowadzenie egoistycznej polityki historycznej w ramach polityki zagranicznej w imię
poniżenia godności państw sąsiednich i wywyższenia własnej omnipotencji,
a nawet uzasadnienia prawa do ekspansji terytorialnej, czy też traktowania państw
sąsiednich jako „bliskiej zagranicy”.
Można sądzić, iż urzeczywistniana racja stanu, zwłaszcza przez państwa demokratyczne, stwarza w niemałym stopniu nadzieję na osiągnięcie sukcesu umożliwiającego optymalne zbliżenie się do prawdy o przeszłości w trakcie prowadzenia
polityki historycznej. Spowodować to może zaistnienia szansy na uprawianie
bezkonfliktowej i jednocześnie patriotycznej polityki historycznej w wymiarze
wewnątrzpaństwowym, jak i w znacznej mierze międzynarodowym, która nie
powinna być przeniknięta nacjonalizmem czy też szowinizmem. Takie państwo
może spodziewać się prowadzenia równie patriotycznej, lecz jednak nieagresywnej
polityki historycznej przez państwa sąsiedzkie.
52
53

Por. A.Z. Kamiński, Geopolityka Europy Środkowo-Wschodniej, „Obóz” 1998, nr 34, s. 31–56.
Zob. R. Imos, Wiara człowieka radzieckiego, Kraków 2007, s. 111–287.
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W specyficznej sytuacji znajduje się niewątpliwie kraj demokratyczny wchodzący
w skład związku geopolitycznego przypominającego konfederację. Realizowana
przez takie państwo polityka historyczna, również konsekwentna i patriotyczna,
powinna uwzględniać w optymalnym wymiarze także doświadczenia i racje
historyczne współpartnerów, oczywiście oczekując w tym zakresie na odwzajemnienie. Wiele spraw trudnych, gdy weźmie się pod uwagę wrażliwość historyczną
poszczególnych społeczeństw takiej wspólnoty geopolitycznej, może zostać rozstrzygnięta konsensualnie z uwzględnieniem wzajemnego poszanowania uczuć
patriotycznych. Jest to z pewnością wyzwanie dla społeczeństwa polskiego, które
powinno określić, nie rezygnując z tożsamości narodowej, swoje miejsce w jednoczącej się nadal Europie 54. Musi ono także zająć stanowisko w kwestii racji stanu
w nowej sytuacji geopolitycznej 55.
Ujawniające się jakiekolwiek rudymenty opcji nacjonalistyczno-szowinistycznej
i mocarstwowej nawet największego pod względem potencjału demograficznego
narodu, powinny być neutralizowane przez inne kraje, gdyż może to zakłócić
empatyczne realizowanie „polityk historycznych” realizowanych przez poszczególne sąsiedzkie kraje 56. W tym wypadku nie mogą być nadużywane argumenty
historyczne wsparte nadinterpretacją nadmiernie eksponowanych wymogów racji
stanu.
Z powyższych rozważań wynika, iż polityka historyczna sprzyjać może kształtowaniu dojrzałych postaw patriotycznych odwołujących się do chwalebnych
dokonań dziejowych. Wskutek zaistnienia tego rodzaju sytuacji podmiot polityki
historycznej nie musiałby dążyć do „wywyższania” jakiegokolwiek państwa „ponad
inne kraje i narody”, ponieważ „stałą zasadą” byłoby respektowanie formuły „równoprawnego porozumiewania się”. Głównym celem stałaby się, w wymiarze
optymalnym, ukształtowana pozytywnie „zbiorowa świadomość historyczna”57,
umożliwiająca stworzenie przyjaznych relacji z krajami sąsiedzkimi. Oznaczałoby
to, iż niesfalsyfikowana prawda historyczna nie konfliktowałaby współczesnych
społeczeństw. Realizowana mogłaby być zatem, oparta na demokratycznej aksjologii, polityka historyczna „wyrastająca z potrzeb społecznych, poznawczych czy

54
Por. K. Łastawski, Polskość w Europie. Polska tożsamość narodowa w jednoczącej się Europie,
Warszawa 2004, s. 137–170.
55
Idem, Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2009, passim.
56
K. Bachmann, op.cit.
57
Por. H. Hahn, op.cit., s. 32–35; K. Kończal, Bliskie spotkania z historią drugiego stopnia, [w:]
Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji…, s. 211.
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międzynarodowych odnoszących się do przeszłości”. Nie musiałoby to oznaczać
zaistnienia tendencji do „wykorzystania historii dla doraźnych celów władzy”58.

O NAUKOWEJ REFLEKSJI DOTYCZĄCEJ POLITYKI
HISTORYCZNEJ
Autorami naukowej refleksji o polityce historycznej są nie tylko historycy, ale
także politolodzy i socjologowie, którzy w swoich badaniach nie unikają podejścia
genetycznego, umożliwiającego wyjaśnianie tej problematyki z uwzględnieniem
zmienności czasowej. Wskazane jest dokonanie oglądu i eksplanacji polityki
historycznej w kategoriach diachronii, a także w sposób multidyscyplinarny 59.
Może okazać się dość trudne osiągnięcie w tej kwestii konsensusu ze względu na
zróżnicowanie przedstawicieli dyscyplin humanistycznych pod względem przygotowania do badań naukowych, których przedmiotem dociekań poznawczych
mogłaby stać się problematyka polityki historycznej. Niemniej jednak potrzebne

58

Wypowiedź prezesa Ośrodka KARTA Zbigniewa Gluzy. Zob. http://www.naukawpolsce.pap.
pl/palio/html.run?_Instance=cms_nsu, odczyt z dn. 7.09.2010.
59
Zob. M.A Cichocki, Władza i pamięć. O politycznej funkcji historii, Kraków 2005; Historia:
o jeden świat za daleko?, red. E. Domańska, Poznań 1997; K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci,
Lublin 2006, s. 140–187; Historia – pamięć – tożsamość. Pamięć upamiętniona przez współczesnych
mieszkańców różnych części Europy, red. M. Kujawska, B. Jewsiewicki, Poznań 2006; M. Kula, Między
przeszłością a przyszłością. O pamięci, zapomnieniu i przewidywaniu, Poznań 2004, s. 77; idem, Krótki
raport o użytkowaniu historii, Warszawa 2004; idem, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002;
J.A. Majcherek, W poszukiwaniu nowej tożsamości, Warszawa 2000; A. Nowak, Powrót do Polski. Szkic
o patriotyzmie po „końcu historii”, Kraków 2005, s. 210; R. Kostro, T. Merta (red.), Pamięć i odpowiedzialność, Kraków–Wrocław 2005; P. Kosiewski (red.), Pamięć i polityka historyczna, Wrocław 2006;
A. Panecka (red.), Polityka historyczna. Historycy – politycy – prasa, Warszawa 2005; J. Pomorski,
Społeczna funkcja historii – analiza kontekstów znaczeniowych pojęcia, [w:] Społeczna funkcja historii
a współczesność, red. Z. Mańkowski, J. Pomorski, Lublin 1985, s. 7–29; J. Prokop, Wyobraźnia pod
nadzorem, Kraków 1994; Symbol i poznanie. W poszukiwaniu koncepcji integrującej, T. Kostyrko
(red.), Warszawa 1987; W. Suleja, W. Wrzesiński, Spory o narodową i społeczną funkcję historyków
polskich, [w:] Polskie Towarzystwo Historyczne 1886–1986, red. S.K. Kaczyński, Warszawa 1990, s. 167;
B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006; A. Szpociński, Kanon historyczny. Pamięć
zbiorowa a pamięć indywidualna. Trzy wymiary pamięci zbiorowej, „Studia Socjologiczne” 1983, nr 4,
s. 129–130; P. Śpiewak, Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005; A. Walicki, Zniewolony umysł po latach,
Warszawa 1993; idem, Sprawiedliwość na pasku polityki, „Przegląd Polityczny” 1999, nr 40/41,
s. 12–33; A. Wolff-Powęska, Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 1, s. 3–44.
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jest odejście od pewnych uprzedzeń dotyczących sformułowania polityka historyczna oraz otwarcie się na wymianę myśli i doświadczeń badawczo-naukowych.
Okolicznością pozytywną jest to, że zaczynają ukazywać się publikacje zawierające szerszy i pogłębiony ogląd kontekstu zestawu słów polityka historyczna, który
nie stał się jeszcze na tyle ostatecznie wykrystalizowaną kategorią naukową, aby
doszło do zaistnienia w tym zakresie konsensu aprobowanego przez licznych
przedstawicieli „nauki historycznej” oraz „nauk o polityce”. Można sądzić, iż
sformułowanie polityka historyczna w niedalekiej przyszłości ma szanse uzyskać
status zobiektywizowanej i metodologicznie ugruntowanej kategorii naukowej,
mimo iż przez pewien czas wyrażany może być w mniejszym lub większym stopniu
sceptycyzm, zwłaszcza przez znaczną cześć zawodowych historyków, reprezentujących idiograficzny i monodyscyplinarny paradygmat badań nad dziejami ludzkości 60.
Abstrahując od powyższych uwag, określenie polityka historyczna jest dość
często używane, a może nawet nadużywane zwłaszcza przez polityków oraz publicystów dyspozycyjnych względem określonych orientacji ideologicznych. Problematyka polityki historycznej staje się od czasu do czasu w mass mediach tematem
ożywionych dyskusji politycznych, w których uczestniczą nie tylko zawodowi
historycy i politolodzy, ale przede wszystkim publicyści, nie zawsze formułujący
pogłębione konstatacje, a częściej subiektywne opinie. Nie bez znaczenia są okoliczności, iż niektórzy polscy historycy, politolodzy i socjologowie, a także liczni
publicyści byli i są nadal uwikłani w „bieżący kontekst polityczny z lustracją na
czele”61. Niektórzy z nich wchodząc w role lobbystów takiej lub innej opcji politycznej, wyznaczają określony kierunek ideologiczny polityki historycznej lub
negują jej sens.
Z tego względu wskazana jest jednak współpraca między politologami i historykami (zwłaszcza specjalistami z zakresu historii historiografii, metodologami
badań humanistycznych oraz historykami myśli politycznej i historykami idei)
w celu dokonania miarodajnego oglądu istniejącego stanu rzeczy, jeśli chodzi
o realizowaną politykę historyczną. Podkreślić należy, iż polityka historyczna może
stać się interesującym przedmiotem badań prowadzonych przez politologów
dysponujących umiejętnościami w zakresie wyjaśnienia złożoności holistycznie
60
Patrz szerzej: E. Ponczek, O możliwościach multidyscyplinarnej eksplanacji w badaniach politologicznych w Polsce, [w:] Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce, red.
A. Antoszewski, A. Dumała, B. Krauz-Mozer, K. Radzik, Lublin 2009, s. 65–73.
61
http://www.ipn.gov.pl/portal/pl/229/7394/Pamiec_i_polityka_historyczna.html, odczyt z dn.
29.01.2011.
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i diachronicznie ujmowanego procesu politycznego 62. Problematyka polityki
historycznej nie może być tematem dyskursu tylko i wyłącznie prowadzonego
przez publicystów prasowych i realizatorów audycji w mass mediach elektronicznych, w trakcie których wypowiadają się odpowiednio dobrani przedstawiciele
klasy politycznej, nie mogący się zdobyć na szerszy i pogłębiony ogląd oraz eksplantację procesu politycznego.
Wskazane byłoby zatem, aby polityką historyczną zaczęli zajmować się politolodzy,
którzy dysponują umiejętnością dostrzegania zmienności dziejowej oraz są także
otwarci na dociekania socjologów i filozofów. A zatem potrzebne byłoby w tym
wypadku otwarte podejście multidyscyplinarne do względnie nowego przedmiotu
badań, jakim od pewnego czasu staje się polityka historyczna. Toteż problem, który
stał się tematem niniejszych refleksji wymaga wieloaspektowego, pogłębionego
oglądu umożliwiającego wnikliwą oraz zobiektywizowaną eksplantację.

*
Niniejsze rozważania można uznać za próbę wyjaśnienia i uzasadnienia występujących relacji między zjawiskiem emanacji myśli politycznej, możliwościami
kształtowania się kultury politycznej a procesem decyzyjnym w sferze polityki
historycznej, znajdującej się w mniejszym bądź większym stopniu pod presją
określonych wymogów racji stanu. Z jednej strony polityka historyczna, jako
wyraźnie dostrzegana „polityka szczegółowa”, nie jest działalnością wyizolowaną
od jakichkolwiek uwarunkowań. Z drugiej strony polityka historyczna w znacznym
stopniu przenika niejako inne polityki szczegółowe. Jest ona jednocześnie determinowana przez różne okoliczności sytuacyjne, wiedzę na tematów dziejów, style
myślenia politycznego i kształty świadomości historycznej społeczeństwa jako
całości i poszczególnych jego zbiorowości. Nie można w związku z tym rozpatrywać polityki historycznej wyłącznie w kategoriach historiograficznych, bądź jako
temat wyłącznie dyskursu publicystycznego.
Ośrodek decyzji politycznych kierujący państwem nie jest bezczynny, gdy niezbędne okazuje się prowadzenie jakiejś określonej polityki historycznej. W związku
z tym nie może być obojętne to, jak jest rozumiana racja stanu oraz jaką rolę
odgrywają niektóre jej wymogi determinujące politykę historyczną. Z tego więc
62

Por. E. Ponczek, Wyjaśnianie genetyczne czy ahistoryzm w badaniach politologicznych, [w:]
Problemy badawcze i metodologiczne politologii w Polsce, red. A.J. Chodubski, M.J. Malinowski,
Gdańsk 2006, s. 81–89.
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względu przywódcy polityczni podejmujący takie lub inne decyzje nie mogą
abstrahować od spuścizny dziejowej i nie uwzględniać odpowiednio dobranego
argumentu historycznego. Dostrzega się to w mniejszym bądź większym stopniu
w działalności licznych państw o różnych ustrojach politycznych.
Należy pamiętać, iż polityka historyczna jest przede wszystkim polityką, toteż
nie należy jej utożsamiać z jakąś wykładnią czy wizją historii, co jest dość charakterystyczne dla mass mediów. Jeśli określona wykładnia zdarzeń historycznych
bądź wizja dziejów są ujmowane – w sposób świadomy – jako środek do osiągnięcia zamierzonego celu politycznego, to wówczas mamy do czynienia działaniami,
które można określić mianem polityki historycznej.
Wynika z tego wniosek, że mogą nią zajmować się z powodzeniem politolodzy
świadomi dynamiki procesu dziejowego oraz dysponujący umiejętnością genetycznego wyjaśniania faktów politycznych. Oznacza to, że polityka historyczna
powinna być rozpatrywana z uwzględnieniem wymogów decyzyjno-implementacyjnych, które są niezbywalnym atrybutem polityki. Stąd też politolodzy, co się
tyczy tej kwestii, mogą mieć wiele do powiedzenia, analizując politykę historyczną
w kategoriach poznawczo-eksplanacyjnych.

SUMMARY

THE ARTICLE DISCUSSES such questions as relations between political thought and
political behavior culture, curiosities of historical politics, political thinking and decision
process in the area of historical politics, the reasons of State, their requirements and taking
decisions in historical politics, as well as the question of scientific reflection on political
history.
There is a relation between political thought and political culture, and historical politics
which depends on referring to the knowledge of the past. Advocates of retrogressive thinking who approve of traditional, or closed and even parochial political culture demonstrate
a tendency to use a historical argument.
The expression historical politics is mainly understood as “the politics of memory”. It is
most frequently used not only as a political science category, but rather as a journalistic
expression which is quite freely interpreted. A lot of misunderstandings and controversies
arose about it leading to polarization of attitudes: approving and negating, which is largely
reflected in the views of many professional historians and political scientists.
Historical politics may be examined in the national dimension as well as in international
relations, often polarizing ethnic communities. It is conducted in different ways by particular countries depending on their systems: democratic, autocratic or totalitarian.

Polityka historyczna – od refleksji politycznej do racji stanu

191

References to the past are frequently made in reflections on the reasons of State when
gaining independence is concerned, or due to stimulating evolutionary processes of changes
accelerated by new geopolitical decisions. Then, the historical and situation-geopolitical
aspect of the reasons of State requirements turns out to be very important. This may
determine the choice of a definite concept of historical politics.
Historical politics problems are frequently the topic of heated political discussions in
Poland in which professional historians and political scientists, as well as journalists who
formulate subjective opinions take part, because there are historians who are involved in
current historical discourse. Some of them, taking roles of lobbyists of one or another
political option, outline a definite direction of historical politics.
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KULTURA PAMIĘCI I WSPOMNIEŃ
W NIEMCZECH
PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA, wraz z okresem ją poprzedzającym od 1933 roku
oraz latami bezpośrednio po niej następującymi, wyznaczyła tak głęboką cezurę,
że w mowie potocznej „historia” bywa wielokrotnie redukowana do tego właśnie
czasu. Po 1945 roku nie tylko polityczna mapa Europy, a w szczególności Europy
Środkowo-Wschodniej, przybrała zupełnie inny kształt. Doświadczenie wojenne
przebudowało również na długi czas świadomość społeczną, wygenerowało istotny
impuls do integracji europejskiej oraz zmieniło stosunek narodów do siebie
nawzajem. W tym kontekście chciałbym postawić pytanie – jak rozwinęły się
w Niemczech: pamięć i wspomnienia o tamtym czasie?1
W ostatnich latach pamięć urosła do rangi jednego z głównych paradygmatów
historiografii. Kluczowymi kategoriami stały się w tym obszarze: „pamięć komunikatywna” oraz „pamięć kulturowa”. Poprzez „pamięć komunikatywną” należy
rozumieć transmisję wydarzeń do odbiorcy poprzez prasę, podawanie informacji
o różnych wydarzeniach niejako „z pierwszej ręki”. Wielość takich relacji, przekazywanych skrótowo przez media, politykę, naukę to właśnie „pamięć komunikatywna”, która określa narrację wydarzeń, których współcześni (odbiorcy informacji) osobiście nie przeżyli.
Jeśli punktem odniesienia dla naszych rozważań będzie druga wojna światowa,
to znajdujemy się obecnie w fazie, w której coraz mniej jest osób, które osobiście
przeżyły tę wojnę i mogą o niej opowiedzieć. Następuje zatem – używając powyżej
1

W artykule zostały wykorzystane fragmenty tekstu pt. Der Umgang mit dem Zweiten Weltkrieg
in der deutschen Nachkriegsgesellschaft, który ukazał się w publikacji pt. Polska – Niemcy. Nadzieja
i zaufanie. Księga Jubileuszowa na 80-lecie Urodzin Profesora Mieczysława Tomali, Warszawa 2002,
s. 543–562.
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przywołanych kategorii – przejście od komunikatywnej do kulturowej pamięci.
Tym istotniejsze staje się więc, co zostaje zachowane w owej pamięci kulturowej.
Pojęcie „kultura pamięci” implikuje, że treści pamięci kulturowej dużej liczby
osób są przez nie podzielane. Nie znaczy to jednak, że dane społeczeństwo posiada
jedną tylko kulturę pamięci. Przeciwnie – może być ich wiele, mogą się w niektórych obszarach znacząco od siebie różnić i mogą pozostawać w stanie otwartego
współzawodnictwa względem siebie 2.
Zawarte w tytule pojęcie „kultura wspomnień” zwraca uwagę nie na indywidualną pamięć, lecz na to, o czym należy pamiętać ze strony państwa. Każde państwo
bowiem określa stałe punkty, które stanowią obszar wspólnego wspominania –
chociażby poprzez wyznaczenie święta narodowego, wybór flagi czy godła państwowego, co powinno odróżniać obecny ustrój od poprzednich. Objawia się to
chociażby w nazwach ulic i – po części również – w nazwach miast. W Niemczech
przeżyliśmy określenie takich historycznych punktów odniesienia – rok 1933, 1945
oraz – na wschodzie dzisiejszych Niemiec – przełom 1989/1990. Wspomnienia
i pamięć o okresie drugiej wojny światowej uległy w przeciągu sześćdziesięciu lat
znacznym zmianom.

OBCOWANIE Z NAJNOWSZĄ PRZESZŁOŚCIĄ –
LATA 50. I WCZESNE 60. XX W.
Z rolą Niemiec w drugiej wojnie światowej wiążą się dziś takie pojęcia, jak
„wojna na wyniszczenie”, „niemiecka zbrodnia” czy „Holocaust”. Zupełnie inny
obraz znajdziemy w zachodnioniemieckich mediach, a także w przemówieniach
politycznych z pierwszych lat powojennych. Tutaj dominowały codzienne problemy
społeczeństwa, które określone były poprzez zniszczenia wielu miast, bezrobocie,
konieczność integracji milionów uciekinierów i przesiedleńców oraz niepewność
co do losu krewnych. Kondycję niemieckiego społeczeństwa cechowała „nieokreślona postawa, będąca rezultatem frustracji, rozczarowania i głębokiej utraty
orientacji życiowej”3. We wspomnieniach szerokich kręgów społecznych dominowały niedostatki wojny, przeżycia żołnierzy na froncie oraz trudne doświadczenia
2
Por. np. A. Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen
Inszenierung, München 2007; J. Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, München 2007.
3
J. Danyel, Die Erinnerung an die Wehrmacht in beiden deutschen Staaten. Vergangenheitspolitik
und Gedenkrituale, [w:] Die Wehrmacht. Mythos und Realität, red. R.-D. Müller, H.-E. Volkmann,
München 1999, s. 1140.
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minionych lat. To była – jak określił to Jürgen Danyel – „konstelacja wspomnień
większości ludności”, do której odnieść musiały się wszystkie partie polityczne
i instytucje państwa zarówno w zachodniej, jak i we wschodniej części Niemiec,
gdy przywołując doświadczenie drugiej wojny światowej oraz reżimu narodowosocjalistycznego, chciały stworzyć dla społeczestwa więzi z nowym ustrojem
politycznym i społeczno-ekonomicznym, które były przejrzyste i dały jednostce
nową tożsamość 4.
Definiując proces obchodzenia się z narodowym socjalizmem w starej Republice
Federalnej Norbert Frei zastosował przekonujący podział na następujące jego fazy:
1) „Polityczne oczyszczenie” – od 1945 roku do końca bezpośredniego panowania
aliantów w 1949 roku; 2) „Polityka wobec przeszłości” – czyli amnestia i przeprowadzona poprzez akty prawne reintegracja osób, które mniej lub bardziej były
obciążone przez narodowo-socjalistyczną przeszłość (do połowy lat 50.); 3) „Przepracowanie” – przede wszystkim karne (do połowy lat 80.); 4) „Zachowywanie
wspomnień” (do dzisiaj) 5.
Procesy norymberskie ujawniły wprawdzie częściowo wymiar zbrodni, za które
Niemcy byli odpowiedzialni. Jednakże dla dużej części społeczeństwa były one
odciążeniem: znaleziono winnych i pociągnięto ich do odpowiedzialności. Wyparta
została pamięć o wsparciu udzielanym reżimowi nazistowskiemu przez szerokie
kręgi ludności. Panowało przekonanie, że Niemcy byli wręcz „ofiarami”, zostali
uwiedzeni przez Hitlera i wąską grupę zbrodniarzy wojennych 6. Dopiero w ostatnich dziesięcioleciach odkryto, jak bardzo poszczególne grupy zawodowe – lekarze,
prawnicy, wykładowcy akademiccy, urzędnicy – wspomagały narodowy socjalizm
i brały udział w jego zbrodniach 7. W latach czterdziestych i pięćdziesiątych dominowała postawa odrzucenia przeprowadzanej przez aliantów denazyfikacji oraz
solidaryzowania się ze skazanymi przez nich zbrodniarzami wojennymi. Taka
postawa determinowała oczekiwania dużej części społeczeństwa wobec działań
nowych instytucji politycznych. Legitymizacja rządu federalnego i parlamentu była
4

Ibidem, s. 1141.
Zob. N. Frei, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit,
München 1996.
6
Ta postawa była widoczna na przykład w przemówieniu przewodniczącego-seniora Paula Löbe
(SPD) podczas otwarcia pierwszego posiedzenia niemieckiego Bundestagu 7 września 1949 roku:
„Nie zaprzeczamy ogromowi winy, którą zbrodniczy system złożył na ramiona naszego narodu”.
(Verhandlungen des Deutschen Bundestages, Stenographische Berichte, 1. Sitzung, 7.9.1949, s. 2).
W tym rozumieniu – wina przypisywana była więc systemowi, a nie narodowi.
7
Por. np. E. Conze i in., Das Amt und die Vergangenheit. Deutsche Diplomaten im Dritten Reich
und in der Bundesrepublik, München 2010.
5
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mierzona tym, jak daleko będzie posunięte prawo amnestii i tym, czy uwięzieni
przez aliantów oficerowie niemieccy wyjdą na wolność. By wygrywać wybory,
politycy musieli brać pod uwagę te nastroje. Zwłaszcza SPD miała wobec tego
dylematu problemy ze zgodą na szereg uchwał i ustaw Bundestagu (np. dotyczących
amnestii dla przestępców nazistowskich, reintegracji tzw. ofiar czystek itp.)8. Na
tym tle trzeba ocenić z dzisiejszej perspektywy niezrozumiałe inicjatywy rządu
federalnego na korzyść zbrodniarzy wojennych lub daleko idące przejęcie dotychczasowego aparatu urzędniczego. Jako skandaliczny należy jednak zauważyć fakt,
że żaden sędzia nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej za wyroki
zbrodnicze w okresie nazizmu, nawet członkowie Trybunału Ludowego (Volksgerichtshof) 9. Daleko posunięta „ślepota prawego oka” jest jednym z cieni wczesnej
republiki federalnej (w przypadku zajęcia się przez wymiar sprawiedliwości własną
przeszłością okres ten był znacznie dłuższy) 10.
Wraz z upływem czasu w Republice Federalnej konsolidował się nowy demokratyczny ład, który dzięki rozwojowi gospodarczemu zyskiwał istotny impuls do
legitymizacji. Normy i wartości demokratyczne były tu internalizowane, do czego
przyczyniło się kształcenie obywatelskie, zarówno szkolne, jak i pozaszkolne.
W związku z tym było logiczne, że wcześniej czy później młode pokolenie na nowo
oceni własną przeszłość najnowszą, przyjmując obecnie obowiązujące kryteria.
Zasadniczy przełom w obchodzeniu się z tą przeszłością nastąpił w latach
sześćdziesiątych, szczególnie w kluczowym 1968 roku i po nim. Wybuchł wówczas
konflikt pokoleń, w którym młodsze generacje pytały swoich rodziców, dlaczego
doszło do panowania narodowego socjalizmu i jaką rolę odegrali w tamtym czasie
członkowie ich rodzin. Dopiero ten moment zapoczątkował szeroką dyskusję
wokół narodowego socjalizmu, poszczególnych aspektów drugiej wojny światowej,
polityki zagłady i niemieckich zbrodni wojennych. Ta bardzo intensywna i niejednokrotnie budząca kontrowersje debata, prowadzona w kręgach naukowych
i publicystycznych, trwa do dziś.

8

Por. N. Frei, op.cit.
Por. m.in. B. Jahntz, V. Kähne, Der Volksgerichtshof. Darstellung der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft beim Landgericht Berlin gegen ehemalige Richter und Staatsanwälte beim Volksgerichtshof,
Berlin 1986.
10
Zob. I. Müller, Furchtbare Juristen. Die unbewältigte Vergangenheit unserer Justiz, München
1987; J. Friedrich, Freispruch für die Nazi-Justiz. Die Urteile gegen NS-Richter seit 1948. Eine Dokumentation, Reinbek 1983.
9
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PRZESTRZENIE ROZRACHUNKU
Z PRZESZŁOŚCIĄ W LATACH 60. I 70. XX W.
Przyjrzyjmy się najpierw kwestii karnego ścigania zbrodniarzy wojennych. Po
procesach norymberskich oraz kilku innych postępowaniach sądowych przełomu
lat czterdziestych i pięćdziesiątych, sprawcy mogli się poczuć stosunkowo pewnie
w politycznym klimacie połowy lat pięćdziesiątych. Dopiero tupet byłego szefa
policji w Kłajpedzie, domagającego się przywrócenia do służby, doprowadził
w 1958 roku w Ulm do głośnego procesu Einsatzgruppen (Ulmer Einsatzgruppenprozess), w związku z którym stało się jasne, że „wbrew ogólnemu założeniu,
odkryty został dotąd tylko wierzchołek góry lodowej zbrodni narodowego socjalizmu”11. Bezpośrednią konsekwencją tego procesu stało się utworzenie w końcu
1958 roku w Ludwigsburgu centralnego ośrodka zajmującego się ściganiem zbrodni
narodowosocjalistycznych (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen). W następstwie tego uruchomiona
została cała seria postępowań, której punkt kulminacyjny stanowił, przypadający
na lata 1963–1965, pierwszy proces oświęcimski we Frankfurcie.
W latach 1964–1965 w Bundestagu toczyła się pierwsza gorąca debata dotycząca
przedawnienia zbrodni nazistowskich. Po niej następowały kolejne, podejmowane
zawsze po upływie przedłużonych terminów przedawnienia. Działo się tak do 1979
roku, w którym całkowicie zniesiono możliwość przedawniania morderstw. Hans-Peter Schwarz stwierdził w 1983 roku: „W żadnym kraju w dwudziestym wieku
przez tak długi czas i z taką intensywnością nie były ścigane zbrodnie popełnione
na zlecenie własnego rządu i przez własnych ludzi”12. Owszem, pojawiało się
nawoływanie do koniecznego oddzielenia przeszłości grubą kreską. To hasło stawało się głośne nie tylko, ale między innymi, w kontekście procesów dotyczących
zbrodni wojennych. Procesy te odbywały się wszak po upływie dekad od wydarzeń,
których dotyczyły i miały miejsce w okolicznościach czasem zupełnie niezadowalających. Albo nie było świadków w ogóle, albo mieli słabą pamięć albo świadomie
nic nie mówili, broniąc w ten sposób oskarżonych.
Budowa Bundeswehry przyniosła impuls do rozmowy o niemieckim wojsku
w czasie drugiej wojny światowej. Pojawiło się pytanie – w czym należy zakotwiczyć
11

R.B. Birn, Die Strafverfolgung nationalsozialistischer Verbrechen, [w:] Ende des Dritten Reiches
– Ende des Zweiten Weltkriegs, red. H.-E. Volkmann, München/Zürich 1995, s. 397.
12
H.-P. Schwarz, Die Ära Adenauer. Epochenwechsel 1957–1963. Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland Bd. 3, Stuttgart–Wiesbaden 1983, s. 213.
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nowe siły zbrojne, które tradycje Bundeswehra powinna przejąć, a od których
winna się odciąć? Wątpliwości te szczególnie wyraźne stały się w 1965 roku, czyli
dziesięć lat po utworzeniu Bundeswehry, kiedy to głośno dyskutowano na temat
„rozporządzenia o tradycjach” (Traditionserlass), które próbowało dać odpowiedź
na postawione wcześniej pytania. Z jednej strony wskazywano w nim na wartości
wolnościowo-demokratyczne, jako kryterium „godności tradycji”. Z drugiej natomiast strony unikano jednoznacznych ocen Wehrmachtu. Drugie rozporządzenie
(z 1982 roku) wyjaśniało już precyzyjniej, że „system bezprawia narodowego
socjalizmu nie mógł dać podstaw żadnej tradycji”, jednakże w kontekście kultywowania tradycji polityczne przywództwo Bundeswehry nie zdołało oficjalnie ocenić
Wehrmachtu jako organu władzy nazistowskiej. Trzecie rozporządzenie, opracowane za czasów ministra obrony Manfreda Wörnera, wskazywało ambiwalentną
rolę Wehrmachtu i znaczenie antyhitlerowskiego ruchu oporu dla tworzenia tradycji Bundeswehry. Nie zostało jednak opublikowane przed wyborami parlamentarnymi w 1987 roku, a po powołaniu Wörnera na sekretarza generalnego NATO,
nie było śledzone dalej przez jego następcę. Ostatecznie więc odcięcie się Bundeswehry od tradycji Wehrmachtu nie zostało do końca wyjaśnione, co sprawiło, że
spory dotyczące chociażby nazewnictwa koszar czy jednostek wojskowych trwały
dalej, częściowo przenikając również do opinii publicznej.
Rola Wehrmachtu w narodowym socjalizmie – w szczególności w czasie drugiej
wojny światowej – stawała się w minionych dziesięcioleciach przedmiotem licznych
badań, których wyniki były odrzucane przez część opinii publicznej, na przykład
przez weteranów wojennych. Tak właśnie było w przypadku przełomowych studiów
Manfreda Messerschmitta, dotyczących politycznej indoktrynacji sił zbrojnych
oraz ich integracji w państwie narodowosocjalistycznym 13. W postrzeganiu znaczącej części opinii publicznej rola Wehrmachtu została zredukowana do „armii
moralnie nieskażonej”. Odpowiedzialność za oczywiste zbrodnie i przestępstwa
popełnianie w czasie wojny przypisywano natomiast oddziałom SS i innym jednostkom nazistowskim. Znaczna część społeczeństwa nie miała świadomości, że
na dłuższą metę nie da się utrzymać takiej dychotomii.
Ostre reakcje na przygotowaną przez hamburski Instytut Nauk Społecznych
wystawę dotyczącą Wehrmachtu, której dwie wersje były pokazywane w niektórych
niemieckich miastach w latach 1995–1999 oraz 2001–2004, świadczą, że temat ten
w dalszym ciągu wywołuje silne emocje. Dyskusja ta doprowadziła do publikacji
dzieła na temat roli Wehrmachtu oraz jego członków w Trzeciej Rzeszy i podczas
13

Por. M. Messerschmidt, Die Wehrmacht im NS-Staat. Zeit der Indoktrination, Hamburg 1969.
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drugiej wojny światowej, przekonującego, że milionów żołnierzy tych sił nie należy
„ryczałtem” skazywać jako zbrodniarzy wojennych, ale przeciwnie – oceniać ich
postępowanie indywidualnie 14. Powstało też drugie, nie mniej monumentalne
dzieło, które miało na celu ocenę Wehrmachtu, która odpowiadała stanowi współczesnych badań historycznych i pokrewnych dyscyplin i w ten sposób miała
przyczynić się do rzeczowej dyskusji 15. Z kolei pokazywana w Niemczech od 2005
roku wystawa poświęcona zbrodniom Wehrmachtu podczas najazdu na Polskę
w 1939 roku pokazywała co prawda w dużej mierze nieznane wcześniej fakty,16 nie
wywołała już jednak skandalu.
Przez długi czas, zwłaszcza w początkowym okresie starej Republiki Federalnej,
kontrowersje budziła kwestia oceny ruchu oporu przeciwko Hitlerowi, który został
ograniczony do zamachowców z 20 lipca 1944 roku. Zarzucono im złamanie przysięgi
wojskowej odnośnie do Hitlera. Bojownikom walczącym z narodowym socjalizmem
okazywano początkowo raczej brak zrozumienia. A przecież już w połowie lat
pięćdziesiątych stali się oni znaczącą częścią legitymizacji nowego państwa niemieckiego i byli prezentowani jako wzór do naśladowania, przynoszący Niemcom nową
pewność siebie. W międzyczasie rozmaite grupy i odłamy ruchu oporu zostały
szczegółowo zbadane. Literatura im poświęcona jest niezmiernie bogata17.
Druga wojna światowa jest nierozerwalnie złączona z narodowym socjalizmem,
dlatego jej publiczne wspomnienie różni się znacząco od wspomnienia poległych
w pierwszej wojnie światowej czy wojny francusko-niemieckiej 1870/1871.
Widoczne jest to w obszarze pomników wojennych. Te wznoszone po wcześniejszych konfliktach zbrojnych poświęcone były nie tylko poległym w walce, ale
również podwyższały rangę ich śmierci w kategoriach ofiary poniesionej dla
ojczyzny, która dopiero umożliwiała zwycięstwo i obowiązuje dla przyszłości.
Wizerunki na pomnikach były więc często heroiczne 18.
14

Por. Die Soldaten der Wehrmacht, red. H. Poeppel, W.-K. Prinz von Preußen, K.-G. von Hase,
München 1998.
15
Por. R.-.D. Müller, Wprowadzenie, [w:] R.-D. Müller, H.-E Volkmann, Die Wehrmacht…
16
Por. „Größte Härte…” Verbrechen der Wehrmacht in Polen, September–Oktober 1939 (Ausstellungskatalog), red. J. Böhler, Osnabrück 2005. Zob. także: J. Böhler, Auftakt zum Vernichtungskrieg.
Die Wehrmacht in Polen 1939, Frankfurt am Main 2006. Polskie wydanie: J. Böhler, Zbrodnie Wehrmachtu w Polsce. Wrzesień 1939. Wojna totalna, Kraków 2009.
17
Por. Der militärische Widerstand gegen Hitler im Lichte neuer Kontroversen, red. M. Becker, H.
Löttel, Ch. Studt, Berlin 2010; H. Mommsen, Germans against Hitler: The Stauffenberg plot and resistance under the Third Reich, London 2009.
18
Na temat kultu ofiar wojny zobacz nowatorski artykuł autorstwa R. von Kosellecka, Kriegerdenkmale als Identitätsstiftungen der Überlebenden, [w:] Identität, red. O. Marquard, K. Stierle,
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Po drugiej wojnie światowej pojawiło się pytanie: „co należałoby teraz wspominać?”, skoro do poległych żołnierzy dołączyły całkiem nowe, nieznane we wcześniejszych wojnach, grupy ofiar – duża liczba ludności cywilnej, w tym ofiar
narodowego socjalizmu, Żydów, Sinti i Romów, ofiar eutanazji etc., ale też bojowników grup oporu i politycznych przeciwników państwa narodowosocjalistycznego 19. Oficjalne instytucje, które od lat czterdziestych miały możliwość zabierania
głosu w tej sprawie, nie poszukiwały sensu śmierci na polach walki. Charakterystyczne było wówczas także to, że pomniki poświęcone poległym w poszczególnych
gminach były wznoszone nie w centralnych miejscach, ale raczej na cmentarzach
lub zostały tam przeniesione, co podkreślało zbliżenie kultu ofiar wojennych do
kultu zmarłych w ogóle. W tym samym kierunku szła postępująca „chrystianizacja”
symboliki pomników, na których żelazne krzyże i stalowe hełmy zostały zastąpione
przez gałązki palmowe oraz chrześcijańskie krzyże.
Podobne przesunięcie akcentów w kulturze pamięci starej Republiki Federalnej
daje się zauważyć w kontekście obchodzonego od 1950 roku dnia żałoby narodowej (Volkstrauertag). Już zmiana nazwy z wcześniejszej, podkreślającej uwielbienie
bohaterów (Heldengedenktages), w wyraźny sposób przeobraziła perspektywę tego
dnia. W wygłaszanych przy jego okazji przemówieniach dominowały początkowo
wspomnienia dotyczące takich kwestii, jak wojna, Wehrmacht czy ofiara żołnierzy.
Później jednak zaczęły przeważać w nich „chrześcijańskie symbole i figury łączone
z często powracającymi metaforami żałoby i pojednania”20. Znamienne jest również
to, że od pewnego czasu ten dzień poświęcony jest nie tylko ofiarom obu wojen
światowych, ale też ofiarom narodowosocjalistycznej tyranii. Jej potępienie łączy
w Bundestagu wszystkie partie – pomimo różnic dzielących je w wielu innych
kwestiach.
W obszarze tworzenia świadomości historycznej niemieckiego społeczeństwa
istotne wydarzenie stanowiła, mająca miejsce w październiku 1965 roku, publikacja tak zwanego „memoriału wschodniego” niemieckiego Kościoła ewangelickiego.
Po pierwsze – poruszała ona problem losu uchodźców i wysiedlonych w Republice
Federalnej, ale po drugie – pierwszy raz od końca wojny podnosiła temat stosunku
Niemiec do ich wschodnich sąsiadów oraz wskazywała na ciężar win, które Niemcy
München 1979, s. 255–276. Artykuł ten wywołał falę odwołań i poszukiwań naukowych w tym
obszarze.
19
Por. G. Schneider, Kriegstotenkult und Kriegerdenkmäler in der deutschen Kultur, [w:] Erinnern,
vergessen, verdrängen. Polnische und deutsche Erfahrungen, red. E. Kobylińska, A. Lawaty, Wiesbaden
1998, s. 346.
20
J. Danyel, op.cit., s. 1140.
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nałożyli na siebie. Memoriał wywołał ostrą, polaryzującą nie tylko Kościół ewangelicki, dyskusję oraz w części społeczeństwa przygotował grunt pod akceptację
polityki wschodniej prowadzonej przez nową socjalliberalną koalicję od 1969
roku 21. Symboliczny gest wykonany w 1970 roku przez Willy’ego Brandta przed
Pomnikiem Warszawskiego Getta wywołał w Niemczech nowe gwałtowne dyskusje, był jednak stopniowo akceptowany także przez konserwatywne kręgi, aż
wreszcie stał się symbolem niemiecko-polskiego pojednania.

KONTROWERSJE W POLITYCE HISTORYCZNEJ
LAT 80. XX W.
Wprawdzie zagadnienie zagłady było podnoszone w badaniach historycznych
od dziesięcioleci i znane było opinii publicznej przynajmniej od procesów frankfurckich dotyczących Auschwitz, temat ten przedostał się jednak do szerszej
świadomości dopiero w 1979 roku za sprawą telewizyjnego serialu „Holocaust”,
który poruszył miliony ludzi. Odtąd tematyka zagłady była szeroko wykorzystywana w nauczaniu szkolnym, a w centrum umiejscowiona została pamięć ofiar.
Nowe akcenty w obszarze polityki wobec przeszłości położył Helmut Kohl,
obejmując urząd kanclerski w 1982 roku i ogłaszając „moralno-duchowy zwrot”.
Ukute w czasie izraelskiej podróży w 1984 roku wyrażenie „łaska późnych urodzin”
zmierzało do uwolnienia znacznej części ówczesnego społeczeństwa niemieckiego
od odpowiedzialności za zbrodnie narodowego socjalizmu. Po tym, jak w tym
samym roku – siedemdziesiąt lat od wybuchu pierwszej wojny światowej – Mitterrand i Kohl wykonali w Verdun zapadający w pamięci gest pojednania, Helmutowi Kohlowi udało się przekonać Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda
Reagana z okazji czterdziestej rocznicy zakończenia drugiej wojny światowej do
złożenia 5 maja 1985 roku w Bitburgu wieńca na cmentarzu wojskowym, na którym, jak okazało się w przededniu tamtej wizyty, pochowani byli również członkowie Waffen-SS. Wprawdzie uroczystości w Bitburgu poprzedziło wspólne
uczczenie przez obu polityków ofiar zbrodni nazistowskich w Bergen-Belsen,

21

Zob. np. Versöhnung und Politik. Polnisch-deutsche Versöhnungsinitiativen der 1960-er Jahre und
die Entspannungspolitik, red. F. Boll, W. Wysocki, K. Ziemer, Bonn 2009. Polskie wydanie: Pojednanie
i polityka. Polsko-niemieckie inicjatywy pojednania w latach sześćdziesiątych XX wieku a polityka
odprężenia, Warszawa 2010.
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niemniej wydarzenie w Bitburgu, które miało pokazać symboliczną równość
Niemiec z aliantami zachodnimi, pozostawiło po sobie niesmak.
Gdy trzy dni później z okazji czterdziestej rocznicy zakończenia wojny Prezydent
Republiki Federalnej Richard von Weizsäcker wygłosił przemówienie wywołujące
silne kontrowersje, mogło to brzmieć jak odpowiedź na wydarzenia w Bitburgu.
O ile bowiem w 1955 roku Konrad Adenauer widział w dniu końca wojny czarny
dzień niemieckiej historii, rozpoczynający podział Niemiec, o tyle Richard von
Weizsäcker dostrzegał w ósmym maja nie dzień klęski, ale uwolnienia. Jego apel
do wzięcia odpowiedzialności za własną historię „bez upiększeń i jednostronności”
oraz jego wezwanie do pamięci o wszystkich aspektach niemieckich dziejów, nie
byłyby możliwe w latach pięćdziesiątych.
Rozprawa z oceną narodowego socjalizmu w niemieckiej historii rozgorzała na
nowo w 1986 roku i za sprawą naukowo-publicystycznego dyskursu zapisała się
w świadomości społecznej. Debatę otworzył artykuł autorstwa historyka Ernsta
Noltego, opublikowany we „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 6 czerwca 1986 roku,
relatywizujący narodowy socjalizm i Holocaust. Wśród wywołanych nim głosów
sprzeciwu wyróżniała się przede wszystkim ostra reakcja Jürgena Habermasa, który
Noltemu zarzucił chęć tworzenia niezłamanej, konserwatywnej, narodowej tożsamości. „Spór historyków” (Historikerstreik) co prawda pochłonął w latach
1986/1987 uwagę części opinii publicznej zainteresowanej sprawami historii
i polityki, nie przyniósł jednak nowych treści w obszarze poznania.

STOSUNEK NRD DO DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ
I NARODOWEGO SOCJALIZMU
Sposób obchodzenia się z narodowym socjalizmem przez Komunistyczną
Partię Niemiec (KPD) i Socjalistyczną Partię Jedności Niemiec (SED) w radzieckiej
strefie okupacyjnej, a później w NRD, wykazuje istotne różnice pomiędzy Niemcami Wschodnimi a Zachodnimi, przynajmniej na płaszczyźnie deklaratywnej
i legitymizacyjnej. Natomiast w obszarze praktycznego obcowania z tym problemem – przynajmniej w pierwszych powojennych latach – możemy wskazać pewne
istotne podobieństwo zachodzące pomiędzy dwoma państwami niemieckimi.
W obu przypadkach do przełomu lat 1948/1949 denazyfikacja była podejmowana
głównie przez aliantów, nawet jeżeli na zachodzie celem była przede wszystkim –
różnie rozumiana przez poszczególne mocarstwa okupacyjne – „biurokratyczna
czystka”, podczas gdy na wschodzie chodziło o „czystkę politycznie zinstrumenta-
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lizowaną”22, która pod faktycznym kierunkiem Radzieckiej Administracji Wojskowej w Niemczech (SMAD) prowadziła do radykalnej wymiany elit w obszarze
administracji, sądownictwa, gospodarki i kultury.
Jednakże od przełomu 1948/1949 władze radzieckiej strefy okupacyjnej,
a następnie przywódcy NRD, dokonywali stopniowej integracji wielu osób poddanych po wojnie denazyfikacji i wyłączonych w ten sposób z życia publicznego.
Nie prowadziło to rzecz jasna do przywrócenia im wcześniejszego statusu w życiu
zawodowym czy w kwestii ich majątku. Aktywnie ujmowała się jednak za nimi
Radziecka Administracja Wojskowa (SMAD), z inicjatywy której w 1948 roku
utworzono Narodowodemokratyczną Partię Niemiec (Nationaldemokratische
Partei Deutschlands – NDPD). Widziano w niej szansę na pozyskanie dla nowego
porządku i zintegrowanie w nim dawnych żołnierzy Wehrmachtu i zwolenników
NSDAP. W praktyce partia ta spełniła te oczekiwania jedynie w niewielkim stopniu.
Tak czy inaczej – frapująca jest czasowa zbieżność przyjmowanych w NRD ustaw
dotyczących przywrócenia praw obywatelskich byłym oficerom Wehrmachtu
i członkom NSDAP (z 9 listopada 1949 roku i 3 grudnia 1952 roku) w odniesieniu
do analogicznych rozwiązań przyjętych w Republice Federalnej 23.
Zasadniczą natomiast różnicę pomiędzy rzeczywistością Niemieckiej Republiki
Demokratycznej a Republiki Federalnej dostrzegamy w podejściu do narodowego
socjalizmu ujawnianym w autoprezentacji dokonywanej przez NRD. Od początku
widziała się ona bowiem jako państwo z gruntu antyfaszystowskie. Ta specyficzna
identyfikacja warstw przywódczych KPD i SED przeniosła się na przestrzeń całego
państwa. Polityczne kierownictwo uważało się za moralnie wyniesioną ponad
innych elitę, która od początku walczyła z narodowym socjalizmem i cierpiała pod
jego panowaniem. Jednocześnie cechowała ją swoista nieufność wobec większości
społeczeństwa, która – jak oceniano – uległa skorumpowaniu przez narodowy
socjalizm. Te dwa czynniki prowadziły do obcowania z narodowym socjalizmem,
który Jürgen Danyel nazwał „specyficzną mentalnością grubej kreski”24. Nie miała
22
N. Frei, NS-Vergangenheit unter Ulbricht und Adenauer. Gesichtspunkte einer „vergleichenden
Bewältigungsforschung”, [w:] Die geteilte Vergangenheit. Zum Umgang mit Nationalsozialismus und
Widerstand in beiden deutschen Staaten, red. J. Danyel, Berlin 1995, s. 126; Norbert Frei wykorzystał
przy tym typologię zaproponowaną przez Klausa-Dietmara Henke i Hansa Wollera, przedstawioną
w pracy pod ich redakcją Politische Säuberung in Europa. Die Abrechnung mit Faschismus und Kollaboration nach dem Zweiten Weltkrieg, München 1991, s. 10–15.
23
N. Frei, NS-Vergangenheit unter…, s. 128.
24
J. Danyel, Die Opfer – und Verfolgtenperspektive als Gründungskonsens? Zum Umgang mit der
Widerstandstradition und der Schuldfrage in der DDR, [w]: Die geteilte Vergangenheit, idem (red.),
s. 33.
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miejsca wyczerpująca dyskusja nad tym fragmentem niemieckiej przeszłości.
Problematyka winy i odpowiedzialności, dostosowywania się do sytuacji i oportunizmu, także żyjących w NRD po 1945 roku obywateli, była tabuizowana, co
z jednej strony prowadziło do deficytów w kulturze demokratycznej, a z drugiej
podważało wiarygodność tak głośno propagowanego antyfaszyzmu Niemieckiej
Republiki Demokratycznej. Dotyczyło to zwłaszcza Polski, która w szczególny
sposób doświadczyła cierpień ze strony nazistowskiego państwa.
Konsekwentne budowanie przez władze NRD tożsamości, od początku opartej
na idei antyfaszystowskiego państwa, pociągało za sobą szereg następstw, wśród
nich – wzbranianie się przed jakąkolwiek odpowiedzialnością materialną za
zbrodnie nazizmu i kategoryczne odrzucenie wypracowywanego w Republice
Federalnej modelu przekazywania odszkodowań. Aż do połowy lat sześćdziesiątych, wykorzystując słabe punkty Republiki Federalnej w dystansowaniu się od
Trzeciej Rzeszy, oficjalna narracja NRD próbowała, przedstawiać RFN jako kontynuatorkę państwa nazistowskiego i w tym kontekście przenieść na Bonn wszelkie
problemy mające swoje źródła w państwie narodowosocjalistycznym. Jednocześnie,
gdy w Republice Federalnej z biegiem czasu rozpoczynała się rozprawa z narodowym socjalizmem i dotykała problemu winy samego społeczeństwa i jego zaangażowania w dawny system, w Niemieckiej Republice Demokratycznej tematyka ta
była przemilczana. W tym sensie oba zjawiska prowadzą do stwierdzenia, że
Republika Federalna podjęła wysiłek internalizacji problemu narodowego socjalizmu, podczas gdy Niemiecka Republika Demokratyczna dokonywała eksternalizacji (Rainer-Maria Lepsius). Rozrachunek wokół pytania o osobistą odpowiedzialność za wydarzenia okresu 1933–1945 dokonał się tu stosunkowo późno
– dopiero w literaturze, w pracach Christy Wolf czy Franza Fühmanna.
Należy również dostrzec, że Republika Federalna miała długo problem z oceną
ruchu oporu przeciwko narodowemu socjalizmowi, co dotyczyło takich części
historii, jak zamach z 20 lipca 1944 roku czy opór komunistyczny. Ale i w NRD
następowało „politycznie motywowane różnicowanie i hierarchizowanie” zarówno
samego ruchu oporu, jak i grup ofiar czy prześladowanych 25. W początkowej fazie
istnienia radzieckiej strefy okupacyjnej dawała się jeszcze zaobserwować tendencja
do łączenia wszystkich grup prześladowanych i ofiar państwa narodowosocjalistycznego, także tych, które nie należały do komunistycznego ruchu oporu,
25

Por. J. Danyel, O. Groehler, M. Kessler, Antifaschismus und Verdrängung. Zum Umgang mit der
NS-Vergangenheit in der DDR, [w:] Die DDR als Geschichte. Fragen – Hypothesen – Perspektiven, red.
J. Kocka, M. Sabrow, Berlin 1994, s. 149.
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w ramach specjalnie powołanego związku osób prześladowanych przez reżim
nazistowski (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes). Jednakże już pod koniec
lat czterdziestych zrezygnowano z tego postępowania, albowiem uznano, iż nie
można dłużej tolerować nawet najmniejszej skłonności do niezależności od monopolu władzy SED. Przez długi czas zamach z 20 lipca był postrzegany w kategoriach
konfliktu przebiegającego w ramach jednej klasy, który miał nie doprowadzić do
przezwyciężenia porządku burżuazyjnego. Istotna zmiana nastąpiła wraz z wprowadzeniem stalinizmu – ruch oporu został zredukowany do „dogmatycznie
interpretowanego komunistycznego ruchu oporu”26.
Nie da się również przeoczyć pewnych trudności aparatu urzędniczego NRD
w odnoszeniu się do Wehrmachtu, z którymi został skonfrontowany przy tworzeniu własnych sił zbrojnych. Problem ten ujawnił się również w przestrzeni dziejopisarstwa oraz pielęgnowania grobów – innych niż żołnierzy sowieckich. Tematyka
ta została podjęta dopiero częściowo na skutek nacisku kręgów kościelnych. Zdumiewające jest również to, że najliczniejsze grupy ofiar – Żydzi, Sinti i Romowie
– pozostawali na uboczu oficjalnego nurtu wspomnień w NRD. Jak przedstawili
to J. Danyel, O. Groehler i M. Keßler, Niemiecka Republika Demokratyczna
nawiązywała do obecnej przed 1945 rokiem tradycji komunistycznego ruchu
robotniczego i ograniczała się „głównie do polityczno-społecznych determinantów
antysemityzmu i żydowskiej emancypacji, ignorując etniczno-religijne komponenty tego problemu. Taka interpretacja miała także wpływ na obraz nazistowskiej
zagłady Żydów, ponieważ nie pozwalała dostrzec jej niepowtarzalności i irracjonalnej motywacji”27. Antyizraelska linia wschodnioniemieckiej polityki zagranicznej utwierdzała dodatkowo tę optykę. Natomiast fakt, że pod koniec swojego istnienia NRD zasygnalizowało Światowemu Kongresowi Żydów przynajmniej
zasadniczą gotowość do chociażby symbolicznego uregulowania kwestii zadośćuczynienia materialnego, miał swe źródło nie w zasadniczej rewizji priorytetów
i wcześniejszych założeń polityki zagranicznej, ale w politycznej kalkulacji (było
to przesłanką planowanej przez Honeckera podróży do USA).
Na płaszczyźnie pamięci zbiorowej, w pewnym sensie, NRD zdołała nawet
znaleźć się po stronie zwycięzców drugiej wojny światowej. 8 maja 1945 roku stał
się kluczową datą w kanonie dni związanych z przywoływaniem wspomnień.
Razem z przedstawicielami Związku Sowieckiego tego dnia wspominano o zakończeniu wojny. Działo się to przed centralnym radzieckim pomnikiem chwały
26
27

Ibidem, s. 150.
Ibidem, s. 151.
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w berlińskiej dzielnicy Treptow, jak również na wielu cmentarzach żołnierzy
radzieckich. Poza tym 1 września obchodzono z jednej strony jako międzynarodowy dzień poświęcony ofiarom faszystowskiego terroru oraz dzień walki z faszyzmem i wojną, z drugiej natomiast strony był to także światowy dzień pokoju, który
polityczne kierownictwo enerdowskiego państwa wykorzystywało do prezentowania społeczeństwu aktualnych celów w polityce zewnętrznej. Od 1969 roku Nowy
Odwach (Neue Wache) przy berlińskiej alei Unter den Linden służył jako centralny
pomnik poświęcony ofiarom faszyzmu. To w tym miejscu dla potrzeb opinii
publicznej inscenizowany był antyfaszyzm propagowany przez NRD. Jednocześnie
jednak historyczno-polityczna konstrukcja forsowana przez aparat władzy sprawiała, że bladło „niemal całkowicie konkretne wspomnienie o narodowym socjalizmie i wojnie, którą wywołali Niemcy. Faszyzm i druga wojna światowa stawały
się abstrakcyjnymi wydarzeniami historycznymi bez aktorów”28.
We wschodnich Niemczech miała wprawdzie miejsce rozprawa z czasami
narodowego socjalizmu w obszarze niemieckiej winy i zbrodni tamtego okresu,
nie był to jednak rozrachunek w „oficjalnym” nurcie państwowym, a raczej w pewnych niszach społecznych, zwłaszcza w kręgach kościelnych. Najbardziej znanym
przykładem jest „Akcja Znaki Pokuty”, która wbrew woli SED i mimo utrudnień
ze strony władz NRD organizowała wyjazdy do Polski i innych krajów. Uczestnicy
tych podróży podejmowali pracę w miejscach pamięci poświęconych ofiarom
niemieckiej polityki okupacyjnej 29.
Dopiero wybrany w wolnych wyborach 18 marca 1990 roku parlament podjął
na swoim pierwszym posiedzeniu 12 kwietnia uchwałę, w której wszystkie frakcje
przyznały się do zbrodni narodowosocjalistycznych Niemiec, a zwłaszcza do
ludobójstwa „na Żydach z wszystkich europejskich krajów, na obywatelach Związku
Sowieckiego, na polskim narodzie oraz na społeczności Sinti i Romów”30.

28

J. Danyel, Die Erinnerung an die Wehrmacht…, s. 1147.
Na ten temat zobacz np. T. Mechtenberg, Versöhnung gegen Widerstände. Kirchliche Poleninitiativen in der DDR, [w:] Versöhnung und Politik…, s. 296–315.
30
Zob. http//webarchiv.bundestag.de/volkskammer/dokumente/drucksachen/100004.pdf, odczyt
z dn. 14.11.2010.
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ZJEDNOCZONE NIEMCY
WOBEC NAJNOWSZEJ PRZESZŁOŚCI
Okazało się, że układ 2 plus 4 z 1990 roku nie był jednak ostatecznym rozwiązaniem politycznym drugiej wojny światowej. Rządy federalne przez dziesięciolecia odrzucały odszkodowanie dla pracowników przymusowych przede wszystkim
z byłych krajów komunistycznych, powołując się na londyńską umowę z państwami
zachodnimi o spłacaniu długów z 1953 roku (a tym samym, powołując się na
regulację tego problemu na konferencji pokoju w Poczdamie). Rozwiązaniem
sprawy zajęła się dopiero czerwono-zielona koalicja i uregulowała ten problem 55
lat po zakończeniu wojny. W symbolicznej przestrzeni dokonało się pojednanie
pomiędzy Polską a Niemcami, czego wyrazem stał się uścisk pokoju pomiędzy
premierem Tadeuszem Mazowieckim a kanclerzem Helmutem Kohlem krótko po
upadku Muru Berlińskiego. Podobny wymiar miała przemowa Prezydenta Republiki
Federalnej Niemiec Romana Herzoga w pięćdziesiątą rocznicę powstania warszawskiego – 1 sierpnia 1994 roku oraz wygłoszone przed połączonymi izbami niemieckiego parlamentu przemówienie ministra spraw zagranicznych Polski Władysława
Bartoszewskiego z okazji pięćdziesięciolecia zakończenia drugiej wojny światowej.
W samych Niemczech zrealizowane zostały inicjatywy zaproponowane przez
Helmuta Kohla jeszcze w latach osiemdziesiątych – budowa Muzeum Historii
Republiki Federalnej Niemiec w Bonn i Niemieckiego Muzeum Historycznego
w Berlinie. Pierwotnie krytycy w gorących debatach insynuowali, że te muzea
miały przekazać konserwatywny obraz historii niemieckiej. Ich realizacja powodowała natomiast znacznie mniej konfliktów, ponieważ wcielano w życie koncepcję konsensualną. Oprócz tego stworzono Forum Historii Współczesnej w Lipsku,
które dokumentuje historię NRD.
Silne emocje wywołała budowa odsłoniętego w 2005 roku Pomnika Pomordowanych Żydów Europy (Denkmal für die ermordeten Juden Europas), który został
wzniesiony w pobliżu Bramy Brandenburskiej jako centralne miejsce pamięci ofiar
Holocaustu 31. W centrum Berlina powstały również kolejne miejsca pamięci,
dedykowane innym ofiarom narodowego socjalizmu, takie jak chociażby Topografia Terroru (Topographie des Terrors) czy (jeszcze nieskończony) Pomnik Sinti
i Romów zamordowanych w czasach narodowego socjalizmu. Podczas gdy orędownicy takiego postępowania przekonywali, że służy ono wzmacnianiu wiary31
Zob. np. C. Leggewie, E. Meyer, Ein Ort, an den man gerne geht. Das Holocaust-Mahnmal und
die deutsche Geschichtspolitik nach 1989, München–Wien 2005.
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godności Niemiec, zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, krytycy
przekonywali, że centrum stolicy jest stopniowo przemieniane w swoiste muzeum
najstraszniejszych niemieckich zbrodni. Około 2000 roku pojawiła się odwrotna
do tego tendencja, by ukazywać Niemców jako ofiary drugiej wojny światowej.
Ważnym przełomem w tym zakresie było wydanie w 2002 roku książki Güntera
Grassa Idąc rakiem, która na kanwie wydarzeń dotyczących zatopienia okrętu
„Gustloff ”, podejmowała tematykę cierpienia milionów uciekinierów 32. Wywołała
ona falę publikacji prasowych, książkowych i telewizyjnych, odnoszących się do
coraz to nowych grup niemieckich ofiar – oprócz uchodźców i wypędzonych, także
cywilnych ofiar nalotów bombowców czy kobiet zgwałconych w czasie wkraczania
do Niemiec Armii Czerwonej, itd. Prawie w żadnej z tego typu publikacji nie
została zakwestionowana ani wina Niemiec co do rozpoczęcia drugiej wojny
światowej, ani zbrodnie niemieckie popełnione w trakcie działań wojennych jako
źródło cierpień Niemców u schyłku wojny.
W 2000 roku powołana została do życia, głównie przez liderów Związku Wypędzonych (BdV), fundacja „Centrum Przeciw Wypędzeniom”, której celem stało się
utworzenie w Berlinie instytucji o tej samej nazwie, zajmującej się dokumentowaniem losu niemieckich wypędzonych od przełomu lat 1944/1945. Co prawda
koncepcja ta zakładała od początku, że należy włączyć w nią także inne przesiedlenia w Europie i przedstawić tym samym los milionów Niemców w końcu
drugiej wojny światowej w szerszym tle. Została jednakże skrytykowana, zwłaszcza
przez polską stronę. Wskazywano, że: a) inne przykłady przesiedleń zostały wskazane wybiórczo; b) Związek Wypędzonych jest organizacją, która przez dziesięciolecia przemilczała niemieckie zbrodnie wojenne, a za początek wojny traktowała
nadciągnięcie frontu wschodniego na przełomie lat 1944/1945. Dyskusja wokół
planowanego centrum toczyła się szczególnie intensywnie w Polsce, zakłócając
tymczasowo polsko-niemieckie relacje. Plany BdV były w Polsce postrzegane jako
część szerszego procesu – nowego dyskursu niemieckiego na temat własnych ofiar
oraz prób rewizji niemieckich ocen drugiej wojny światowej. Obawy te zostały
wzmocnione, gdy w znacznym stopniu nieznane w Niemczech Powiernictwo
Pruskie stwierdziło, że dawne tereny niemieckie położone na wschód od Odry
i Nysy, zostały co prawda odstąpione Polsce, jednak przez to nie zmienily się
prywatnoprawne stosunki własnościowe. W związku z tym państwo polskie musi
zwrócić znajdujące się tam nieruchomości poprzednim właścicielom lub wypłacić
im odszkodowania. Duże obawy w Polsce wywołały 22 skargi wniesione przez
32
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Powiernictwo w grudniu 2006 roku do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
W październiku 2008 roku sąd ten pozwy jednak odrzucił.
W Niemczech dyskusje wokół Centrum Przeciw Wypędzeniom przybrały postać
politycznego konfliktu przed wyborami do Bundestagu w 2005 roku. Angela
Merkel obiecała wówczas przewodniczącej Związku Wypędzonych i głównej inicjatorce projektu Erice Steinbach, że po zwycięstwie CDU centrum zostanie
wzniesione. SPD z kolei zapowiadało, że nie wesprze tej inicjatywy. Gdy wynik
wyborczy umożliwiał zbudowanie jedynie „Wielkiej Koalicji“, kompromis zawarty
w deklaracji koalicyjnej głosił, że w Berlinie stworzony zostanie „widoczny znak”,
który będzie przypominał „w duchu pojednania… o krzywdzie wypędzeń”33.
W efekcie w końcu 2008 roku została przyjęta ustawa, która tworzyła fundację
„Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” (Flucht, Vertreibung, Versöhnung), podlegającą
Niemieckiemu Muzeum Historycznemu w Berlinie. Podczas uroczystych obchodów siedemdziesiątej rocznicy rozpoczęcia drugiej wojny światowej kanclerz
Angela Merkel w dobitnym i klarownym przemówieniu wygłoszonym 1 września
2009 roku na Westerplatte przyznała się do niemieckiej odpowiedzialności za
wywołanie drugiej wojny światowej i zbrodnie w niej popełnione. W ten sposób
pozbawiła ona podstawy zarzutów, że Niemcy chcą przeprowadzać rewizję historii
drugiej wojny światowej 34.
Kolejne przestrzenie rozpraw z najmłodszą przeszłością otwierały w ostatnich
latach przejmujące opisy historii rodzinnych osób urodzonych bezpośrednio przed
wojną, w jej czasie lub tuż po jej zakończeniu. Wykorzystując biografie swoich
ojców oraz prywatne dokumenty, osoby te ukazują, jak bardzo ich rodziny były
wplątane w system narodowosocjalistyczny 35. W przeciwieństwie do tego analizy
rozmów w rodzinach i analizy pamięci rodzinnej pokazały, że należy rozróżniać
między wiedzą poznawczo przekazaną (np. w zajęciach szkolnych) a emocjonalnymi wyobrażeniami o przeszłości. Te ostatnie przekazują członkom rodziny
współcześni narodowego socjalizmu, którzy sami występują przeważnie w roli ofiar

33

Gemeinsam für Deutschland. Mit Mut und Menschlichkeit. Koalitionsvertrag von CDU, CSU und
SPD, http://dokumente.cdu-gp.de/positionen/2005-koalitionsvertrag-cdu-csu-spd.pdf, odczyt z dn.
20.12.2010, s. 132.
34
W tamtym czasie przedmiotem sporu pozostawał skład personalny rady fundacji „Ucieczka,
Wypędzenie, Pojednanie”, co odzwierciedlały również zmiany jej naukowych doradców.
35
Zob. np. W. Bruhns, Meines Vaters Land, München 2004; C. Brunner, U. von Seltmann, Schweigen die Täter, reden die Enkel, Frankfurt am Main 2004; U. Timm, Am Beispiel meines Bruders, Köln
2003.
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i bohaterów 36. Może się bowiem okazać, że mimo wiedzy o narodowym socjalizmie,
wyparte zostaje uwikłanie własnej rodziny w ten system, ponieważ „zdolność
krytycznego myślenia o zmarłych w kategoriach polityki pamięci kończy się często
tam, gdzie zaczyna się osobista lojalność”37. To właśnie pokazuje różnicę pomiędzy
wiedzą historyczną a historyczną świadomością.
(z języka niemieckiego przetłumaczył Marcin Zaborski)

SUMMARY

THE TIME OF Nazism and especially of World War II is the most important point of reference for historical memory of German society. It underwent considerable change during
the last two generations. In the 1950s Germans felt victims of the war, misled by a clique
of criminals around Hitler. 1958 marked the beginning of a series of processes against
perpetrators of war crimes. Since the 1960s discussion on individual and collective involvement in and support for National Socialism has not ceased until now. Attempts to rule off
this discussion or to historicize and thereby to relativize the uniqueness of National Socialism have vividly been refuted. Today in several central places in Berlin there are monuments
remembering different groups of victims of National Socialism, in some cases after heated
debates.

36

Por. H. Welzer, S. Moller, K. Tschuuggnall, „Opa war kein Nazi“. Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt am Main 2002.
37
W ten sposób ujęła to Isabel Heinemann w swojej recenzji przywołanej powyżej pracy Opa war
kein Nazi…. Zob. http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=17014, odczyt z dn. 27.11.2010.
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MAPY PAMIĘCI. KATEGORIA PRZESZŁOŚCI
W POLSKIEJ KULTURZE POLITYCZNEJ

GDY PROBLEMATYKĘ PAMIĘCI wpiszemy w kontekst polityki, szybko dostrzeżemy
jak dalece przestrzenie te mogą na siebie wpływać i jak bardzo mogą być od siebie
zależne. Już chociażby tylko w obszarze sprawowania władzy widzimy, że rządzący
w różnych krajach mogą sięgać po kategorię przeszłości dla rozmaitych celów,
często własnych – i nierzadko to właśnie czynią. Powodowani wyższymi lub niższymi pobudkami, interpretują miniony czas i decydują – co ma być zapamiętane,
a co w obszarze wspólnej pamięci nie ma się prawa znaleźć. Służyć może temu na
przykład umiejętna manipulacja symbolami lub wartościami. Jej przykłady dowodzą, że panowanie nad przeszłością i jej odpowiednie rekonstruowanie może
sprzyjać umacnianiu i utrzymywaniu władzy. „Historia jest systematycznie używana jako jedno z najbardziej przydatnych narzędzi do tworzenia warunków
ideologiczno-kulturowych sprzyjających utrzymaniu istniejących stosunków
władzy”1 – trafnie, jak wskazuje na to wiele przykładów, stwierdza Carlos Pereyra.
Natomiast Enrique Florescano dopowiada, że „za każdym razem, gdy jakiś ruch
społeczny zwycięża i narzuca reszcie społeczeństwa swoją władzę, staje się on miarą
historii – panuje nad teraźniejszością, zaczyna określać przyszłość i porządkuje
przeszłość – wskazuje, co i dlaczego z rozległej i różnorodnej przeszłości należy
przypomnieć”2. Nasza znajomość historii może być zatem wykorzystywana jako
instrument w sprawowaniu władzy. Celem kształtowanej przez nią świadomości
minionych dziejów, przyjmującej służebną rolę wobec polityki, staje się zaspokajanie określonych wyobrażeń i oczekiwań ideologicznych. Stąd za zasadny należy
1

Cyt. za: B. Szacka, Społeczna pamięć polskiej przeszłości narodowej w latach 1965–1988, [w:]
B. Szacka, A. Sawisz, Czas przeszły i pamięć społeczna, Warszawa 1990, s. 12.
2
Cyt. za: ibidem.
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uznać wniosek Roberta Traby, że historia „jest konstruowana na użytek politycznych celów rządzącej koalicji lub systemu politycznego, rzadziej – upodmiotowionego w procesie demokratyzacji społeczeństwa”3. Przyznać jednak należy, że
proces takiego „nadużywania historii” nie jest niczym nowym. Rozdźwięk pomiędzy przeszłością faktyczną a konstruowaną przez intelektualistów, poetów, artystów
czy polityków możemy zauważyć w różnych momentach XIX i XX wieku, kiedy
to „owe zmyślone przeszłości odgrywały ważką rolę w powstawaniu nacjonalizmów”4. Odnotowując widoczne w dwóch ostatnich stuleciach zjawisko stawania
się zbiorowej pamięci przedmiotem zainteresowania w obszarze polityki, Krzysztof Pomian zauważa, że państwo oddziaływało na pamięć, wykorzystując rozmaite
narzędzia – od szkoły, poprzez pobór do wojska, uroczystości i obchody rocznicowe, zabytki historyczne, muzea, po nazwy ulic 5.

KATEGORIA PAMIĘCI W KULTURZE POLITYCZNEJ
Wśród komponentów kultury politycznej6 wymienia się – często w pierwszym
rzędzie – odnoszące się do systemu politycznego wartości lub systemy wartości.
Na wykształcanie się owej aksjologii wpływ mają między innymi systemy ideowe
3

R. Traba, Historia. Przestrzeń dialogu, Warszawa 2006, s. 52.
G.G. Iggers, Użycia i nadużycia historii: o odpowiedzialności historyka w przeszłości i obecnie,
[w:] Pamięć, etyka i historia, red. E. Domańska, Poznań 2001, s. 105.
5
Por. K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin 2006, s. 185; P. Steinbach, Geschichte und
Politik – nich nur ein wissenschaftlisches Verhältnis, „Aus Politik und Zeitgeschichte” 2001, nr 28, s. 6.
Zastrzec w tym miejscu należy, że i przed XIX wiekiem władcy byli zainteresowani tym, co pamiętają
rządzone przez nich społeczeństwa i nierzadko wpływali na tę pamięć.
6
W podejmowanej tutaj refleksji pomocne wydaje się ujęcie zaproponowane przez Gerda Meyera,
który kulturę polityczną widzi jako wartości, postawy i poglądy, jak również zachowania obywateli
odnoszące się do świata polityki. Tłumaczy przy tym, że poprzez wartości rozumiemy zwykle
„fundamentalne, głęboko zakorzenione przekonania i dyspozycje do działania odnoszące się do tego,
co jest pożądane dla nas samych oraz dla społeczeństwa i co ma obowiązywać. Postawy dotyczą raczej
instytucji systemu politycznego i są utrwalone. Poglądy są uważane za stosunkowo najbardziej powierzchowną formę artykułowania ocen czy chwilowych preferencji, które dość szybko mogą się
zmieniać. Jednak granice między tymi trzema formami są płynne”. Owe subiektywne orientacje,
znajdujące zakorzenienie w przestrzeni poznania, emocji, ocen i wartościowania, określają zachowania jednostek i grup. Dzieje się to nie zawsze świadomie, nie zawsze też musi być wyrażone werbalnie. Widzimy więc, że pojęcie kultury politycznej nie ogranicza się jedynie do wiedzy politycznej
czy percepcji politycznej rzeczywistości. Uwzględnić tu bowiem należy również interpretacje, polemiki i symbole oraz określone dążenia ludzi i grup, wskazujące, jakie zjawiska czy stany są pożądane
lub oczekiwane. W tym sensie kultura polityczna ujawnia wyobrażenia w zakresie norm czy wartości
4
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(także religijne) oraz tradycje historyczne. Wyrazem ich uwzględniania w aktualnym życiu społecznym jest na przykład ujawnianie szacunku do przeszłości państwa czy narodu. W tej właśnie przestrzeni znajdujemy miejsce dla roli pamięci
o minionych wydarzeniach. Możemy zatem powiedzieć, że „pamięć jest świadomie
konstruowana poprzez różne formy kultury politycznej – politykę historyczną,
upamiętnianie, muzea itp.”7
W analizie współczesnej kultury politycznej w Polsce nie można tracić z pola
widzenia powojennej historii kraju. Wydaje się, że jednym z najważniejszych elementów decydujących o jej kształcie jest ograniczona przez kilkadziesiąt lat
w ramach bloku wschodniego suwerenność, niosąca ze sobą specyficznie kształtowaną tożsamość narodową. Dlatego też próbę stworzenia obrazu pamięci społecznej w Polsce podejmiemy dwutorowo – odrębnie dla okresu PRL i odrębnie
dla czasów Trzeciej Rzeczpospolitej. Oczywiste są bowiem znaczące różnice
pomiędzy kulturą polityczną państwa komunistycznego a tą obserwowaną w kraju
postautorytarnym. Odmienne doświadczenia w tym zakresie związane są z obszarem wyobrażeń, idei, orientacji i postaw właściwych dla poszczególnych okresów
przedzielonych cezurą roku 1989. W obu przypadkach mamy do czynienia z innymi
normami i oczekiwaniami. Różnice dostrzegamy również w zakresie świadomości
politycznej i społecznej, mentalności, tożsamości czy legitymizacji.
Podobnie jak zauważamy istotne różnice w zakresie kultury politycznej obserwowanej w Polsce przed zmianą ustrojową, widzimy je także w ramach kultury
politycznej wykształconej już w nowych warunkach społeczno-politycznych. Nie
można bowiem zapominać chociażby o regionalnym zróżnicowaniu tego zjawiska,
mimo istnienia jednolitego państwa. Chodzi o regionalne różnice pomiędzy północą i zachodem (bardziej nowoczesna, liberalna i proeuropejska część Polski)
a wschodem, większą częścią ziem na południu i w centrum (przy zachowaniu
szczególnej pozycji Warszawy). Taki podział wspiera między innymi regionalizacja
kraju wprowadzona na poziomie administracyjnym 8.

oraz kryteria oceny. Mogą mieć one różnorodne źródła, skoro każda kultura polityczna wyrasta
z rozmaitych tradycji, zwyczajów, mentalności i społecznych wzorców kulturowych. Nie bez znaczenia
są w tym zakresie historyczne doświadczenia poszczególnych jednostek, a także całych zbiorowości
oraz procesy edukacyjne, którym są one poddawane. Zob. G. Meyer, Kultura polityczna i demokratyzacja – podstawy, problemy i tezy, [w:] Kultura polityczna w Polsce i w Niemczech, G. Meyer (red.),
S. Sulowski, W. Łukowski, Warszawa 2007, s. 11–12.
7
R. Traba, Polifonia pamięci, „Gazeta Wyborcza”, 11/12.08.2007, s. 21.
8
G. Meyer, op.cit., s. 23.
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POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA
Powojenna Polska okresu komunizmu charakteryzowała się funkcjonowaniem
obok siebie odmiennych pamięci: oficjalnej i potocznej. Tę pierwszą propagowali
przedstawiciele władzy, którzy w tworzeniu wizerunku przeszłości wykorzystywali
wyłącznie wygodne dla aparatu państwowego elementy. Decydowali, czy informacja o danym wydarzeniu historycznym pojawi się w oficjalnej przestrzeni społecznej, jaka będzie towarzyszyć temu interpretacja i jakie będzie jego miejsce w obrazie dziejów. Efektem takiego działania był jasno określony schemat interpretacyjny
minionych wydarzeń. Towarzyszyła temu tabuizacja historii, prowadząca do
licznych działań manipulacyjnych. Przejawiała się w niepodejmowaniu całego
szeregu tematów, które nie wpisywały się w „słuszną” linię przyjętą przez władzę.
Wymienić można tu na przykład wojnę polsko-bolszewicką 1920 roku, konsekwencje paktu Ribbentrop–Mołotow, represje, których Polacy doświadczali na Wschodzie, czy też pomoc Armii Czerwonej i NKWD w ustanowieniu władzy ludowej.
Unikaniu tych wątków polskiej historii w oficjalnej narracji sprzyjał między innymi
monopol środków masowego przekazu, skupionych w rękach partyjno-państwowych; proces ten był wspierany również przez cenzurę i oddziaływanie aparatu
represji. Za Wojciechem Roszkowskim możemy odnotować, iż „obok zakazów
nauka historii w PRL zawierała liczne nakazy. Wszyscy mieli wiedzieć, że rewolucja październikowa była ‘wielka i socjalistyczna’ lub że ‘manifest lipcowy’ był
spełnieniem marzeń Polaków o sprawiedliwości społecznej. Szczególnym polem
podobnej nauki historii były obchody rocznicowe. Kiedy władze uznały, że jakaś
rocznica jest ‘politycznie słuszna’, zaczynano niekończące się zabiegi nakazujące.
[…] Reakcją psychologiczną na te zabiegi było najczęściej odrzucenie albo indyferentyzm”9. W obserwacji tej znajdujemy między innymi potwierdzenie, że
w obszarze pamięci toczyła się swoista batalia pomiędzy aparatem władzy a społeczeństwem.
Dochodziło do niej, ponieważ podporządkowana celom propagandowym
pamięć oficjalna stawała naprzeciw pamięci potocznej. Musiało więc dochodzić
pomiędzy nimi do oczywistego konfliktu, który był nazywany „zmaganiem o rząd
dusz”10. W tej konfrontacji ważne miejsce zajmowały autorytety, które swoimi
9

W. Roszkowski, Stosunki polsko-niemieckie. Polityka i historia na przykładzie Polski, „Przegląd
Zachodni” 2000, nr 1, s. 34.
10
J.Z. Sawicki, Bitwa o prawdę. Historia zmagań o pamięć Powstania Warszawskiego 1944–1989,
Warszawa 2005, s. 8.
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działaniami stanowiły przeciwwagę dla prowadzonego przez władzę procesu
indoktrynacji. Istotną rolę w utrwalaniu pamięci potocznej odgrywały również
rytuały i symbole, takie jak na przykład kotwica, czyli znak Polski Walczącej,
piosenki i wiersze powstańcze, pomniki i rocznicowe uroczystości. Sprzyjały one
mobilizowaniu społeczeństwa do kształtowania pamięci według własnej woli,
własnej wizji historycznej i narodowej tradycji. Ten proces wspierały kościoły,
w których na uroczystych mszach zbierały się tłumy, a później pojawiały się również
odwołujące się do określonych wydarzeń tablice pamiątkowe 11.
Przejawem kształtowania określonej wizji historycznej wygodnej dla komunistycznych władz i utrwalania precyzyjnie wybranych przez nie elementów pamięci
było manipulowanie pomnikami. Wnikliwie badając tę rzeczywistość, Norman
Davies odnotowuje, iż „każda większa miejscowość bloku sowieckiego miała
własny pomnik upamiętniający Armię Czerwoną. Portrety komunistycznego
panteonu – Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina – wywieszano pod byle pretekstem,
kult Wielkiego Wodza uświetniały wizerunki aktualnych pierwszych sekretarzy
umieszczane we wszystkich miejscach publicznych. Jednocześnie z wielką starannością usuwano wszelkie ślady dawnych czasów, jeśli tylko uznawano, że kłócą się
one w ten czy inny sposób z wymogami partii”12.
Ten proces odnosił się między innymi do tworzenia lub blokowania tworzenia
obiektów upamiętniania. Pomniki odwołujące się do wydarzeń czy bohaterów
drugiej wojny światowej stawały się przedmiotem skomplikowanych procedur,
których celem było wypaczenie faktów według scenariusza nakreślonego przez
aparat władzy. W kontekście walki z faszyzmem upamiętniano więc oficjalnie
przede wszystkim Armię Czerwoną i jej dokonania, podczas gdy nie mogło być
mowy o wznoszeniu pomników – na przykład – Armii Krajowej. W efekcie pojawiały się monumenty poświęcone niejednokrotnie abstrakcyjnym ideom albo
nieznanym działaczom komunistycznym, Armii Ludowej, anonimowym ofiarom
wśród ludności cywilnej, czy też bohaterom getta. Warszawa przez długie lata była
pozbawiona symbolicznego obiektu, wokół którego mogłaby być oficjalnie pielęgnowana pamięć o powstaniu z 1944 roku. Jak ujmuje to N. Davies – „Powstanie
przez czterdzieści lat unosiło się nad stolicą niby gigantyczne widmo”13. I przyznać
trzeba, że jest to przemawiające do wyobraźni stwierdzenie. Podobnie jak wpisujący
się w ten kontekst fakt, że również oficjalni przewodnicy oprowadzający zagranicz11
12
13

Por. ibidem, s. 8 i 12.
N. Davies, Powstanie ’44, Kraków 2007, s. 791.
Ibidem, s. 810.
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nych turystów po Warszawie byli poddawani presji ze strony aparatu państwowego.
Nakazywano im zachowanie milczenia o powstaniu warszawskim, a w sytuacji
szczególnego zainteresowania zwiedzających i nacisku z ich strony – minimalizowanie znaczenia stołecznego zrywu i oczernianie jego przywódców, poprzez
przedstawianie ich jako zbrodniczych awanturników, rzecz jasna – „antykomunistycznych” 14.
Za Robertem Trabą możemy odnotować, że w Polsce Ludowej obowiązywało
pięć głównych wątków, które uczyniono przedmiotem szczególnej troski w zakresie upowszechniania w pamięci zbiorowej. Należały do nich:
„1) Walka Ludowego Wojska Polskiego;
2) Polsko-radzieckie braterstwo broni;
3) Poświęcenie Armii Radzieckiej;
4) Upamiętnienie wojny obronnej 1939 roku (od schyłku lat sześćdziesiątych);
5) Upamiętnienie ruchu oporu, głównie w formie pomników Armii Ludowej
i Gwardii Ludowej albo też po prostu „partyzantów”15.
Zestawienie to ujawnia, iż w oficjalnie propagowanej wersji upamiętniania wojny
w okresie komunistycznym – najwyższą rangę przypisywano pamięci o ofiarach
i bohaterach. Ich kult, organizowany odgórnie zgodnie z jednostronnie wytyczonym kierunkiem politycznym, zapewniał co prawda stałą opiekę nad miejscami
pamięci, hamował jednak oddolną, spontaniczną inicjatywę, nierzadko budząc
nieufność wobec propagowanych wartości. Gromadząc materialne świadectwa
o wydarzeniach lat 1939–1945 skupiano się na tragedii narodu polskiego, nie
uwzględniając krzywd innych narodów. Dowodem może być na przykład tablica
obozu zagłady w Sobiborze, na której wśród ćwierć miliona ofiar niemal pominięto
Żydów, choć to właśnie oni stanowili grupę mającą być tam unicestwioną 16.
Podobnych zabiegów dokonywano w tamtym czasie wokół obozu Auschwitz17,
wpływając tym samym na proces kształtowania tożsamości historycznej Polaków.
14

Por. ibidem, s. 792–793. Więcej na temat powstania warszawskiego i form jego upamiętniania
zob. np. A. Dybkowska, J. Żaryn, M. Żaryn, Polskie dzieje. Od czasów najdawniejszych do współczesności, Warszawa 1996, s. 296–299; P. Ukielski, Historia pewnego muzeum…, „Mówią Wieki” 2006,
nr 1 (numer specjalny), s. 68–71; I. Kraj, Zwycięstwo po 60 latach, „Rzeczpospolita” (dodatek specjalny
– Najnowsza historia Polaków. Oblicza PRL – nr 18), 11.03.2008, s. 7–8.
15
R. Traba, Symbole pamięci: II wojna światowa w świadomości zbiorowej Polaków. Szkic do tematu,
„Przegląd Zachodni” 2000, nr 1, s. 62.
16
Por. ibidem.
17
Na temat miejsca pamięci Auschwitz zob. np. M. Kucia, Auschwitz jako fakt społeczny. Historia,
współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce, Kraków 2005; T. Świebocka (red.),
Miejsce pamięci i muzeum Auschwitz-Birkenau. Krótka historia i podstawowe fakty, Oświęcim 2005;
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Miejsce to było bowiem postrzegane jako symbol walki i męczeństwa narodu
polskiego, między innymi dlatego, że „władze komunistyczne, manipulując faktami,
kultywowały spreparowaną pamięć o Holokauście, przekształcając go w największą
polską tragedię narodową. Zmierzały do nakreślenia symboliczno-mitycznego
obrazu, w którym historyczne konkrety nie stanowiły najważniejszego składnika.”18
Inaczej mówiąc – proces kształtowania się pamięci o zbrodni Holokaustu dokonywał się z perspektywy ofiar. Oznacza to, że w latach powojennych polska pamięć
o zagładzie Żydów była konstruowana w taki sposób, by w jej centrum znajdowały
się zbrodnie popełnione przede wszystkim na Polakach 19.
Wpływ na polską świadomość Holokaustu w wyraźny sposób wywierało pozostawanie przez ponad cztery dekady w sferze wpływów Moskwy. Był to czynnik,
który bardziej niż inne zniekształcił sposób postrzegania nie tylko Zagłady, ale
i całej historii Polski. Podobnie jak w innych krajach Europy Wschodniej, powojenne władze w Polsce uzasadniały objęcie rządów rzekomą historyczną nieuchronnością systemu komunistycznego.
Urzędniczy aparat reżimu podejmował działania zmierzające do zmiany podręczników historii i programu szkolnego, czy reedukacji młodzieży, aby „uwierzyła,
że całe dotychczasowe dzieje były tylko preludium, prehistorią, wstępem do przejęcia władzy przez komunistów.”20 W tak zmanipulowanej narracji historycznej
znalazło się także miejsce dla Zagłady. Dobitnie wskazuje na to Michael C. Steinlauf, gdy stwierdza, że „los Żydów stał się lekcją pokazową potworności tego okresu
i kolejnym dowodem, że jedyną alternatywą dla postępu było barbarzyństwo.”21
Władze PRL nie chciały rozróżniać między zbrodniami na Polakach i Żydach,
zrównywały losy obu narodów, zacierały różnice między ich doświadczeniami.
W. Pięciak, Auschwitz. 60 lat pamięci, http://tygodnik.onet.pl/0,1212911,druk.html, odczyt z dn.
20.10.2006.
18
J. Brynkus, Polska perspektywa nauczania o Holokauście, „Pro Memoria. Biuletyn Informacyjny
Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka”, 2000, nr 13, s. 70.
19
Por. T. Kranz, Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys problematyki, Lublin 2002, s. 28.
Ważne jest w tym kontekście powtórne podkreślenie różnych poziomów pamięci w latach 1945–1989;
bowiem jak wskazaliśmy wcześniej, czym innym była pamięć oficjalna, kształtowana przez komunistyczne władze – a czym innym była pamięć nieoficjalna, rodząca się w społeczeństwie. W kształtowaniu pamięci kulturowej znaczącą rolę odgrywały nie tylko władze państwowe, ale i wspierana przez
Kościół opozycja, która wraz z upływem lat pozbawiała komunistów wyłączności organizowania
imprez odwołujących się do narodowej pamięci. Por. K. Wóycicki, Holocaust w niemieckiej i polskiej
świadomości, [w:] Polacy i Niemcy. Historia – kultura – polityka, red. A. Lawaty, H. Orłowski, Poznań
2003, s. 92; G. Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem, Wrocław 2005, s. 361.
20
M.C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, Warszawa 2001, s. 12.
21
Ibidem.
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Widoczne to było na przykład w zaliczaniu ofiar żydowskich do bilansu zbrodni
popełnionych na narodzie polskim. Stąd wniosek zaprezentowany przez Tomasza
Kranza, że „marginalizacja zagłady Żydów w ramach upamiętniania publicznego
deformowała przez wiele lat świadomość historyczną i potoczną Polaków”22.
Przejawiało się to w rozmaitych obszarach życia; zarówno w szkolnej edukacji,
literaturze, czy środkach masowego przekazu. Wojciech Czuchnowski wspominał
po latach, że „wśród licznych orwellowskich zabiegów, jakie komunistom udało się
wtedy wykonać na pamięci zbiorowej, był również ten, że żyjąc na największym
żydowskim cmentarzu świata, w kraju, gdzie dokonała się jedyna w swoim rodzaju
zbrodnia w historii, nie mieliśmy o tym pojęcia”23. Ta przemawiająca do wyobraźni
opinia prowadzi do konstatacji, iż władze Polski Ludowej wykorzystywały pamięć
o wojnie i okupacji jako narzędzie w wyraźnie ukierunkowanej polityce wewnętrznej. Prezentowanie żydowskich ofiar i szczególna nad nimi refleksja komplikowałyby obraz wojny wypracowywany przez aparat propagandowy PRL 24.
Należy także odnotować, że z tego powodu wspierano ukrywanie zbrodni stalinowskich, o których pamięć w wyraźny sposób wpływała w Polsce na postrzeganie Holokaustu. Istotne znaczenie miała tutaj tabuizacja tej części martyrologii,
która wiązała się ze zbrodniami stalinowskimi – jak chociażby z Katyniem 25.
W obliczu konieczności oficjalnego milczenia na ten temat, pielęgnowanie pamięci
o tamtych wydarzeniach stało się ważne dla kształtowania się ducha oporu. Koncentrowanie się na własnym cierpieniu i przypominanie o sowieckich zbrodniach
– rzecz jasna na poziomie nieoficjalnym – wspierało polskie dążenia do odzyskania utraconej suwerenności. W tej sytuacji podkreślanie cierpienia Żydów mogło
się wielu wydawać relatywizowaniem polskiej ofiary. Jak ujął to Kazimierz Wójcicki
– „ten swoisty przykład konkurencji ofiar […] nie sprzyjał w Polsce kształtowaniu
się świadomości tego, czym był Holocaust”26. Tę rywalizację w cierpieniu, wymazywanie pamięci o cierpieniu narodu żydowskiego Witold Kula celnie nazwał
„licytacją”, pisząc: „w obliczu martyrologii Żydów propaganda polska (a i rosyjska)

22

T. Kranz, op.cit., s. 29.
W. Czuchnowski, Żydzi odsiani, „Gazeta Wyborcza”, 28.05.2008, s. 18.
24
Por. K. Wóycicki, op.cit., s. 92.
25
Więcej na temat zbrodni katyńskiej i form jej upamiętniania zob. np. A. Przewoźnik, Katyń.
Zbrodnia, prawda, pamięć, Warszawa 2010; A.A. Kunert, Katyń. Ocalona pamięć, Warszawa 2010;
A. Paul, Katyń. Stalinowska masakra i tryumf prawdy, Warszawa 2003; Muzeum Katyńskie. Oddział
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Przewodnik, Warszawa 2004; A. Siomkajło, Katyń w pomnikach świata, Warszawa 2002.
26
K. Wóycicki, op.cit., s. 93.
23
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stawia sobie za szczytne zadanie dowodzenie, że i nas również wyrzynano – i to
nie mniej niż Żydów. Dwie społeczności licytują się, która z nich dała wyrżnąć
większą część swych współobywateli”27.
Innym czynnikiem utrudniającym polską refleksję nad Holokaustem był antysemityzm, który stał się narzędziem w rękach sowieckich. Bezpośrednio po wojnie
– w latach czterdziestych i pięćdziesiątych – krytycy komunizmu byli kompromitowani właśnie za pomocą oskarżeń o antysemityzm. Później – w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – władze PRL przekonywały, że potrzebna jest obrona
przed zarzutami o antysemityzm, płynącymi – ich zdaniem – pod adresem Polski
z całego świata 28.
Pojawiały się oczywiście postawy sprzeciwiające się tworzeniu takiej antysemickiej kampanii prowadzonej przez PZPR. Niezależnie myślący intelektualiści
podkreślali na przykład rolę pomocy, jaką wielu Polaków niosło w czasie wojny
Żydom. Ale już w oficjalnie zatwierdzanych podręcznikach historii do 1989 roku
o Holokauście niewiele się pisało. Dyskusja na temat Zagłady toczyła się w niezwykle napiętej politycznie atmosferze i z powodu uwikłania w polityczne manipulacje nie pozwalała na rzetelne rozważania. Długo na marginesie pozostawały
zbiorowe dylematy psychologiczne i moralne, zaszczepione przez wojnę w polskiej
świadomości. Niemożliwa była ich publiczna analiza, bo choć domagały się ujawnienia, latami były tłumione i nabrzmiewały w ukryciu 29.
Tabuizację problematyki żydowskiej w polskim dyskursie publicznym okresu
PRL możemy pokazać także na przykładzie jednej z rocznic wybuchu powstania
w getcie warszawskim. Gdy w 1963 roku mijało dwadzieścia lat od tamtych wydarzeń, przygotowaniem obchodów upamiętniających ten zryw zajęły się aż cztery
wydziały Komitetu Centralnego (Propagandy i Agitacji, Administracyjny, Kultury
i Zagraniczny). Już sam opracowany przez nie projekt uroczystości zwraca uwagę
przemilczeniem narodowości ofiar powstania. Nie pojawia się w nim słowo „Żyd”.
Odnotowywano wówczas, że zbliżająca się rocznica stanie się okazją do przypomnienia światu straszliwych zbrodni niemieckiego imperializmu i militaryzmu.
Napisano też, że „powstanie w Getcie jest częścią składową walki wyzwoleńczej
narodu polskiego przeciwko hitlerowskiej okupacji […], przygotowane i przepro27

W. Kula, Rozdziałki, Warszawa 1996, s. 213.
Por. K. Wóycicki, op.cit., s. 94.
29
Por. ibidem, s. 95; M.C. Steinlauf, op.cit., s. 12. Michael C. Steinlauf dokonuje następującej
periodyzacji polskiej pamięci Zagłady po drugiej wojnie światowej: (1) 1944–1948 – pamięć poraniona, (2) 1948–1968 – pamięć stłumiona, (3) 1968–1970 – pamięć wygnana, (4) 1970–1989 – pamięć
zrekonstruowana, (5) 1989–1995 – pamięć odzyskana?
28
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wadzone zostało w ścisłym powiązaniu z polskim ruchem oporu”30. Także w ukazujących się wówczas w prasie artykułach bohater powstania był rozmyty, w przeciwieństwie do wroga – wyrazistego i – jak sugerowano – wciąż groźnego. Możemy
więc stwierdzić, że dzieje powstania w warszawskim getcie zostały zawłaszczone
przez komunistyczny aparat władzy, uciekający się do zafałszowania historii
i podkreślania polskiego mesjanizmu i polskiego cierpienia 31.
Przy okazji warto odnotować, że dokonujący się przez wiele lat w polskim
społeczeństwie proces ukrywania, tłumienia czy zasypywania pamięci nie jest rzecz
jasna jedynie polską specyfiką. Można go odnaleźć także w dziejach innych narodów. Jego badaniem, analizą czy próbą zrozumienia zajmują się nie tylko naukowcy,
ale i na przykład poeci, czego dowodem jest chociażby wiersz autorstwa Anne
Garson, która w utworze Miasto pamięci32 tak oto poetycko opisuje zjawisko
zacierania przeszłości:
„W każdym z was których maluję,
Znajduję.
Pogrzebany skład materiałów radioaktywnych.
Myślisz że osiem mil w dół wystarczy?
Piętnaście mil?
Sto czterdzieści mil?”
Ważnym momentem, w którym możliwe stało się rzeczywiste „rekonstruowanie”
polskiej pamięci o Zagładzie, był początek lat osiemdziesiątych XX wieku. Sprzyjało temu następujące wówczas masowe uczestnictwo w odtwarzaniu pamięci
narodowej. Wiąże się to z początkami „Solidarności”, która między innymi dążyła
do upamiętniania męczeństwa Polaków. Służył temu cały szereg nieoficjalnych
rocznic obchodzonych dla zaznaczenia historii Polski czy historii ruchu niepodległościowego. Wspominane wtedy wydarzenia dotyczyły chwil męczeństwa, ale
i zwycięstwa w dziejach narodu polskiego. Wytworzona w ten sposób atmosfera
sprzyjała powrotowi „kwestii żydowskiej” do publicznej debaty. W tamtym czasie
30
M. Zaremba, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy
komunistycznej w Polsce, Warszawa 2001, s. 328.
31
Por. ibidem, s. 327–330.
32
A. Carson, Miasto pamięci, „Europa. Tygodniki Idei” 2006, nr 43, s. 16. O tym, że wymazywanie
pamięci jest procesem wciąż obecnym świadczą chociażby doświadczenia końca XX wieku na Bałkanach, dotkniętych powojenną traumą i pragnieniem amnezji – choćby tej chwilowej. Opisując tę
rzeczywistość chorwacka pisarka Dubravka Ugresič przekonuje, że z przeszłością można się pogodzić.
I dodaje, że „wszyscy jesteśmy cenzorami własnej pamięci, oszukujemy się, przycinając i aranżując
wspomnienia tak, jak nam wygodnie – zarówno w wymiarze osobistym, jak i w sensie społecznym”.
D. Ugresič, Cenzurowanie przeszłości, (w rozm. z P. Wilkiem), „Rzeczpospolita”, 26.09.2006, s. 10.
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głównie pokolenie powojenne na nowo zaczęło odkrywać ślady żydowskiej obecności w Polsce. W wielu miejscach wznoszono pomniki dla upamiętnienia społeczności żydowskich i ich Zagłady. Pojawiła się też fala filmów, sztuk teatralnych,
koncertów, wystaw, publikacji i rozpraw naukowych poświęconych tej tematyce.
Niektóre z nich przygotowywały wydawnictwa podziemne lub katolickie 33.
Podejmując próbę wskazania znaczenia kategorii przeszłości w okresie PRL, nie
można pominąć faktu, iż ówczesne polskie władze wykorzystywały pamięć o wojnie jako narzędzie w budowaniu antyniemieckiego nastawienia w polityce wewnętrznej. Monopolizacja pamięci polegała na ideologicznym kreowaniu wizerunku
państwa polskiego jako zwycięskiej ojczyzny ludowej – z jednej strony, a z drugiej
– na ukazywaniu cierpienia, którego źródłem były krzywdy wyrządzone przez
hitlerowskiego okupanta – i co ważne – chodziło o krzywdy doznane przez naród
polski 34.
Taki sposób rozumowania możemy wskazać na przykład w wydanym w 1964
roku Przewodniku po upamiętnionych miejscach walki i męczeństwa. Lata wojny
1939–1945. Wiele mówiący w tym kontekście jest fragment wstępu tego zbioru,
w którym ówczesny przewodniczący Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa
pisał: „W czasie II wojny światowej największe straty w stosunku do liczby mieszkańców, ze wszystkich uczestniczących w wojnie państw, poniosła właśnie Polska.
Przeszło 6 milionów ofiar – mężczyzn, kobiet i dzieci – zamęczonych, wymordowanych przez hitleryzm, zagazowanych w komorach i spalonych w krematoriach
Oświęcimia, Brzezinki, Majdanka, Treblinki, Sobiboru, Bełżca, Chełmna, w Forcie
VII w Poznaniu, Rogoźnicy (Gross Rosen), Działdowie, Sztutowie (Stutthof) i dziesiątkach innych obozów śmierci, rozstrzelanych w miejscach masowej zagłady, na
ulicach miast i miasteczek – oto cena jaką zapłacił naród za umiłowanie ojczyzny
i wolności, oto potworny rejestr brutalnych zbrodni. Te apokaliptyczne straty są
największymi jakie ponieśliśmy w 1000-letniej historii naszego państwa”35.
Za wykorzystywaniem pamięci w procesach społecznych, odpowiednim jej
modelowaniem, krył się bardzo konkretny cel, jakim była legitymizacja władzy.
Potencjalne zagrożenie ze strony Niemiec było ukazywane jako argument potwierdzający konieczność sojuszu z ZSRR i słuszność sprawowania władzy w Polsce
przez partię komunistyczną. W procesie tym „okrucieństwa wojny były elementem
33

Por. M.C. Steinlauf, op.cit., s. 116–122.
Por. R. Traba, Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn 2003, s. 181 i 188.
35
Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk
i męczeństwa. Lata wojny 1939–1945, Warszawa 1964, s. 5.
34
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mitu założycielskiego PRL, przedstawiano je jako straszną konsekwencję błędów
II Rzeczypospolitej, bez mała karę za wybór opcji prozachodniej i dowód na
pozorność demokracji burżuazyjnej. Nigdy więcej znaczyło dla komunistów, że
groza okupacji może się powtórzyć i dlatego nie ma dla nas innego miejsca niż
wiadomy sojusz”36.
Szansę w posługiwaniu się wrogim wizerunkiem Niemców i w operowaniu
obawami przed ponownym popadnięciem w rolę ofiary dostrzegano bardzo
wcześnie. W lutym 1946 roku na plenum Komitetu Centralnego PPR można było
usłyszeć, że „całe społeczeństwo ogarnięte jest nienawiścią do Niemiec. To stwarza
szerokie możliwości zjednoczenia tego społeczeństwa, […] budzi wśród narodu
polskiego chęć zjednoczenia się, wynikającą ze świadomości niebezpieczeństwa,
jakie grozić będzie czy może narodowi polskiemu z racji pokonania Niemiec,
z racji chęci rewanżu, która będzie długo żyła w narodzie niemieckim”37. Tak
definiowane antyniemieckie nastawienie w polityce wewnętrznej było przez wiele
lat wykorzystywane przez aparat władzy PRL w działaniach propagandowych
i ideologicznych, między innymi w literaturze czy filmie. Wyłaniał się z nich charakterystyczny wizerunek Niemców, którzy „pokazywani byli zawsze jako anonimowa siła niosąca śmierć, cierpienie, zniszczenie. Jeśli z tłumu żołnierzy wyłaniała
się jakaś postać, to tylko po to, by w drastycznym epizodzie pokazać okrucieństwo,
cynizm, bezduszność, posłuszeństwo, ideologiczny zapał faszysty. Niemcom inne
cechy osobiste nie przysługiwały. Byli złowieszczym wcieleniem zła”38. Musiało to
niewątpliwie przynosić określone skutki w zakresie postrzegania zachodniego
sąsiada, to znaczy sprzyjało utrwalaniu w polskim społeczeństwie jednostronnego
obrazu Niemca i stereotypu o odwiecznie wrogim i ekspansywnym nastawieniu
Niemców wobec Polaków 39.

36

T. Bogucka, Kilka uwag o pamiętaniu, [w:] Prawda i pojednanie. W 80. rocznicę urodzin Władysława Bartoszewskiego, red. J. Barcz, Warszawa 2002, s. 112. Zob. też np. M. Górny, Po co nam ten
mit? Ziemie odzyskane, „Przegląd Polityczny” 2004, nr 65, s. 121–125; P. Hausner, Kolonista niemiecki
w Polsce w XIX i XX wieku. Uwagi i refleksje na temat funkcjonowania mitu i rzeczywistości, [w:]
Polskie mity polityczne XIX i XX wieku, red. W. Wrzesiński, Wrocław 1994, s. 195–213.
37
G. Thum, op.cit., s. 419.
38
T. Bogucka, op.cit., s. 111.
39
I choć ta kreacja wizerunku dotyczyła obywateli RFN, także obraz Niemców z NRD był w polskich oczach niekorzystny, wbrew zabiegom propagandowym podejmowanym po obu stronach
granicy. Nie pomagało tu ukazywanie społeczeństwa wschodnioniemieckiego w pozytywnym świetle
jako przyjaźnie nastawionego wobec sąsiada zza Odry i Nysy, a także wyzwolonego spod wpływów
ideologii nazistowskiej. Por. T. Kranz, op.cit., s. 28–29.
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Znaczący wpływ wywarła tu także myśl zachodnia komunistycznych władz,
prezentująca terytoria na nowo wcielone do Polski jako „ziemie odzyskane”, które
na powrót stały się częścią kraju w ramach aktu dziejowej sprawiedliwości. Ich
wcześniejszą utratę przedstawiano w kategorii grabieży prapolskiej ziemi z okresu
państwa piastowskiego i sugerowano, że za tą stratą stoi niemiecki imperialistyczny
„Drang nach Osten”. W tym sposobie myślenia druga wojna światowa i niemiecka
okupacja zyskiwały pozycję centralną jako moment kulminacyjny w trwających
setki lat zmaganiach między Polską a Niemcami. Taką wizję prezentowała komunistyczna władza jako oficjalny obraz historii 40.
Ilustrujący to przykład możemy odnaleźć w przemówieniu wygłoszonym przez
Władysława Gomułkę 10 czerwca 1946 roku na podwrocławskim Psim Polu.
I sekretarz partii komunistycznej i minister ziem odzyskanych stwierdził wówczas:
„Ziemie te mogli Niemcy zgermanizować gwałtem i uciskiem, wiekową polityką
wynaradawiania i kolonizacji, ale nie ma środków na zgermanizowanie historii.
Nic i nikt nie może przekreślić tego faktu, że przed wiekami zamieszkiwał tutaj
polski piastowy szczep słowiański. Nic i nikt nie może przekreślić tego faktu, że
nasi przodkowie, gospodarze tej ziemi, bronili jej przed przemocą najeźdźców
germańskich pod Głogowem czy Wrocławiem. Po długich wiekach niewoli ziemie
te doczekały się wyzwolenia”41.
Te słowa doskonale oddają politykę polskich władz, które – jak ujmuje to Gregor
Thum – „po II wojnie światowej ogłosiły ziemie zachodnie ‘prasłowiańskim’
obszarem osadniczym, polonizację określały mianem repolonizacji i starały się
w takim stopniu, w jakim było to możliwe, zacierać ślady niemieckiej obecności
na tych terytoriach”42. Wszystko to zbiegało się ze społecznym przekonaniem –
a było to przekonanie powszechne – o istnieniu w RFN znaczących środowisk
rewizjonistycznych, które noszą się z zamiarem uderzenia w granicę na Odrze
i Nysie, czekając na odpowiedni ku temu moment. Wielu Polaków na „ziemiach
odzyskanych” potrzebowało więc takiego obrazu przeszłości, który uprawomocniałby ich obecność na tych terenach 43.
Warto jednak odnotować, że codzienne życie pośród wielu artefaktów ukazujących niemiecką przeszłość tych miejsc wywoływało określone skutki także na
płaszczyźnie budowania wizerunku Niemców w polskiej świadomości. Z czasem
40
41
42
43

Por. G. Thum, op.cit., s. 238.
Cyt. za; ibidem.
Ibidem, s. 247.
Por. ibidem, s. 256.
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zaczęli być oni postrzegani już nie jako okupanci i rewanżyści, jak prezentowała
ich komunistyczna propaganda, ale też jako osoby, które żyły w konkretnych
domach i mieszkaniach, urządzając je wcześniej, wypełniając przedmiotami
codziennego użytku, tworząc za ich pomocą osobistą przestrzeń naznaczoną
gustami, przyzwyczajeniami, drobnymi rytuałami dnia codziennego. Jak powie
Gregor Thum – „być może nie byłoby wcale przesadą stwierdzenie, że po traumatycznych doświadczeniach wojennych ponowne zbliżenie Polaków do Niemców
rozpoczęło się właśnie od owych poniemieckich przedmiotów”44. Choć nie można
też oczywiście wykluczyć, że dla pewnej grupy Polaków artefakty te były przede
wszystkim świadectwem wojennego dramatu, przywołującym wspomnienia
traumatycznych doświadczeń z minionych lat.
Nie bez znaczenia dla kształtowania wizerunku zachodnich sąsiadów Polski był
także obraz wojny utrwalony po 1945 roku, zawierający wiele uproszczeń; jednym
z nich było postrzeganie Polaków tylko i wyłącznie w kategorii ofiar i bojowników,
przy jednoczesnym niedostrzeganiu negatywnych następstw wojny dla Niemców,
którzy postrzegani byli jako zbrodniarze. Do głosu dochodził mechanizm redukowania pamięci, który objawiał się upraszczaniem obrazu wojny i okupacji, zbyt
skomplikowanego, by można go przechować bez dokonywanych w ten sposób
uproszczeń. Wyjątkowość i głębokość doświadczeń okresu wojny i okupacji wspierały utrwalanie negatywnego stereotypu Niemców, postrzeganych w kategoriach
wrogów i oprawców. Negatywne emocje wywołane tragedią lat 1939–1945 marginalizowały pamięć o ewentualnych doświadczeniach, które nie wpisywały się w ten
stereotypowy wizerunek 45.
Taka mentalność utrzymywała się przez kilkadziesiąt powojennych lat. Sytuacja
zaczęła się wyraźnie zmieniać dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku, kiedy
to dało się zauważyć osłabienie antyniemieckiego nastawienia. W latach dziewięćdziesiątych więc w polskim społeczeństwie postawy wobec sąsiadów zza zachodniej
granicy uległy znacznemu przewartościowaniu, czego przyczyn można doszukiwać
się w zmianie wektorów polskiej polityki upamiętniania i skierowaniu jej na tory
pojednania i wzajemnego zbliżenia 46.
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Ibidem, s. 418.
Por. E. Dmitrów, Pamięć i zapomnienie w stosunkach polsko-niemieckich, „Przegląd Zachodni”
2000, nr 1, s. 2–3.
46
Por. T. Kranz, op.cit., s. 28–29.
45
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TRZECIA RZECZPOSPOLITA
Obserwując obecne po roku 1989 sposoby odnoszenia się do minionych wydarzeń,
Antoni Dudek stwierdza, że w wyniku transformacji ustrojowej i zmiany układu sił
w obszarze polityki, mediów oraz kultury masowej, w postkomunistycznej Polsce
dominującą rolę zaczął odgrywać liberalny nurt polityki historycznej. Przybrał kształt
oficjalnej neutralności państwa w sferze kształtowania świadomości historycznej
Polaków, co było wyrazem respektowania zasady wolności sumienia i neutralności
światopoglądowej państwa. Zastrzec jednak należy, że nie oznaczało to jednocześnie
rezygnacji z prób przebudowania świadomości społecznej, w czym ważną rolę
odegrały media. Zauważyć trzeba również, że do głosu dochodzili także zwolennicy
konserwatywnego modelu polityki historycznej, aktywnie włączając się w tworzenie
klimatu dla dyskusji nad pożądanym kształtem tożsamości historycznej47.
Próbując nakreślić mapę polskiej pamięci po przełomie 1989 roku dostrzegamy,
że jednym z jej najważniejszych wektorów jest wciąż pamięć o drugiej wojnie
światowej. Fakt ten nie powinien zaskakiwać, skoro wydarzenie to należało do
wyjątkowo dotkliwych, jeśli wziąć pod uwagę liczbę ofiar, zakres strat i złożoność
następstw prowadzonych działań militarnych. Skutki ataku nazistowskich Niemiec
na Polskę oraz toczących się później przez kilka lat walk w znaczący sposób wpłynęły na sytuację kraju – zarówno w jego przestrzeni wewnętrznej, jak i w sytuacji
międzynarodowej 48.
Rok 1989 stanowi ważną cezurę w polskich dziejach w odniesieniu do wielu
płaszczyzn życia. Jedną z nich jest niewątpliwie przestrzeń tożsamości, postrzegania historii. Wraz z przeobrażeniami systemowymi i ustrojowo-politycznymi,
dokonywały się przemiany zmierzające do wyzwolenia pamięci, uwolnienia jej
z dotychczas obowiązujących oficjalnych ram. Jak podsumowuje to Robert Traba
– zmiany te objawiały się budowaniem nowej ikonosfery (godło, insygnia, pomniki)
i symboliki (nazwa państwa, nowe święta państwowe, powrót do dawnych świąt
z okresu II Rzeczpospolitej, zmiana nazw ulic), odkrywaniem tak zwanych białych
plam w historii (głównie w zakresie zbrodni sowieckich) a także pluralizacją
pamiętania przeszłości 49.
47
Por. A. Dudek, Spory o polską politykę historyczną po 1989 roku, [w:] Pamięć i polityka historyczna. Doświadczenia Polski i jej sąsiadów, red. S.M. Nowinowski, J. Pomorski, R. Stobiecki, Łódź
2008, s. 194.
48
Por. E. Dmitrów, op.cit., s. 17.
49
R. Traba, Społeczne ramy czytania historii, [w:] Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury,
red. B. Korzeniewski, Poznań 2007, s. 55.
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Przejawem tych zjawisk było usunięcie przeszkód w poznawaniu przeszłości
i wypowiadania się na jej temat. Bariery te miały różnorodny charakter – polityczny,
ideologiczny czy prawny. Istotne zmiany następowały chociażby w obszarze stosunków polsko-niemieckich; zniknęła z czasem przeszkoda związana ze sporem
o granice, co stanowiło historyczny przełom, albowiem stosunki państwowe mogły
zostać przeniesione na poziom przyjaznego sąsiedztwa. Usunięta została – wykorzystywana wcześniej przez komunistyczne władze – możliwość instrumentalizacji pamięci historycznej w odniesieniu do problematyki sporów czy wręcz walki
o ziemię pomiędzy Polską a Niemcami. Zagadnienie relacji polsko-niemieckich
zostało więc postawione w nowym świetle, czego wyrazem były prowadzone
badania historiograficzne. Coraz częściej sięgano w nich do takich zagadnień, jak
na przykład sytuacja mniejszości niemieckiej w II Rzeczpospolitej, polityka polskich władz wobec tak zwanych autochtonów i Volksdeutschów, problematyka
represji i prześladowań, warunki i przebieg przymusowych wysiedleń. I to oczywiście tylko krótki fragment listy poruszanych tematów 50.
W obszarze działań podjętych przez historiografię po 1989 roku znalazło się
również usuwanie zniekształceń w naukowym obrazie przeszłości, a także wypełnianie istniejących w nim białych plam. W ślad za tym szło również oczyszczanie,
przewartościowywanie pamięci podzielanej przez ogół społeczeństwa. Dotyczyło
to z jednej strony historii stosunków polsko-radzieckich, z drugiej natomiast –
dziejów walki i oporu w czasie drugiej wojny światowej. Procesy te prowadziły do
uwalniania społeczeństwa od cenzury wspomnień narzuconej przez reżim komunistyczny oraz dawały możliwość uzupełniania obrazów przeszłości, które były
wcześniej nierzadko zniekształcone lub zapomniane (świadomie lub nieświadomie). Ważną rolę odgrywała w tym zakresie nowa treść podręczników szkolnych,
w których rozbudowany został obraz historii wojny. Ilustrującym to przykładem
może być włączenie do materiałów edukacyjnych aspektu przemieszczania ludności. O ile przez kilkadziesiąt lat przebieg wysiedleń był systematycznie poddawany
przemilczaniu, zamykany w ogólnikowych wzmiankach i sprowadzany do kilku
zaledwie faktów, o tyle w latach dziewięćdziesiątych XX wieku problem ten doczekał się zupełnie nowego ujęcia. Nastąpiło przesunięcie punktu ciężkości w opisie
przymusowych ucieczek i wysiedleń, które relacjonowano jako dramat ludności
niemieckiej, poddawanej brutalnemu traktowaniu przede wszystkim przez żołnierzy Armii Czerwonej. W podręcznikach pojawiły się informacje o szowinizmie,
gwałtach, rabunkach i morderstwach, których ofiarami stawali się Niemcy. Tym
50

Por. ibidem, s. 9–10.
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samym następował proces odkrywania ciemnych kart historii, na których Polacy
nie występowali już tylko i wyłącznie jako ofiary wojennego dramatu, ale czasem
również jako sprawcy lub współwinni ludzkich tragedii 51.
Odrzucenie stosowanej przez komunistyczny reżim instrumentalizacji pamięci
pociągało za sobą konkretne działania odnoszące się do pomników, miejsc pamięci
(także do stosowania nowego nazewnictwa ulic i placów). Ich wyrazem było
usuwanie istniejących, a także tworzenie nowych obiektów upamiętniania, wpisujących się w nową symbolikę historyczną. Szczególne miejsce zajęli w niej narodowi
bohaterowie okresu II Rzeczpospolitej. Wpisywało się w nią również podkreślanie
heroizmu w wojennych losach Polaków i ich cierpień – głównie na Wschodzie.
Wznoszone pomniki zdominowała tematyka martyrologiczna, antyreżimowa oraz
batalistyczna. Podobny ton ujawniały badania opinii publicznej, w których pytano
polskie społeczeństwo o interpretacje przeszłości. Charakterystyczne było w nich
to, iż odpowiedzi przywoływały frazeologię utrzymującą się w tonie mesjanistyczno-martyrologicznym. To znaczy – nacisk położony był w nich na cierpienia
narodu polskiego, które przesłaniają tragedię innych narodów 52.
Badania demoskopijne przeprowadzane kilkanaście lat po rozpoczęciu transformacji ustrojowej w Polsce potwierdzały, że nowej rzeczywistości społeczno-politycznej towarzyszy nowa jakość postrzegania przeszłości. Jedną z istotnych zmian
w tym zakresie stanowiło skrócenie horyzontu czasowego, widoczne w częstszym
sięganiu do historii kraju z okresu po 1918 roku, przy wskazywaniu wydarzeń czy
osób, które mogą być powodem do dumy lub wstydu dla Polaków. Podkreślić
należy w tym miejscu również, że wraz z upływającym czasem do głosu dochodziła
coraz wyraźniej postawa apologetyczna, to znaczy coraz częściej ankietowani

51

Por. ibidem, s. 10–13. Jednym z przykładów tego procesu może być szeroka debata publiczna
na temat pogromu dokonanego w Jedwabnem, którą w 2000 roku otworzyła publikacja poświęconej
temu tematowi książki Jana Tomasza Grossa – Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka,
Sejny 2000. Zob np. Jedwabne. Spór historyków wokół książki Jana T. Grossa „Sąsiedzi”, Warszawa
2002; Z. Nosowski, Polska skrucha: 27 maja i 10 lipca, [w:] Prawda i pojednanie…, op.cit., s. 179–181;
A. Bikont, J. Szczęsna, Jedwabne 1941–2001, „Gazeta Wyborcza”, 10.07.2001, s. 3; R. Winnicki, Jedwabne pod nadzorem, „Gazeta Wyborcza”, 19.03.2001, s. 6; U. Arter, Jedwabieńskie pomniki, „Gazeta
Wyborcza – Białystok”, 9.07.2001, s. 1. Choć należy zauważyć, że jeszcze przed publikacją książki
Jana T. Grossa pojawiały się teksty poświęcone jedwabieńskiemu pogromowi, między innymi
w „Biuletynie Żydowskiego Instytutu Historycznego”. Por. E. Dmitrów, Między mitem a historią.
O kształtowaniu pamięci zbiorowej w Polsce, „Przegląd Polityczny” 2007, nr 85–86, s. 88.
52
Por. R. Traba, Symbole pamięci…, op.cit., s. 65–66.
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w sondażach Polacy mówili o wydarzeniach z dziejów Polski jako powodzie do
dumy, a nie do wstydu 53.
Mówiąc o pamięci społecznej w Polsce po 1989 roku nie sposób nie uwzględnić
relacji do czasów panowania socjalizmu w Polsce. Jego oceny również znalazły
wyraz między innymi w badaniach opinii publicznej, podobnie jak postrzeganie
poszczególnych wydarzeń okresu PRL, na przykład stanu wojennego. Na prezentowane oceny wpływały nierzadko bieżące wydarzenia z nowej rzeczywistości
społeczno-politycznej.
Przepracowywanie pamięci odnoszącej się do minionego reżimu skutkowało
również zmianą przestrzeni pomnikowej, co było wyrazem manifestowania nowej
wizji historycznej, opozycyjnej do propagowanej wcześniej przez komunistyczne
władze. Zniknęły więc między innymi liczne monumenty czy miejsca pamięci
poświęcone Włodzimierzowi Leninowi i innym komunistycznym bohaterom.
Następowały głębokie zmiany w historycznej warstwie symboliki wielu miejscowości. Przewartościowanie to nie zawsze dokonywało się na drodze usuwania
pewnych elementów z substancji miejskiej, ale odbywało się też poprzez dodawanie do nich nowych komponentów i dopisywanie nowej symboliki. Dające się
zauważyć zmiany wyrażały w wielu przypadkach włączenie określonych fragmentów polskiej historii do obszaru społecznej pamięci 54.
W otoczeniu nowej sfery symbolicznej pojawiła się konieczność odniesienia się
do określonych zjawisk z przeszłości, jak chociażby do zagadnienia współpracy
z komunistycznym reżimem. Jako że po przełomie 1989 roku nie dokonano głębokiego procesu dekomunizacji połączonego z wprowadzeniem zakazu pełnienia
funkcji publicznych dla osób związanych wcześniej z reżimem komunistycznym,
w sporach publicznych raz po raz palącą stawała się kwestia obchodzenia się
z materiałami wytworzonymi przez służby specjalne PRL. Dowodziły tego toczone
debaty dotyczące zdjęcia klauzuli tajności z dokumentów zgromadzonych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Owe dyskusje stawały się argumentem przywoływanym przez tych, którzy przypominają, że brak rozliczenia z przeszłością co
jakiś czas powraca i jako element kultury politycznej odsłania na nowo nieprzepracowane dziedzictwo minionego systemu. W spory poświęcone problemowi
lustracji włączali się przedstawiciele różnych środowisk politycznych, naukowych
i twórczych, działacze dawnej podziemnej opozycji, dziennikarze, reprezentanci
Kościołów różnych wyznań. Zgłaszane były często odmienne projekty konkretnych
53
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Por. B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, s. 211 i 222.
Por. M. Kula, O co chodzi w historii?, Warszawa 2008, s. 189–197.
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rozwiązań prawnych dotyczących publikowania – albo rejestru agentów zwerbowanych przez oficerów SB – albo też samych oficerów. Inne pomysły dotyczyły
ujawnienia dawnych współpracowników aparatu bezpieczeństwa startujących
w wyborach parlamentarnych albo samorządowych. I wreszcie kolejne propozycje
odnosiły się do konkretnych grup zawodowych – na przykład członków rad
nadzorczych w spółkach skarbu państwa, dziennikarzy czy naukowców – i dotyczyły objęcia ich powszechną lustracją. Jednym ze sztandarowych argumentów
podnoszonych przy tym przez zwolenników rozrachunku z przeszłością stawała
się próba oczyszczania życia publicznego, nie tylko w zakresie działalności politycznej, ale i w wymiarze moralnym. Z drugiej strony zgłaszany był problem
wiarygodności archiwów, a dokładniej zgromadzonych w nich informacji. Odnotowane zostało, że akta komunistycznej bezpieki, choć ważne, nie zawsze są źródłem prawdy historycznej. A skoro zawierają nie tylko prawdziwe dane, to na ich
podstawie można skazać wiele osób na cywilną i psychiczną śmierć, ostracyzm
i infamię. Wskazywane było zagrożenie zepchnięcia szeregu osób na margines
życia społecznego i postawienia ich przed koniecznością samodzielnego bronienia
się. W tym kontekście podnoszono wątpliwości, czy proces lustracji nie doprowadzi do naruszenia więzi społecznych. Dlatego w publicznej debacie pojawiały się
postulaty rzetelnego ukazywania złożoności okresu komunizmu i indywidualizacji
w podejściu do osób ujętych w dokumentach zgromadzonych przez Instytut
Pamięci Narodowej.
Część debaty dotyczącej koncepcji lustracyjnych odnosiła się wprost do problemu postrzegania historii we współczesnym społeczeństwie. Zauważone zostało
między innymi, że z akt zgromadzonych w archiwach SB wyłania się obraz dziejów
zupełnie inny od tego, który znany był wcześniej – zarówno w odniesieniu do
okresu PRL, jak i początków III RP. W związku z tym zgłoszony został postulat
konieczności weryfikacji historii, zbadania i ukazania jej na nowo, w nowym
świetle – w celu zadośćuczynienia sprawiedliwości i uniknięcia zagrożenia deformacją prawdy historycznej. Choć nie brakowało też głosów, że właśnie traktowanie
materiałów tworzonych przez komunistyczne służby specjalne jako źródła wiedzy
o rzeczywistości może prowadzić do deformacji obrazu historii. Dlatego też przekonywano, że kartoteki z przeszłości powinny być ujawniane z uwzględnieniem
możliwie najpełniejszego kontekstu i traktowane nie jak dokładna historia, tylko
jako produkt biurokracji tak samo niedoskonałej jak system, któremu służyła.
Równolegle w ramach rozliczania przeszłości – nie bez problemów – podejmowane były działania zmierzające do prawnego rozliczenia zbrodni i przestępstw
dokonywanych przez politycznych przywódców i państwowych funkcjonariuszy
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podczas wykonywania przez nich obowiązków w aparacie PRL. Nie brakowało
przy tym głosów, że miniony czas należałoby zostawić za sobą i uczynić z niego
przedmiot zainteresowania głównie historyków, a nie organów ścigania. Część
uczestników debaty publicznej przekonywała, że oceną przeszłości powinni się
zająć naukowcy, dokonując jej bilansu i analizując zgromadzone w archiwach
dokumenty. Propozycja ta była konfrontowana z przekonaniem, iż przepracowywania poczucia krzywdy i niesprawiedliwości doznanych w okresie funkcjonowania systemu komunistycznego nie da się ograniczyć do debat akademickich czy
naukowych. Jak trafnie zauważył Andrzej Paczkowski – „istnieje ono bowiem jako
fragment pamięci zbiorowej wielkich rzesz, które i tak przecież mało są czułe na
najbardziej nawet przekonywające wywody najbardziej nawet uczonych mężów.
Pamięć zbiorowa jest bowiem tworem w znacznym stopniu samoistnym, nie zaś
prostym odbiciem lektur czy wykładów, a nawet audycji telewizyjnych lub propagandowych przemówień na wiecach i akademiach. W szczególności wobec
wydarzeń nieodległych w czasie żywi się ona m.in. przekazem rodzinnym lub
grupowym i doświadczeniem osobistym”55.

UWAGI KOŃCOWE
W ramach podsumowania (a może raczej zamiast niego) zaproponować można
trzy uwagi, które wskazują na istotne wyzwania dające się zauważyć w krajobrazie
polskiej pamięci.
Myśl pierwsza będzie kierować naszą uwagę na spostrzeżenie, że przez większość
okresu powojennego polskie społeczeństwo postrzegało minione wydarzenia
jedynie – albo przynajmniej głównie – w kategorii ofiary. W polskiej mentalności
głęboko zakorzenił się obraz Polaka cierpiącego i doznającego krzywd ze strony
niemieckiego agresora. Stał się wręcz archetypem, jednym z najbardziej znaczących
elementów narodowej tożsamości. Musiało to oczywiście rodzić określone konsekwencje. W ich zdiagnozowaniu pomocna wydaje się być refleksja Anny Wolff-Powęskiej, według której „w naturze człowieka i narodów leży chęć bycia ofiarą.
Status ofiary daje przywileje; pozwala oskarżać, czynić świat dłużnikiem, wnosić
żądania. Nade wszystko jednak bycie ofiarą daje przekonanie, że jest się po stronie
55

A. Paczkowski, Lustracja, dekomunizacja i rozrachunek z przeszłością, [w:] Kraje, w których
straszy. Europa Środkowa w obliczu upiorów komunizmu, red. T. Rosenberg, Poznań 1997,
s. 470–474.
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dobra”56. Stąd też ważnym zadaniem, które kilkadziesiąt lat po wojnie stanęło przed
polskim społeczeństwem, było zrozumienie, że bycie nawet biernym świadkiem
tragedii nie jest tak zupełnie niewinne, jak można by sądzić. Inne wyzwanie to
przezwyciężenie dość powszechnej postawy obronnej i odrzucenie „konkurencji
ofiar”, czyli przedkładania własnego cierpienia nad cierpienie innych 57.
Myśl druga wskazuje na inne jeszcze wyzwanie. Otóż, zgodzić się trzeba, iż nie
ma w Polsce jednej tylko wspólnoty pamięci; jest ich wiele. Trudno więc mówić
o zhomogenizowanej pamięci społecznej Polaków. W tym miejscu cenna wydaje
się uwaga Lecha M. Nijakowskiego, który stwierdza, że „Polski nie przecina tylko
podział postkomunistyczny. Możemy mówić o zróżnicowanej pamięci regionalnej,
której źródła sięgają czasów rozbiorów, zaś szczególne traumatyczne jej komponenty wynikają z odmienności doświadczeń w czasie II wojny światowej. Ponadto
społeczności mniejszości narodowych i etnicznych także patrzą inaczej na historię
Polski, a przecież nie można z ‘narodowej polityki pamięci’ zupełnie wyłączać
obywateli Polski o odmiennej identyfikacji etnicznej”58. Uznać to można za jeden
z argumentów przemawiających za koniecznością traktowania pamięci w obszarze
kultury politycznej jako wyzwania, ale i swoistego zadania.
I wreszcie myśl trzecia, związana z wydarzeniami z 10 kwietnia 2010 roku.
Katastrofa smoleńska, mająca swoje konsekwencje w wielu wymiarach życia
publicznego, wpłynęła również na przestrzeń politycznie modelowanej pamięci.
Symbolika miejsca i okoliczności, w jakich doszło do wypadku lotniczego, w naturalny sposób przywoływała wspomnienie o zbrodni katyńskiej. Wszak ofiary
tragicznie przerwanego lotu podróżowały do miejsca kaźni tysięcy Polaków.
Dlatego też w politycznej agendzie i dyskursie publicznym późniejszych miesięcy
wielokrotnie przywoływany był dramat polskich oficerów wymordowanych w 1940
roku. A to – niewątpliwie – musiało odgrywać istotną rolę w procesie kształtowania pamięci o minionych wydarzeniach i podtrzymywania wspomnień dotyczących
bolesnych doświadczeń z obszaru relacji polsko-rosyjskich. Pytanie, na ile trwałe
okaże się przeniesienie akcentów memoryzacji na tę właśnie przestrzeń?

56
A. Wolff-Powęska, Powiedzcie to synom waszym…, http://tygodnik.onet.pl/0,1213920,druk.
html, odczyt z dn. 20.10.2008.
57
Por. M. Zaremba, op.cit., s. 331; K. Wóycicki, op.cit., s. 97.
58
L.M. Nijakowski, Baron Münchhausen, czyli o polskiej polityce pamięci, „Przegląd Polityczny”,
2006, nr 75, s. 58.

Mapy pamięci. Kategoria przeszłości w polskiej kulturze politycznej

231

SUMMARY

THE AUTHOR MAKES an attempt to portray ‘the memory map’, i.e. the ways of relating to
the past in the postwar Poland reality. He points to educating history, erecting monuments,
creating museums and memorials, war memories, vetting, etc. He points out the essential
differences between the actions relating to the past in People’s Republic of Poland and in
Poland after 1989.
The author comes to the conclusion that during most of the postwar period Polish
society perceived the past events only – or at least mainly – in the category of a victim. In
Polish mentality has been deeply rooted a picture of a Polish man who is suffering and is
being hurt by the German aggressor. This image has become an archetype and one of the
most significant elements of the national identity.
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MITOLOGIZACJA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ.
MIĘDZY SPONTANICZNOŚCIĄ
A POLITYCZNĄ KALKULACJĄ

MIT JAKO UNIWERSALNE ZJAWISKO KULTUROWE

REFLEKSJA NAD MITEM jako zjawiskiem świata kulturowego obecna jest już od
starożytności, od momentu, gdy „materię mitologiczną” zaczęto rozpatrywać
w kategoriach racjonalnych 1. Analizując zasięg występowania mitu, trzeba podkreślić, że nie jest to zjawisko ograniczone do jakichś kultur czy okresu historycznego, ale jest powszechną formą myślenia, przejawiającą się w różnych społeczeństwach.
O fakcie pojawiania się mitu nie decyduje moment historyczny, a cechy konstytutywne tego zjawiska. „Źródłem jednolitości mitu jest jednolitość jego funkcji”2.
Uniwersalny charakter mitu jest określany przez jego rolę społeczną, jak również
przez leżący u jego genezy sposób postrzegania rzeczywistości. Te cechy pozwalają
stwierdzić, czy dane zjawisko ma charakter mityczny, czy też nie, niezależnie od
tego, czy dotyczą one społeczeństw prymitywnych czy nowoczesnych. W tym
miejscu pojawia się tzw. funkcjonalne podejście w badaniach mitu 3. Zmieniają się
przekazywane przez mity treści, jak również forma, w której się uzewnętrzniają,
niezmienna pozostaje jednak rola, jaką odgrywają one w utrzymywaniu porządku
społecznego 4. Obecność mitu we wszelkich formach kultury wyjaśnia także fun1

E. Mieletinski, Poetyka mitu, Warszawa 1981, s. 21.
B. Szacka, Mit a rzeczywistość społeczeństw nowoczesnych, [w:] Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego, red. E. Mokrzycki, M. Ofierska, J. Szacki, Warszawa 1985, s. 482.
3
B. Malinowski jest jednym z najbardziej znanych badaczy, którzy wyróżniali mit nie na podstawie
jego treści, lecz funkcji pełnionej w społeczeństwie. B. Malinowski, Szkice z teorii kultury, Warszawa
1958, s. 482.
4
J. Niżnik, Mit jako kategoria metodologiczna, „Kultura i Społeczeństwo” 1978, nr 4, s. 163.
2
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damentalna egzystencjalna potrzeba widzenia świata jako koherentnej całości,
organizowanej przez wartości 5. W tym ujęciu stanowi on ekspresję określonego
stosunku do świata, odzwierciedlenie specyficznej struktury świadomości, określanej mianem świadomości mitycznej 6. W niniejszym artykule mit jest definiowany poprzez funkcję, jaką pełni w życiu politycznym, a także poprzez swoją
proweniencję, która ma charakter świadomościowy. Zastosowane stanowisko
można, nawiązując do podziału wprowadzonego przez Barbarę Szacką, określić
mianem funkcjonalno-podmiotowego 7. Opiera się ono na założeniu, że to nie
poszczególne opowieści, lecz wyrażany przez nie sposób myślenia jest istotą danego
zjawiska kultury. Badanie mitu nie powinno się bowiem ograniczać do analizy
różnorodnych jego przejawów, ale powinno polegać na określaniu jego struktury
i społecznej funkcji. To zaś pozwoli nam na zidentyfikowanie szeregu pokrewnych
sobie zjawisk i odkrycie, że są one wyrazem tego samego mitycznego sposobu
myślenia.

MIT I PROCES MITOLOGIZACJI W POLITYCE
Mimo racjonalizacji świadomości, mimo postępującego procesu rozczłonkowania świadomości mitycznej, mimo znacznego ładunku racjonalności także w sferze
polityki, na pierwszy plan wysuwa się emocjonalny stosunek do większości zjawisk,
na co wskazywało już wielu badaczy 8. Dlatego system polityczny tworzy własną
mitologię nadającą rzeczywistości sens i kształt.
5

L. Kołakowski, Obecność mitu, Paryż 1972, s. 12–14.
Istoty mitu poszukuje się w niej nie na drodze analizy treści czy formy opowieści mitycznych,
lecz poprzez badanie specyficznych struktur świadomości, które im towarzyszą i które dają się odnaleźć w innych przejawach mitu. Por. E. Cassirer, Esej o człowieku, Warszawa 1971, s. 150–151.
Istnieją pewne formy organizacji wrażeń i integracji wrażeń. Mit jest jedną z nich. Poznając rzeczywistość, świadomość mityczna obiektywizuje swoje wrażenia, tworząc równocześnie specyficzny
obraz rzeczywistości w formie symboli. Mityczne formy symboliczne stanowią płaszczyznę umożliwiającą integrowanie rozproszonych doznań i doświadczeń. W ramach mitu krystalizuje się ich sens
i tworzy spójny obraz rzeczywistości.
7
Barbara Szacka wskazuje na trzy zasadnicze perspektywy badawcze, które obecne są w naukach
społecznych i w naukach o kulturze: przedmiotową, funkcjonalną i podmiotową. B. Szacka, op.cit.,
s. 479–482.
8
Należy pamiętać, że „kwestie polityczne należą do tych, które w stosunkowo łatwy sposób
uruchamiają całą sferę irracjonalności. […] Jak podkreślał Cassirer – jest dziedziną najbardziej
niestabilną. Ma swą własną dramaturgię naturalną. […] Takie naturalnie dramatyczne sfery życia
w sposób naturalny wyzwalają emocje”. T. Biernat, Mit polityczny, Warszawa 1989, s. 10.
6
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Zjawisko, na które warto zwrócić uwagę, gdy płaszczyzną odniesienia jest
polityka, to fakt, że mit jest często wykorzystywany jako narzędzie sprawnego
i skutecznego kształtowania i zaspokajania społecznych wyzwań i oczekiwań. Nie
sposób bowiem zgodzić się ze stanowiskiem, że obecność mitów politycznych jest
związana z równym statusem podmiotów, z sytuacją w której nie występuje podział
na nadawców i odbiorców, świadomych i nieświadomych, tych którzy korzystają
i tych którzy są wykorzystywani. Te podziały istnieją i nie niweluje ich wspólna
wiara w wyznawane mity 9. Mity polityczne, chroniąc interesy poszczególnych osób
czy grup, służyć mogą mistyfikacji celów politycznych. Wyraża się w tym ich istotna
rola ideologiczna, polegająca na odróżnianiu wyznawców jednego od wyznawców
innych mitów. Sprawowanie władzy, polegające na kontrolowaniu obszaru niepewności podmiotów politycznych, wiąże się ściśle ze zjawiskami mitologizacji
i mistyfikacji. „Różnice między wskazanymi dwoma komponentami działań
politycznych scharakteryzować można poprzez odwołanie się do statusu epistemicznego podmiotów działania politycznego. Przy mitologizacji mamy do czynienia z zasadniczą równością podmiotów: nie ma podziału na oszukujących
i oszukiwanych, świadomych i nieświadomych. Przy mistyfikacji zaś występuje
podział wynikający z nierówności epistemicznej: mimo złożonej formy mistyfikacje sprowadzić można do mniej lub bardziej weryfikowanego posługiwania się
kamuflażem, fałszem i niedomówieniami”10. Świadomie konstruowana i obmyślana
mistyfikacja jest w tym sensie przejawem manipulowania zbiorową świadomością,
trzeba jednak zaznaczyć, że granica między tymi dwoma zjawiskami jest często
płynna.
W nawiązaniu do opisanych procesów, w typologiach mitów wyodrębnia się takie,
które powstają samorzutnie i te, które tworzone są celowo i świadomie11. Schemat
mitu spontanicznego jest rozpatrywany jako proces samoregulacji, przez co rozumie
się przyjęcie określonej konwencji percepcji rzeczywistości przez istotną liczbę
jednostek w grupie. Proces świadomego kształtowania mitu zakłada występowanie
relacji informowania, którą można utożsamiać z programowaniem zachowań. Jed9

M. Golka, Mit jako zwornik kultury i polityki, [w:] Mity. Historia i struktura mistyfikacji, red.
Z. Drozdowicz, Poznań 1997, s. 12.
10
I. Pańków, Mity w działaniach politycznych, „Studia Nauk Politycznych” 1982, nr 5–6,
s. 139–140.
11
Tadeusz Biernat wprowadził podział mitów politycznych na te, które „zostały stworzone
w sposób zamierzony, celowy i świadomy, i na te, o których zwykło się mówić, iż stanowią irracjonalną
reakcję na rzeczywistość jakiejś grupy, co zakłada stwierdzenie spontaniczności”. T. Biernat, op.cit.,
s. 112–118.
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nocześnie mit świadomie kształtowany jest dostosowany do politycznie i ideologicznie dominującego kierunku oddziaływania informacyjnego na społeczeństwo.
„Naturę mitów politycznych dałoby się dokładnie poznać, rekonstruując sposób
rodzenia się tych pierwszych oraz techniki tworzenia i rozpowszechniania tych
drugich. Zapewne ich poznanie nie jest do końca możliwe i to nie tylko z tego
powodu, że mglista jest granica pomiędzy tymi rzekomo powstającymi spontanicznie i tymi intencjonalnie tworzonymi. Istnienie mitów i ich atrakcyjność wynikają,
przynajmniej częściowo, właśnie z ich nieuchwytności”12. Mity polityczne, podobnie
jak mity odwołujące się do innych sfer, stanowią irracjonalną reakcję jednostek na
rzeczywistość społeczną, apelują do pozaracjonalnych obszarów osobowości człowieka. Niemniej, ich tworzenie i rozpowszechnianie jest działaniem celowym
i zamierzonym, i nie ma nic wspólnego z irracjonalnością. „O ile wykreowane
i upowszechnione mity są skuteczne, o tyle jest to działanie racjonalne – oczywiście
z punktu widzenia tych, którzy na ich obecności skorzystali”13. Kreacja oraz upowszechnianie mitów wymaga oczywiście szczególnych umiejętności i kunsztu.
Dlatego też scena polityczna jest z reguły zajęta przez profesjonalistów14. Mity – mimo
iż były wykorzystywane od zawsze (od chwili, w której pojawiły się struktury władzy
i od kiedy utrwaliła się relacja poddaństwa), zwłaszcza w swej świadomie kształtowanej postaci – odgrywają coraz istotniejszą rolę. Jak wszystkie wyobrażenia społeczne służą one manipulacji, w szczególności za pomocą nowoczesnych technik
przekazu, potężnych środków propagandy itp. Ich historyczne powodzenie może
więc stać się bardziej niż kiedykolwiek fabrykowane przez władzę i przez siły dążące
do zmonopolizowania i skonfiskowania społecznej wyobraźni15.

MYŚLENIE MITYCZNE O KATASTROFIE POD SMOLEŃSKIEM
Katyńskie uroczystości rocznicowe w 2010 roku były operacją dyplomatyczną
między Warszawą a Moskwą prowadzoną przez wiele tygodni. W ich ramach
organizowano wizyty premierów Donalda Tuska i Władimira Putina oraz kilka
12

M. Golka, op.cit., s. 14.
Mit polityczny jest przejawem nader racjonalnej działalności jego reżyserów czy agitatorów,
gdy udaje im się przekonać do własnych prawd albo obietnic bez udziału dowodu (np. Mao Tse-tunga
„Wielki skok”, Franklina D. Roosevelta „Nowy Ład” czy Lecha Wałęsy „Druga Japonia”). Ibidem,
s. 14–15.
14
S. Filipowicz, op.cit., s. 219–220.
15
Ibidem, s. 157.
13
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dni później przyjazd prezydenta Lecha Kaczyńskiego i kilkuset innych uczestników
głównych polskich obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. 7 kwietnia doszło
do spotkania premierów Polski i Rosji. 10 kwietnia swój głos do polsko-rosyjskiej
rozmowy o przeszłości i przyszłości miał dodać Lech Kaczyński. Na cmentarz
katyński nie dotarł. Zginął w katastrofie lotniczej wraz z bardzo liczną reprezentacją polskiego społeczeństwa. „Nikt nie mógł przypuszczać, że premierzy Tusk
i Putin spotkają się tego samego dnia ponownie, już na miejscu tragicznej śmierci
Prezydenta RP”16.
Katyń stał się dla Polaków symbolem kilku przesłań i objaśnień. Budząc sprzeciw wobec samej zbrodni i potem otaczających ją kłamstw, był jednym z elementów
świadomości narodowej i patriotycznej Polaków po 1945 roku. Lech Kaczyński
stwierdził, że kłamstwo katyńskie było „mitem założycielskim” PRL 17. Donald Tusk
mówił podczas wspomnianych obchodów, w samym Katyniu, że miejsce to stało
się „kamieniem założycielskim, węgielnym” wolnej Polski, która mogła wolnym
głosem wypowiedzieć prawdę i upomnieć się o pamięć i groby swoich bohaterów.
Mieliśmy już „kłamstwo katyńskie”, utajnione przez cały okres PRL w pamięci
zbiorowej, i „mit katyński” – założycielski mit wolnej Polski 18. Trudno sobie
wyobrazić lepsze warunki do narodzin kolejnego. Do tego mamy symboliczne
miejsce tragedii: Smoleńsk, niedaleko Katynia. Od razu pojawiły się określenia

16

M. Janicki, W. Władyka, Punkt przecięcia, „Polityka” 2010, nr 16, s. 20.
W szkicu przemówienia, które prezydent Lech Kaczyński miał wygłosić 10 kwietnia 2010 roku
na cmentarzu zamordowanych oficerów znajdował się opis zbrodni katyńskiej i towarzyszącego jej
przez dziesięciolecia kłamstwa. I znamienne słowa, że na tym kłamstwie komuniści budowali swoją
władzę. Było to nawiązanie do faktu, iż powojenne władze z jednej strony, budując tradycję komunistyczną tworzyły własne mity, symbole, święta, pomniki. Jednocześnie funkcjonowały mity, symbole
i pomniki przez owe władze zakazane. W ten sposób traktowany był Katyń, który stanowił temat
tabu, czego przejawem był m.in. brak pomnika ku pamięci pomordowanych tam w 1940 roku oficerów. W ten sposób Katyń stał się dla Polaków wyobrażeniem antagonizmów między władzą a opozycją, a także symbolem wrogości w stosunku do ZSRR. Pomnik dla ofiar Katynia, wzniesiony na
cmentarzu wojskowym w Warszawie w 1981 roku, został szybko rozebrany. Uroczystości oficjalnie
odsłaniające pomnik miały miejsce w symbolicznym dniu – 17 września 1989 roku. Trzeba zaznaczyć,
że użycie w odniesieniu do Katynia pojęcia „mit założycielski PRL” nie jest adekwatne. Katyń był
bowiem dla władz PRL niewygodny, był przedmiotem tabu, przemilczeń, nie zaś tematem eksponowanym czy wywoławczym. Na fakt, że mord katyński nie był wydarzeniem kształtującym pamięć
społeczną przez swoje długie utajnienie wskazywała także prof. M. Marody. Por. M. Marody, Worek
z symbolami, (w rozm. z J. Paradowską), „Polityka” 2010, nr 18, s. 20–21.
18
Na niedojrzałość podtrzymywania „rytuału katyńskiego” i wybierania Katynia jako „mitu założycielskiego” niepodległej Polski wskazywał m.in. prof. B. Łagowski. Zob. B. Łagowski, Byle jakie
spory, (w rozm. z J. Paradowską), „Polityka” 2010, nr 20, s. 20–23.
17
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„drugi Katyń, ziemia przeklęta, jesteśmy narodem wybranym”19. Żaden poważny
scenarzysta nie odważyłby się na taki ładunek symboliki, wręcz na pograniczu
kiczu: Katyń, 70. rocznica mordu na polskich oficerach 20.
10 kwietnia katastrofa prezydenckiego samolotu TU-154 wstrząsnęła krajem,
wywołując falę olbrzymich emocji. Mityzacja tego wydarzenia jest jak najbardziej
naturalna, właściwa każdemu społeczeństwu, nie tylko polskiemu. Podobnie
przeżywałyby tę tragedię inne społeczności, nawet bardzo odległe nam kulturowo.
Kreowanie mitów jest bowiem swego rodzaju powszechnikiem kulturowym. Pełni
przy tym wiele pozytywnych funkcji: buduje naszą tożsamość, pomaga uporać się
z trudną rzeczywistością, której nie rozumiemy 21. Śmierć, która rodzi sytuację
absurdalną, potrzebowała oswojenia, wytłumaczenia, zanegowania przypadkowości poprzez ujęcie jej interpretacji w pozaczasowej strukturze. Ponieważ sytuacja
ta stanowiła nieusuwalne źródło pytań metafizycznych22, odpowiedź na nie mogła
zostać udzielona wyłącznie w porządku mitologicznym (tj. przez odwołanie się do
realności bezwarunkowych). Na naszych oczach zaczął rodzić się nowy mit, który
upraszczając rzeczywistość miał się przyczynić do jej lepszego poznania, a nawet
zrozumienia. W niniejszych rozważaniach zamierzamy skupić się na myśleniu,
postrzeganiu, organizowaniu doświadczenia o tragedii smoleńskiej, w oparciu
o porządek mitologiczny 23.
Pierwszą istotną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę jest fakt, iż w świadomości mitycznej brak jest rozróżnienia między przedmiotem a jego wyobrażeniem.
„Nie istnieje możliwość wyjścia poza to myślenie, spojrzenia na nie z boku, lub
z góry, ani też porównywania go z rzeczywistością”24. Z mitami się nie dyskutuje,
myśli się wewnątrz nich, dlatego nie są one dostrzegane przez ulegających im ludzi.
Rozróżnienia na prawdę i fałsz nie mają żadnego znaczenia, nie stanowią one
bowiem cech definicyjnych mitu.

19

W. Sawicka, G. Szydłowski, Cierpienie, nasze przekleństwo, „Gazeta Wyborcza – Olsztyn”,
20.04.2010, s. 2.
20
M. Łazarkiewicz, Spektakl z odrobiną metafizyki, (w rozm. z J. Smoleńskim), [w:] Żałoba.
Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010, s. 101–104.
21
Jedna z klasyfikacji została przedstawiona przez Irenę Pańków. Zob. I. Pańków, op.cit., s. 136.
22
Jak m.in.: Czy tragedia była ofiarą za Katyń? Czy dzięki niej świat dowiedział się o popełnionej
tam zbrodni? Czy prezydent Kaczyński leciał tam właśnie w tym celu?
23
J. Niżnik, op.cit., s. 91–93. Rozważania na temat mitologicznego wymiaru świadomości opierają
się przede wszystkim na filozoficznej teorii mitu E. Cassirera. Na specyficzne cechy w tych kategoriach
wskazywali jednak także badacze, tacy jak: L. Levy Bruhl czy Mircea Eliade.
24
H. Buczyńska, Cassirer o myśleniu mitycznym, „Euhemer” 1961, nr 5, s. 29.
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Drugim istotnym wyróżnikiem świadomości mitycznej jest duża rola czynnika
emocjonalnego. „Postrzeżenia mityczne są zawsze nasycone cechami emocjonalnymi. Cokolwiek jest widziane czy odczuwane, zostaje otoczone specjalną atmosferą: radości albo nieszczęścia, lęku, podniecenia, triumfu lub przygnębienia”25.
Emocje kompensują luki w zakresie poinformowania, czemu sprzyjają przede
wszystkim sytuacje o charakterze nagłym, dramatycznym, kryzysowym, które
stwarzają zapotrzebowanie na odwoływanie się do wartości trwałych, do tradycji.
Ułatwiając dokonywanie zabiegów upraszczających rzeczywistość, przyczyniają się
one do tworzenia generalizacji opartych na postrzeganiu czarno-białym, wyrazistym, poddającym się jednoznacznej kwalifikacji 26. Niewątpliwie katastrofa
samolotu TU-154 stwarza przesłanki społeczno-polityczne, które generują zachowania sterowane emocjami, stanowi przykład sytuacji potencjalnie mitogennej.
Trzecia cecha charakterystyczna świadomości mitycznej to specyficzne postrzeganie czasu i przestrzeni. Fakt, że do dramatycznych wydarzeń doszło w okolicach
Katynia, w związku z obchodami wydarzeń sprzed siedemdziesięciu lat, jest niewątpliwie jednym z istotnych elementów przeżywania tej tragedii. Czas mityczny
nie jest zaś czasem homogenicznym, co wiąże się z podziałem na sacrum i profanum
(i zakłada podział na różne fazy jakościowe) 27. W nawiązaniu do tego pojawia się
chociażby okładka tygodnika „Przekrój” z datami zbrodni katyńskiej i tragicznego
wypadku pod Smoleńskiem; następuje tu symboliczne łączenie obu wydarzeń
klamrą, jak gdyby to był ciąg dalszy historii albo jej rewers. W micie nie ma miejsca na przypadki, każde wydarzenie coś znaczy, katastrofa mieści się w długim
symbolicznym porządku czasowym dziejów i przeznaczeń. „Smoleńsk 2010” jest
dopełnieniem „Katynia 1940”, ponadto przywołuje w pamięci katastrofę „Liberatora”, którym z Gibraltaru wystartował gen. Władysław Sikorski, śmierć Gabriela
Narutowicza, zamach na papieża Jana Pawła II 28. Podobnie jak czas, również
przestrzeń mityczna nie jest homogeniczna i ma charakter jakościowy, podlegając
wartościowaniu. Każde określenie położenia jest jakością i ma charakter symboliczny. Katyń to miejsce szczególne dla wszystkich Polaków. „Geografia jest tylko
geografią, jednak my bardzo lubimy takie symboliczne zbieżności”29. Przestrzeń
25

E. Cassirer, op.cit., s. 76.
I. Pańków, op.cit., s. 129.
27
Zob. m.in.: H. Buczyńska, op.cit., s. 85–87; M. Eliade, Sacrum, mit, historia, Warszawa 1970,
s. 49–52.
28
J. Jedlicki, Chwila romantyczna, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 17, s. 10.
29
Idem, Uwaga nadciąga Jego Wysokość mit, (w rozm. z P. Najsztubem), „Przekrój” 2010, nr 16,
s. 38–41.
26

Mitologizacja katastrofy smoleńskiej

239

w okolicy Smoleńska zyskała sakralny wymiar. Po kolejnej tragedii związanej
z Katyniem określenie „miejsce przeklęte” nasuwało się automatycznie 30. Z racjonalnego punktu widzenia to nie las katyński był „przeklęty”, ale to sprawcy mordu
na polskich oficerach go takim uczynili. Niewątpliwie, gdy eksperci wyjaśnią
przyczyny wypadku, w ich raportach nie pojawi się nic mistycznego. Ustalenia
będą podobne jak w przypadku innych katastrof lotniczych – błąd człowieka,
przypadek, niesprawność urządzeń, anomalie pogodowe: splot wszystkich tych
czynników. Mit charakteryzuje jednak wiara, że taki ciąg zdarzeń został zaplanowany przez „wyższą moc”, a przypadek i błąd były jedynie jej narzędziami.
„Na społeczną recepcję i afektywny sposób przeżywania tej tragedii nałożyły się
także inne czynniki: liczba ofiar, status tych osób – niezwykłe postaci, elita kraju.
Po trzecie – zginęli oni na służbie, pracując, jako urzędnicy najwyższego szczebla,
niejako w naszym imieniu. Po czwarte istotne znaczenie ma tu dramatyczny
sposób śmierci”31. Naturalnym zjawiskiem w tej przejmującej swą nagłością sytuacji jest próba szukania jej wytłumaczenia, racjonalizacji. Tragiczna katastrofa pod
Smoleńskiem przyniosła niepowetowane straty i nieodwracalne szkody. W tych
warunkach rodzi się wiara i nadzieja, że ofiara z życia kilkudziesięciu czołowych
postaci polskiego życia politycznego i publicznego nie pójdzie na marne. To
wydarzenie przez swoją nieprzewidywalność, grozę jaką budzi, liczbę osób, które
zginęły nabiera szczególnej wagi. Pojawiają się odwołania do sfery mitologii, ofiary
składanej z ludzi 32. „Oczywiście lot do Smoleńska był podróżą służbową, można
więc powiedzieć, że polegli oni w służbie publicznej. Ale to mało. Tropy podsuwa
święte polskie miejsce – Katyń. Na tysiąc sposobów odmieniany jest podwójny
sens katastrofy oparty na tym skojarzeniu”33. O pasażerach rozbitej maszyny mówi
się, od razu, jako o poległych. Tak jakby zauważenie, że tragiczny wypadek lotniczy
30
„Katyń to dla Polaków przeklęte miejsce i słowo” – pisał amerykański historyk Richard Pipes.
„To jest tragiczny, dramatyczny, przeklęty Katyń” – mówił Aleksander Kwaśniewski. „Klątwa Katynia
zabija prezydenta” – informowała włoska agencja prasowa ANSA. Reporter rosyjskiej gazety „Kommiersant” podsumowywał: „Kiedy patrzyłem na płomienie liżące ten las, pomyślałem, że może mu
się to należy. Niech spłonie, do diabła, jeśli jest taki przeklęty”. K. Pytko, Człowiek, nie fatum, „Focus”,
2010, nr 6, s. 29.
31
P. Łuczenko, A. Katarzyńska, Ulice, pomniki i mity, „Gazeta Wyborcza – Gdańsk”, 15.04.2010,
s. 2.
32
M. Marody, op.cit.
33
„Prezydent i jego goście zginęli nieopodal grobów tysięcy Polaków wymordowanych przez
sowiecki totalitaryzm, w drodze na uroczystości, które miały uczcić pamięć ofiar. Ofiara z życia – to
brzmi lepiej niż ofiara wypadku, a serce domaga się ‘nienadaremności ofiar’”. P. Pacewicz, Wawel –
przerwana żałoba, „Gazeta Wyborcza”, 15.04.2010, s. 14.
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jest ze swojej natury zdarzeniem dosyć przypadkowym, uwłaczało ich pamięci 34.
Bardzo szybko pojawił się język odwołujący się do symboliki śmierci męczeńskiej.
Natychmiast zasłoniono jej tragizm i absurdalność ceremoniami, które zapewniły
przekształcenie zmarłych w męczenników za „słuszną sprawę”35. Pojawiają się
nawiązania do narodowej martyrologii, dokonuje się próba uczynienia z tragicznie
zmarłych, ofiar na ołtarzu niekończącej się walki ze złem i zagrażającymi Rzeczypospolitej siłami. „Katyń zażądał od Polaków nowych ofiar. Z punktu widzenia
fatalizmu, naturalnego dla duszy rosyjskiej – i bliższego raczej pogaństwu niż
prawosławiu – w tym pragnieniu krwi kryje się tajemniczy, wręcz mistyczny sens”36.
„Mit ofiary” jest bardzo wygodny dla Polaków, wiadomo już z góry, że zło spadające
na Polskę pochodzi „z zewnątrz”, a warunkuje je fatalne położenie geopolityczne 37.
Katyń i Rosja – to dla narodowej wyobraźni sygnały dostatecznie mocne, by
wywołać szept podejrzeń. Wypadek, niezwykły moment, miejsce katastrofy
w połączeniu z antypatią Lecha Kaczyńskiego do Rosji stały się, bardzo szybko
pożywką wielu teorii spiskowych. Po siedemdziesięciu latach najbardziej antyrosyjski przywódca w całej wschodniej Europie ginie w starym radzieckim tupolewie
– tragedia obfituje w symbolikę. Pojawiły się opinie, iż „Rosjanie mataczą” i „niewątpliwie Moskwa ponosi także moralną odpowiedzialność za tę katastrofę”38.
Linia obrony teorii spiskowej, która wyrosła w omawianym procesie mitotwórczym,
34

Por. S. Chwin, Polaków łączy tylko ból, (w rozm. z R. Kalukinem), „Gazeta Wyborcza”, 30.04.2010,

s. 2.
35

S. Chwin, Narodowy melodramat, (w rozm. z D. Karaś), „Gazeta Wyborcza – Gdańsk”,
23.04.2010, s. 15.
36
W. Jerofiejew, Katyń to więcej niż Katyń, „Gazeta Wyborcza”, 17.04.2010, s. 25. „Polacy – czy
tego chcą czy nie – wezwani są do misji, która sprawia, że nie będziemy narodem, który zadowoli się
samym istnieniu. […] To w cierpieniu, ofierze z życia, składanej, co jakiś czas przez Polaków, zawiera
się istota wybrania”. T. Terlikowski, Szukając sensu w tym, co wydaje się bezsensowne, „Fronda” 2010,
nr 55, s. 66–69.
37
„Oni – Niemcy, Ruscy, Żydzi etc. męczą ten szlachetny naród, który niechybnie pławiłby się
w bogactwie gdyby sam mógł za siebie decydować”. J. Pacan, Mit polityczny, http://www.redakcja.
newsweek.pl/Tekst/Polityka-Polska/536196,Mit-polityczny.html, odczyt z dn. 2.02.2011.
38
„Po katastrofie pod Smoleńskiem mamy cały szereg niepokojących przykładów zachowania
strony rosyjskiej […] Mam niemal pewność, że Rosjanie mataczą […] Tymczasem, jeśli złoży się
w całość informacje, które napływają, nawet, jeśli odnoszą się do różnych domniemanych scenariuszy,
a także weźmie się pod uwagę ewentualne intencje Rosjan, to można powiedzieć, choć bez stuprocentowej pewności, bo dziś bez namacalnych dowodów, że Rosja jest w jakimś sensie odpowiedzialna
za tę katastrofę, za ten nowy Katyń”. A. Górski, Oskarżam Moskwę, (w rozm. ze Z. Baranowskim ),
„Nasz Dziennik”, 12.04.2010, s. 14. Więcej na temat teorii spiskowych rozpowszechnianych po tragedii
prezydenckiego samolotu: B. Chaciński, H. Hartwig, Prosimy nie wierzyć, „Polityka” 2010, nr 18, s. 2;
W. Czuchnowski, Straszny film spod Smoleńska, „Gazeta Wyborcza”, 13.05.2010, s. 7.
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jest taka, że tragedia nigdy nie zostanie wyjaśniona, podobnie jak zamach na
prezydenta Kennedy’ego czy śmierć generała Sikorskiego w Gibraltarze. Rodzi to
nieufność, opierającą się na założeniu, że „możemy nigdy nie poznać prawdy”
i tylko wersja „oficjalna” ujrzy światło dzienne. Określanie tragicznych wydarzeń
mianem „spisku” czy „zamachu stanu”, daje interpretację, poddającą się jednoznacznej klasyfikacji, opartej na czarno-białym rozumowaniu. Myślenie „spiskowe”,
podobnie jak mityczne odgrywa bowiem rolę kompensacyjną, dowartościowując
tych, którzy ponieśli ofiarę, a także nadając sens działaniom tych, którzy pozostają
i bronić będą (niewygodnej dla „tych którzy za spiskiem czy zamachem stoją”)
prawdy.
Wyraźnie widać tu regres do pierwotnej i rytualnej jedności, odróżnicowania,
w którym „wszyscy jednają się, płaczą, padają sobie w ramiona. A nad nimi unosi
się widmo ofiary, ‘kozła ofiarnego’ jak napisałby Rene Girard”39. Co niebezpieczne,
zbiorowa histeria zawsze jest podszyta agresją, która musi znaleźć ujście, żeby
rytuał mógł się zakończyć. W duchu poszukiwania „ofiarnego kozła” wskazuje się
na wrogów pochodzących „z zewnątrz” (czego przykładem jest chociażby przywołana opinia o spisku Rosjan), ale pojawiają się także odniesienia do zagrożeń
„wewnętrznych”. W ten sposób sama nieprzychylność wobec tragicznie zmarłych
może być uznana za przyczynę ich śmierci. Zgodnie z regułą myślenia mitycznego
niechęć wobec Lecha Kaczyńskiego starcza, żeby asygnować jego przeciwników na
„kozła ofiarnego”, nawet, jeśli nie można znaleźć realnych związków między ich
działaniami a śmiercią prezydenta 40. Reakcje niektórych polityków PiS wskazywały,
że poszukiwanie „winnych” trwa. „Zbigniew Girzyński ze łzami w oczach wygłosił
przemówienie przesycone girardowską magią. Powiedział oto, że nie wyobraża
sobie uczestnictwa w polityce tych, którzy prezydenta krytykowali. Z kolei Witold
Waszczykowski w RMF FM zmył głowę mediom, mniej więcej w takim tonie:
‘krytykowaliście prezydenta, a on tak zginął’. W domyśle: ‘zabiliście go’. To klasyczny
mechanizm poszukiwania winnego w sytuacji, kiedy wina jest w ogóle raczej
wątpliwa”41. Liczne osoby pojawiały się w mediach i powtarzały: „ach gdybym mógł
odwołać wszystko, co powiedziałem krytycznego na temat Lecha Kaczyńskiego…”.
39

Szerzej: R. Girard, Kozioł ofiarny, Łódź 1987.
Wystarczy przytoczyć fragmenty rozmów odbywających się na antenie Radia Maryja. Zob.
J. Hołub, Po katastrofie w Smoleńsku. Co teraz się zmieni w polityce, „Gazeta Wyborcza”, 13.04.2010,
s. 12.
41
A. Bielik-Robson, Polska żałoba. Między świętem a dajanizacją, (w rozm. z K. Wigurą), „Kultura
Liberalna” 2010, nr 66. http://kulturaliberalna.pl/2010/04/13/polska-zaloba-miedzy-swietem-adajanizacja/.2.02.2011.
40
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Wiele z nich popadało w zbiorową histerię i charakterystyczne dla niej myślenie,
w którym krytyka Lecha Kaczyńskiego stawała się odpowiedzialna za jego śmierć.
Tymczasem już sam zakaz krytyki dowodzi, że mamy do czynienia z czymś świętym 42. Takie postępowanie jest zgodne z duchem naszej kultury, która każe nam
mówić o zmarłych w kategoriach „świętej pamięci”, ponadto wynika ono z zasady
myślenia mitycznego (wskazywanej przez Ernsta Cassirera a obserwowanej po
wydarzeniach z „10 kwietnia”), która polega na specyficznym traktowaniu przyczynowości 43. Myślenie to opiera się na zasadzie post hoc ergo propter hoc („po tym,
a więc wskutek tego”). Jeśli coś następuje przed konkretnym zdarzeniem zostaje
uznane za jego przyczynę, zaś jednorazowy związek czasowy jest wystarczający do
uznania go za związek przyczynowy 44. Tak rozumiana przyczynowość ma charakter jednostkowej zależności: do uzasadnienia tragicznej śmierci prezydenta
wystarczy jeden fakt – nieprzychylność wobec prezydenta, krytyka jego działań,
negatywna ocena dokonań. Opierając się na tej regule bardzo łatwo katastrofę
samolotu pasażerskiego utożsamiono z mordem na Polakach z 1940 roku, zestawiając zgodnie z porządkiem mitycznym ofiary tragedii smoleńskiej z ofiarami
zbrodni katyńskiej 45. Katastrofa lotnicza, która mogła zdarzyć się wszędzie i w każdym kraju, została połączona z celem tej konkretnej podróży.
Kolejną istotną cechą charakterystyczną myślenia mitycznego jest myśl według
reguły pars pro toto. Część i całość nie są w takiej świadomości rozróżniane. „Całość
jest tożsama z częścią, w tym sensie, że zawarta jest ona w niej całą swą mityczno-materialną istotą”46. Ponieważ ludzie utożsamiają się z państwem poprzez jego
najwyższego przedstawiciela, zgodnie z opisaną zasadą zagrożenie życia i w konsekwencji śmierć prezydenta zostały połączone z zagrożeniem obywateli. Podczas
żałoby Polacy pokazali, jak ważna jest dla nich prezydentura jako symbol państwa
polskiego. Wielu ludzi uświadomiło sobie wtedy, że są patriotami, że zginęła głowa
42

Por. E. Durkheim, Elementarne formy życia religijnego, Warszawa 1990, s. 206.
Por. H. Buczyńska, op.cit., s. 85–98; J. Niżnik, op.cit., s. 92–93.
44
„Mistyczna relacja, która zdaniem człowieka pierwotnego wyobrażającego ją sobie i będącego,
co do niej przeświadczonym, gdy tylko ją sobie wyobrazi – łączy poprzednik i następnik, ten pierwszy
mam moc, że pojawi się ten drugi”. L. Bruhl, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych,
Warszawa 1992, s. 67.
45
A. Bielik-Robson, op.cit.
46
E. Cassirer, The Philosophy of Symbolic Forms, t. 2, New Haven 1965, s. 64. Cyt. za: T. Biernat,
op.cit., s. 52. Można wskazać na stosunek do terytorium państwowego, jako przejaw myślenia mitycznego. Mały fragment terytorium może być w świadomości grupy symboliczną reprezentacją
całości. Jego zagrożenie jest wiec zagrożeniem całego obszaru zajmowanego przez grupę. M. GarciaPelayo, Los mitos politicos, Madrid 1981, s. 2741.
43
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ich państwa 47. W oparciu o ten sam schemat rytuały związane z powrotem do kraju
trumien z ciałami zmarłych a następnie pogrzeb Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki nie dotyczyły tylko prezydenta, ale wszystkich ludzi, którzy byli na tym
pokładzie. Byli traktowani jako symboliczna reprezentacja całego społeczeństwa,
wszystkich (politycznych) stanów 48. Takie założenie miało tłumaczyć decyzję
o tym, że obok sarkofagu pary prezydenckiej została upamiętniona śmierć wszystkich ofiar katastrofy oraz ofiar katyńskich sprzed siedemdziesięciu lat. Zgodnie
z regułami myślenia mitycznego można w łatwy sposób dokonać porównania tych
wydarzeń uznając, że zarówno tragedia smoleńska, jak i mord katyński, pochłonęły
polskie elity.
Rytuałom żałobnym towarzyszył proces mitologizacji zarówno prezydenta49, jak
i pozostałych uczestników wyprawy. Społeczeństwo bardzo często tworzy bowiem
apoteozy, przydarza mu się też sakralizacja ludzi, rzeczy, przekonań czy idei.
W okresie po katastrofie można było obserwować rosnącą fascynację pewnymi
osobami, które zaczęto wynosić ponad przeciętność. „Nagle okazało się, że ofiary
wypadku, a zwłaszcza politycy, którzy współtworzyli IV RP, to byli zbawcy ojczyzny,
jedyni prawdziwi patrioci i że zginęła cała polska elita. Przede wszystkim dotyczy
to samego Prezydenta, który – słyszymy na okrągło w telewizji – był mężem stanu
wielkiego formatu”50. Ku zaskoczeniu niektórych, ludzie oddawali hołd Lechowi
Kaczyńskiemu, mimo że za życia był on mocno krytykowany. Po śmierci zareagowali zaś tak, jakby było zupełnie inaczej. Najbardziej rzucającym się w oczy zjawi47
Śmierć głowy państwa, z którym obywatele czują się związani, przywołuje nieświadomie figurę
ojca. Por. B. de Barbaro, Duma i wstyd, (w rozm. z M. Kuźmińskim i M. Mullerem), „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 16, s. 17–18.
48
„Symboliczne znaczenie miała także lista ofiar katastrofy w Smoleńsku. Już rzut oka na nią
wystarcza żeby dostrzec, że 10 kwietnia 2010 roku zginęła Polska w miniaturze. […] Wszyscy Ci
ludzie lecieli razem, by uczcić pamięć innej Polski w miniaturze, którą zamordowano 70 lat wcześniej”.
T. Terlikowski, op.cit., s. 60.
49
B. de Barbaro, Żałoba nadużyta, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 17, s. 10.
50
„Bóg zabrał Go, bo tam trzeba ludzi dobrych. Zabrał Go, aby ci, którzy nie rozumieli i niszczyli
Go, przestali to czynić. Tu szydzono z wszystkiego, co było dla Niego ważne i święte. Drwiono
z patriotyzmu, miłości do Matki, żony i brata. Nie szanowano Go nie tylko z tytułu urzędu, jaki
sprawował, ale nawet z faktu tego, że był człowiekiem. Główny cel Jego prezydentury – przywracanie
pamięci – przedstawiono, jako przejaw małostkowości i zaściankowości. Odliczano minuty do chwili,
kiedy, jak przypuszczano, zakończy swoją misję. Bóg to wszystko obrócił w niwecz. Dał mu taką
śmierć, tak przepełnioną symboliką, która sprawia, że dzieło Jego życia zwieńczył męczeństwem na
Ołtarzu Ojczyzny. Zwieńczył Jego skronie koroną męczeństwa, abyśmy zrozumieli sens Jego życia!”.
Blog Z. Girzyńskiego: http://girzynski.blog.onet.pl/1,AR3_2010–04_2010–04–01_2010–04–30,index.
html, odczyt z dn. 18.08.2010.
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skiem medialnym był fakt, że po katastrofie społeczeństwo kompletnie zmieniło
zdanie o prezydencie. „Do czasu katastrofy funkcjonował on w micie, powiedzmy
umownie ‘czarnym’, który współtworzyły wszystkie żarty, dowcipy, anegdoty
z Internetu […] Czas żałoby odmienił obraz Lecha Kaczyńskiego w naszych oczach.
Okazuje się, że powstaje nowy, ‘biały’ mit tej postaci – w którym Lech Kaczyński
jawi się, jako polityk wielkoformatowy, postać pod wieloma względami godna
podziwu”51.
Tworzeniu tego nowego mitu towarzyszyło szczególne zjawisko zagęszczenia
symboli. Stąd licytacja na nie w kontekście ustalania miejsca pochówku pary
prezydenckiej: „najpierw się mówiło ‘cmentarz wojskowy’, ktoś to przebija ‘Świątynią Opatrzności’, potem jeszcze mocniejsze ‘podziemia archikatedry Świętego
Jana’ i wreszcie kardynał Dziwisz oznajmia ‘Wawel’. Tego już nikt nie przebije”52.
Wawel to mit założycielski Polski, symbolizujący jej potęgę i wielkość. Pochód pod
Wawel, „głos Zygmunta”, krypta pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, sarkofag obok
grobowca Marszałka, pośród duchów polskich królów, to wszystko tworzy mityczną
przestrzeń symboliczną, która stanowi romantyczny zbiór uznawany za fundament
polskości. Scheda romantyzmu jest zaś związana z całą silnie zakorzenioną w Polsce obrzędowością katolicką 53. Decyzja, by pochować Lecha Kaczyńskiego wraz
z Marią Kaczyńską nieopodal marszałka Piłsudskiego na Wawelu, w atmosferze
największej celebry, na jaką stać Rzeczpospolitą54 miało stanowić ostateczny dowód,
że był on mężem stanu najwyższej rangi, który dopełnił swą biografię, składając
ofiarę w Katyniu 55.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że mitologia pełni nie tylko funkcje opisowe
i wyjaśniające, nie ogranicza się jedynie do odtwarzania minionych wydarzeń
historycznych. Ma również bezpośrednie odniesienia społeczne, wpływając na
działanie człowieka. Należy więc położyć szczególny nacisk na dynamiczny i pragmatyczny aspekt mitu, na fakt, że „mit jest nie tylko pewną wartością, ale także

51

P. Łuczenko, A. Katarzyńska, op.cit.
J. Jedlicki, op.cit.
53
Charakterystycznym rysem pogrzebu był jego na wskroś religijny charakter, pozostający
w pewnej sprzeczności z formułą pochówków państwowych. A. Szostkiewicz, Królestwo wawelskie,
„Polityka” 2010, nr 18, s. 22–23.
54
P. Pacewicz, op.cit.
55
Podczas uroczystości pogrzebowych kardynał Stanisław Dziwisz, przemawiając na początku
mszy świętej, tłumaczył taką decyzję władz kościelnych mówiąc, że „prezydent i jego żona zapłacili
najwyższą cenę za pragnienie uczczenia pamięci pomordowanych w Katyniu bohaterów”. A. Boniecki,
Wolno mieć nadzieję, „Tygodnik Powszechny” 2010, nr 17, s. 2.
52
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konstrukcją przyszłości i programem działania”56. W tym ujęciu mit może być
instrumentem zmiany, bardzo użytecznym dla wyznaczania i osiągania celów
politycznych. Przywołany „mit ofiary” zaczął powstawać, ponieważ zgodnie
z zasadami myślenia mitycznego ludzie próbują doszukiwać się w katastrofie
odruchowo jakiegoś celowego działania, zmowy albo bożej woli. Tragicznemu
wydarzeniu próbowano nadać sens, przywołując kilka argumentów, które racjonalizowały poniesioną ofiarę, ale także zawierały odniesienia czy wskazania na
przyszłość. Ujawniało to prospektywne oblicze mitów, które umożliwiało zarysowanie celów działań politycznych (w powiązaniu z pozytywnymi emocjami i wiarą
w szansę podejmowanych wysiłków) 57. W tym nurcie wskazywano m.in., że prezydent Lech Kaczyński i wszyscy mu towarzyszący zginęli po to, by prawda
o Katyniu została objawiona światu. W zamian za to zostali uznani za bohaterów
narodowych 58. Kolejna próba racjonalizacji opierała się na podkreślaniu, że reakcja Rosji i Rosjan na tragiczną śmierć polskiego prezydenta, wielu dostojników
państwowych i całego najwyższego dowództwa polskiej armii – w drodze do
Katynia właśnie – stwarza niepowtarzalną, choć traumatyczną sposobność do
autentycznego polsko-rosyjskiego pojednania59, co byłoby niewątpliwie wymownym symbolem historycznym. Można także przytoczyć argumenty (prezentowane,
co prawda, tylko w pierwszych dniach po katastrofie), oparte na wierze, że po
wydarzeniach z 10 kwietnia ucichną wszystkie polityczne spory, zaś Polacy pokażą
światu jedność i przywiązanie do swego państwa. Z ust dziennikarzy, publicystów,
postaci życia publicznego padały znamienne pytania: „Ile z tego w nas zostanie i co
się w Polsce zmieni?”. W kontekście katastrofy wyrażali oni nadzieję, że jakość
kultury politycznej się poprawi i że politycy nie będą wobec siebie tak agresywni.
Zrodziła się wiara w powstanie mitycznego „Frontu Jedności Narodu”, w ramach
którego politycy poszczególnych partii na drodze porozumienia mieliby w wyborach prezydenckich wystawić jednego, wspólnego kandydata, oraz ustalić nowe
zasady funkcjonowania sceny politycznej (które nie byłyby oparte na konflikcie).
Nadzieja na mityczną zmianę była jednak nieco naiwna 60. Niewątpliwie zachowanie polskiego społeczeństwa po katastrofie charakteryzowało pogrążenie w żałobie,
56

T. Biernat, op.cit., s. 35–50.
P. Pawełczyk, Mit, jako zjawisko społeczne, [w:] W kręgu mitów i stereotypów, red. K. Borowczyk,
P. Pawełczyk, Poznań 1993, s. 16.
58
D. Kosiński, Euro 2012 zamiast Wawelu?, (w rozm. z R. Pawłowskim), „Gazeta Wyborcza”,
30.04.2010, s. 18.
59
J. Kurski, Niech ta śmierć nas pojedna, „Gazeta Wyborcza”, 12.04.2010, s. 8.
60
„Nawoływanie do jedności jest bowiem nieporozumieniem, jest fałszywe. Jest czymś natural57
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w tym sensie ludzie stali się na jakiś czas wspólnotą, której narodowy charakter
podkreślała obecność biało-czerwonych flag. W fazie liminalnej61 wspólnota
żałobników jednoczyła się w mitycznej przestrzeni wyznaczonej przejawami
patriotycznej i narodowej symboliki. W tym czasie nikt nie manifestował żadnych
poglądów politycznych. Bardzo często przywoływano pojęcie wspólnoty narodowej, mitycznej więzi, która tworzy moralno-patriotyczną zgodę 62. W tym klimacie
doszło do uzgodnienia – w imię jedności społeczeństwa polskiego – że prochy
Marii i Lecha Kaczyńskich zostaną umieszczone w nekropolii wawelskiej. Początkowo nikt nie zastanawiał się czy nowy, symboliczny Katyń, łączy czy dzieli
Polaków. Później przyszedł jednak moment załamania egalitarnej wspólnoty,
powróciła struktura i życie polityczne wróciło do normy 63.
Katastrofa smoleńska nie stała się ani aktem założycielskim nowej ery politycznej, ani też początkiem przemiany czy jedności politycznej. Żadne społeczeństwo,
także polskie, nie jest homogeniczne. Nie można, zwłaszcza w systemie demokratycznym, narzucić mu jedynie słusznej interpretacji czy poglądów. Warto w tym
miejscu przypomnieć, że użycie mitów z jednej strony przyczynia się do tworzenia
społecznej i politycznej solidarności (w myśl wspólnego cierpienia, przeżywania
żałoby, konstytuowania narodowej wspólnoty), zaś z drugiej strony czyni z nich
instrument pozwalający nie tylko politycznie, ale i moralnie dezawuować przeciwników politycznych, jako tych, którzy szkodzą wspólnemu dobru. Wspomniana
jedność myślenia o katastrofie została bardzo szybko przerwana. Przesłanie Jarosława Kaczyńskiego i jego najbliższych współpracowników w okresie po katastrofie było – jak ujęła to jedna z publicystek – oczywiste: „jedynym i ostatnim prezydentem Polski prawdziwie niepodległej był Lech Kaczyński. Za życia wyszydzany
i poniewierany, po śmierci doceniony przez naród i wyniesiony przez niego aż na
Wawel. Bronisław Komorowski jest tylko uzurpatorem, który chce zająć należne
mu miejsce. Także miejsce w pałacu przy Krakowskim Przedmieściu, które jest już

nym, że istnieją różne opcje polityczne. Jedność, która obowiązuje w chwili głębokiej żałoby, poza tą
przestrzenią jest fałszywa”. B. de Barbaro, Duma i wstyd…
61
W kontekście analizy rytuałów zbiorowych, które pojawiły się w okresie po katastrofie często
odwoływano się do koncepcji „rytuałów przejścia” (A. van Gennep, Obrzędy przejścia, Warszawa
2006), do pojęcia „liminalności”, „communitas” (V. Turner, Schism and Continuity in an African
Society, Manchester 1957; idem, The forest of symbols. Aspects of Ndembu Ritual, London 1967),
„dramatu społecznego” (M. Gluckman, Custom and Conflict in Africa, Oxford 1956; idem, Essays on
the Ritual of Social Relations, Manchester 1966).
62
B. de Barbaro, Żałoba nadużyta…
63
M. Pęczak, Żałoby nasze narodowe, „Polityka” 2010, nr 17, s. 26–27.
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narodowym sanktuarium”64. W tym nurcie, ogłaszając start w wyborach, prezes
PiS apelował do „wszystkich, którzy chcą kontynuować dzieło ofiar smoleńskiej
tragedii, którzy chcą, by prawa Polska i prawi Polacy na zawsze podnieśli głowy”65.
Mitów nie da się jednak zmonopolizować, zginął bowiem prezydent i reprezentanci
wszystkich innych partii; tragedia miała charakter ogólnonarodowy, państwowy.
Ponadto zabiegi polegające na mistyfikacji, próbie zawłaszczenia i partyjnej sakralizacji pewnych opowieści (oparte na odróżnianiu wyznawców jednego od wyznawców innych mitów), w porównaniu z zabiegami mitologizacji (odwołującymi
się zawsze do zakodowanych w zbiorowym doświadczeniu i kulturze politycznej
wzorów i kolektywnych emocji) wykazują dużo mniejszą skuteczność.

SUMMARY

THE PHENOMENON OF myth is characteristic for all human communities, regardless of
their cultural diversity and historical moment. The things that make the myth are the needs
that it satisfies and features that it meets. The concept of the myth can not be used to
determine the truth or to deny the phenomenon, because for his followers it is always true.
Compliance with the facts and the reality in case of discussion is secondary. One could say
that the myth is defined by the function it performs in the political life and in consciousness. In this article the authors focused on thinking, perception and organization of
knowledge about the presidential plane crash. Since the tragedy “the 10th of April” has
become indelible a source of metaphysical questions and the answer to them can only be
found in the mythological order (by reference to the unconditional realities). Considerations presented in this article refer to the mythical qualities of consciousness described
by Ernst Cassirer, including the role of the emotional factor, perception of time and space,
the search for ritual “scapegoat”, the specific treatment of causality, thinking according to
the principle of post hoc ergo poster hoc, pars pro toto.

64
To miejsce zaczął naznaczać krzyż, pod którym gromadzić zaczęły się grupy zwolenników
Prawa i Sprawiedliwości, a prezes i jego partia składały wieńce, domagając się, by w przyszłości stanął
tam pomnik. „Walka o krzyż” przed pałacem nasiliła się przed zaprzysiężeniem prezydenta-elekta.
J. Paradowska, Odlot, „Polityka” 2010, nr 30, s. 16.
65
G. Schetyna, PiS zawłaszcza tragedię, (w rozm. z R. Grochal), „Gazeta Wyborcza”, 30.04.2010,
s. 4.
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PRZYPADAJĄCE W 2009 ROKU liczne rocznice wydarzeń historycznych postawiły
ponownie pytanie o rolę i obecność przeszłości w przestrzeni publicznej. O istnieniu licznych związków między teraźniejszością a minionymi czasami można było
się przekonać podczas uroczystych obchodów upamiętniających rozpoczęcie
II wojny światowej czy wybuch powstania warszawskiego. Wiele spośród zorganizowanych konferencji, obchodów i uroczystości koncentrowało się również na
dwudziestej rocznicy transformacji ustrojowej w Polsce, traktując ją jako okazję
do podsumowania i formułowania ocen demokratycznych przemian. Wśród
symbolicznych wydarzeń tego okresu powszechnie wymieniano trzy zdarzenia.
Do grupy tej zaliczano najczęściej Okrągły Stół, wybory czerwcowe, jak i powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Należy zauważyć, iż biorąc pod uwagę czasowe
następstwo wydarzeń często uznawano je za wyznaczniki kolejnych etapów demokratyzacji.
Obchody rocznic przeszłych wydarzeń wpisały się w trwającą kilka lat dyskusję
nad wykorzystywaniem przeszłości przez państwo i polityków. W świadomości
społecznej kwestia ta pojawiła się około 2004 roku i od samego początku była
łączona z kampanią wyborczą przed wyborami prezydenckimi i parlamentarnymi.
Było to zapewne jednym z powodów, dla których postulat wzmocnienia obecności
przeszłości w debacie publicznej zdobył od razu gorących zwolenników, jak i zagorzałych przeciwników. Od tego też momentu dyskusja ta była nierzadko utożsamiana z pojęciem polityki historycznej. Ze względu na kontrowersje dotyczące
zakresu i znaczenia tego terminu prowadziło to do częstego jej ideologizowania,

Okrągły Stół jako przykład interpretacji pamięci zbiorowej

249

co nie wpływało korzystnie na określenie zależności pomiędzy działaniami członków polskiej klasy politycznej a interpretacjami przeszłości 1.
Poniższa analiza jest próbą zaprezentowania powiązań pomiędzy percepcją
okresu transformacji demokratycznej właściwą dającą się przypisać politykom
i społeczeństwu, przy jednoczesnym nieopowiadaniu się po żadnej ze stron sporu
o politykę historyczną.

PAMIĘĆ ZBIOROWA  PRZESTRZEŃ DEFINICYJNA
Podstawą założeń badawczych było przyjęcie koncepcji pamięci zbiorowej, które
to pojęcie wprowadzone zostało przez Maurice’a Halbwachsa w latach trzydziestych
XX wieku. Ten francuski socjolog i główny uczeń (obok Marcela Maussa) Emila
Durkheima, jako pierwszy zaproponował przeniesienie zagadnienia pamięci do
sfery kultury i związanie go z kwestią zachowania tożsamości. Istotą jego rozważań
było odtwarzanie zależności pomiędzy społecznymi interakcjami a wiedzą o przeszłości posiadaną przez jednostki. Opierając się na własnej intuicji i przemyśleniach, M. Halbwachs na długo przed badaniami nad socjalizacją podkreślał rolę
grup pierwotnych (rodzina, znajomi, współpracownicy, sąsiedzi) w kształtowaniu
się takiej wiedzy. Zmienność jej kształtu miała odzwierciedlać przemiany zachodzące w świecie społecznym, do których zaliczono rosnący wpływ ram społecznych
(między innymi licznych grup społecznych charakterystycznych dla modernizujących się społeczeństw) na wiedzę o przeszłości 2.
Konsekwencją tej tezy było dokonane przez Halbwachsa rozróżnienie na
historię i pamięć zbiorową. Mimo wagi, jakiej temu rozróżnieniu nadał ów autor,
nie zostało ono przez niego opisane precyzyjnie. Po określeniu tych pojęć jako
swoistych antynomii (pamięć martwa – pamięć żywa), można domniemywać,
że francuski socjolog uznawał je za terminy przeciwstawne. Potwierdzeniem tej
tezy może być komentarz do „Społecznych ram pamięci” sformułowany następująco: „historia jest jedna, a pamięci zbiorowych jest tyle, ile jest grup społecznych i wreszcie pamięć historyczna nie spogląda na minione wydarzenia przez
1
Należy tutaj przytoczyć następujące publikacje omawiające ten termin: M. Cichocki, Polityka
pamięci, „Rzeczpospolita”, 10.06.2006; R. Kostro, T. Merta (red.), Pamięć i odpowiedzialność, Kraków
2004; R. Stobiecki (red.), Pamięć i polityka historyczna, Łódź 2006; B. Korzeniowski (red.), Narodowe
i europejskie aspekty polityki historycznej, Poznań 2008; K. Pomian, Historia. Nauka wobec pamięci,
Lublin 2006.
2
Szerzej o tym M. Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 1969, s. 31.

250

Bartosz Juszczyszyn

pryzmat teraźniejszości”. Można zatem stwierdzić, że historia według Halbwachsa
była niepodzielna, niezależna od bieżących wydarzeń i wyzbyta emocji. Podobnie jak pamięć historyczna została zatem określona przez autora jako „obraz
wydarzeń”3.
Pamięć zbiorową natomiast Maurice Halbwachs traktował jako pojęcie niejednorodne i zależne od wielu czynników, do których zaliczyć należy m.in. wpływ
grupy społecznej, a także przebieg teraźniejszych wydarzeń. Jej wyznacznikami
ustanowił subiektywizm i dynamikę, obejmującą nie tylko oceny, ale też siłę emocji,
dotyczącą poszczególnych wydarzeń z przeszłości. W takim ujęciu pamięć zbiorowa
staje się istotnym elementem decydującym o tożsamości danych zbiorowości, czego
dowodem jest traktowanie jej przez Halbwachsa jako „ogniska tradycji”4.
Wspominając o tej teorii należy także przytoczyć też poglądy Paula Ricoeura na
temat pamięci zbiorowej. Podkreślał on, że pamięć nie powinna być traktowana
jako własność i skutek działań każdej jednostki, a raczej dynamiczna całość,
tworzona przez często przeciwstawne siły, takie jak własne przeżycia, wpływ grup
społecznych, czy dokonywane interpretacje. Przedstawiając tezę Halbwachsa
o zbiorowym kształcie pamięci Ricoeur stwierdził nawet, że pamięć jednostki jest
nieomal tworzona przez świat zewnętrzny. W dokonanej przez niego interpretacji
kształtowanie takie polegało na „przechodzeniu przez koncentrycznie ułożone
kręgi, jakie tworzą rodzinny rdzeń, koleżeństwo, przyjaźnie, stosunki towarzyskie
rodziców, a nade wszystko odkrycie przeszłości historycznej poprzez wyjaśnienie
przeszłości przodków”5.
Nie należy także zapominać o innych badaczach zwracających uwagę na rolę
pamięci, a także jej interpretacji dokonywanej w dyskursie publicznym. Wśród
nich ważne miejsce zajmuje niewątpliwie Pierre Nora, który w latach osiemdziesiątych stworzył koncepcję miejsca pamięci (lieux de memoire). Wychodząc
z założenia o narastającej w społeczeństwach zachodnich, w tym w szczególności
we francuskim, potrzebie upamiętnienia i przekazywania historii, autor ten zaproponował stworzenie szeroko zakrojonego spisu „materialnych lub idealnych jednostek znaczących, które wola ludzi lub praca czasu przekształciła w symboliczną
cząstkę dziedzictwa pamiętanego przez daną wspólnotę”6.

3
4
5
6

M. Król, Wstęp do M. Halbwachs, Społeczne…, s. 19.
M. Halbwachs, Społeczne…, s. 61.
P. Ricouer, Pamięć, historia, zapominanie, Kraków 2007, s. 524–528.
P. Nora, Czas pamięci, „Res Publica Nowa” 2001, nr 7.
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Ten metaforyczny termin w opracowaniu francuskich miejsc pamięci przybrał
postać zarówno postaci realnych, jak i mitycznych wydarzeń, symboli czy sposobów
ich upamiętniania. Oznaczało to odejście od tradycyjnej faktografii obiektywnych
ocen na rzecz tzw. historii drugiego stopnia, w której pod uwagę brane jest nie tylko
wydarzenie historyczne, ale również związane z nim interpretacje, skojarzenia
i oceny. W związku z tym kluczowa stała się odpowiedź na pytanie o treść i funkcje miejsc pamięci, a także opis sposobu ich tworzenia i wzmacniania w pamięci
zbiorowej.
Również w Polsce starano się doprecyzować pojęcie pamięci zbiorowej, co
w konsekwencji doprowadziło do kilku odmiennych perspektyw badawczych.
W poniższej analizie pamięć zbiorowa będzie rozumiana zgodnie z definicją
zaproponowaną przez Barbarę Szacką, czyli jako „zbiór wyobrażeń członków danej
zbiorowości o jej przeszłości, o zaludniających ją postaciach i minionych wydarzeniach, jakie w niej zaszły, a także sposobów ich upamiętniania i przekazywania
o nich wiedzy uważanej za obowiązkowe wyposażenie członka tej zbiorowości.
Inaczej mówiąc, jako wszystkich świadomych odniesień do przeszłości, które
występują w bieżącym życiu zbiorowym”7.
Takie ujęcie pozwala na określenie, w jaki sposób interpretacje przeszłości
dokonywane przez polityków w latach 1989–2009 wpływały na odbiór demokratycznych przemian przez społeczeństwo. Wydaje się to tym ważniejsze, iż przez
ostatnie dwadzieścia lat to właśnie ocena obrad Okrągłego Stołu, wyborów czerwcowych czy powołania rządu Mazowieckiego dzieliła w znaczący sposób członków
klasy politycznej. Odzwierciedleniem tego stały się czynione przez polityków liczne
interpretacje przeszłości. Dokonywane były one przez członków klasy politycznej
w programach wyborczych, jak i licznych wypowiedziach publicznych.
Wśród tych ostatnich na uwagę zasługują mające miejsce podczas wystąpień
w Sejmie nawiązania do trzech symboli demokratycznych przemian, których
autorami byli posłowie, prezydenci, członkowie rządu i premierzy. Ich waga była
podkreślana przez miejsce, w których zostały wygłoszone, jak i przez zadania, jakie
przed takimi narracjami stawiano. Wypowiedzi takie odnotowywane były w sprawozdaniach stenograficznych z posiedzeń parlamentarnych. Oczywiście sprawozdania te stanowią tylko wycinek wszystkich wypowiedzi, jakich przedstawiciele
klasy politycznej udzielali, gdyż nie obejmują np. wystąpień medialnych. Niemniej,
przy uwzględnieniu ich fragmentarycznego charakteru, można uznać, że stanowią

7

B. Szacka, Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa 2006, s. 19.
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częściowe odzwierciedlenie opinii, poglądów i interpretacji przeszłości dokonywanych przez ówczesną klasę polityczną 8.
Wszystkie wypowiedzi na forum Sejmu są archiwizowane i pozwalają na przeanalizowanie, do którego z trzech wymienionych wydarzeń demokratycznego
przełomu politycy odwoływali się w wystąpieniach parlamentarnych najczęściej.
Elektroniczny zapis wypowiedzi sejmowych wygłoszonych w latach 1989–2009
znajduje się na internetowej stronie Sejmu. Pozwala nie tylko na wyszukanie
wypowiedzi określonych posłów, ale także zastosowanie frekwencji cytowań jako
narzędzia pozwalającego na sprawdzenie, jak często określone słowa pojawiały się
w wystąpieniach parlamentarnych. W poniższym badaniu słowami tymi były
zwroty, takie jak: „obrady Okrągłego Stołu”, „wybory czerwcowe” i „rząd Mazowieckiego”, które pojawiły się w wystąpieniach sejmowych. Umożliwiło to ilościowe
porównanie częstotliwości, z jakimi określone wydarzenia z przeszłości były
przywoływane w dyskusjach parlamentarnych. Co więcej, dzięki frekwencji cytowań możliwe stało się także określenie dynamiki odwołań do poszczególnych
wydarzeń z przeszłości 9.

PAMIĘĆ ZBIOROWA W INTERPRETACJACH
POLSKIEJ KLASY POLITYCZNEJ
Biorąc pod uwagę liczbę cytowań, można stwierdzić, że politycy w wystąpieniach
parlamentarnych odwoływali się do obrad Okrągłego Stołu dość często. Porównując poszczególne kadencje, liczba nawiązań wyglądała następująco: w I kadencji
(lata 1991–1993) było to 126 nawiązań, w II kadencji (lata 1993–1997) 128 nawiązań, w kadencji III (lata 1997–2001) 163 nawiązania, a w następnej kadencji (lata
2001–2005) 193 nawiązania. Jeżeli chodzi o dwie ostatnie kadencje, liczba cytowań
wynosiła 59 dla lat 2005–2007 i 45 od 2007 roku (przy czym należy pamiętać, że
oba te okresy, ze względu na skrócenie kadencji w 2007 roku, jak i poddaną badaniu jedynie w części kadencję rozpoczętą w 2007 roku, były o połowę krótsze od
poprzednich). Można zatem zaproponować tezę, iż największa liczba nawiązań do
tego wydarzenia miała miejsce w latach 1997–2005, co wiązać należy zapewne
z przypadającą w tym czasie dziesiątą rocznicą demokratycznych przemian. Jej
8

Por. M. Ziółkowski, Co nam zostało po Okrągłym Stole, „Gazeta Wyborcza”, 25.04.2009.
Na podstawie danych z poszczególnych kadencji: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata, odczyt z dn.
1.03.2010.
9
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konsekwencją były m.in. próby podsumowania i oceny tego procesu, dokonywane
przez członków polskiej klasy politycznej 10.
Potwierdzenie tezy, że liczba odwołań do wydarzeń Okrągłego Stołu była
w wystąpieniach parlamentarnych duża, przynosi frekwencja cytowań. Widać to
przy porównaniu nawiązań do tego wydarzenia i innych symbolicznych momentów
demokratycznego przełomu 1989 roku, do których zaliczyć można także wybory
czerwcowe czy utworzenie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Liczba cytowań tych
ostatnich w wystąpieniach parlamentarnych znacznie odbiega od liczby nawiązań
do obrad Okrągłego Stołu. W I kadencji było to 7 nawiązań do wyborów czerwcowych i 17 do rządu Mazowieckiego, w II kadencji odpowiednio 3 i 12 nawiązań,
w III kadencji 5 i 11 nawiązań, a w następnej 2 i 7 nawiązań. W dwóch ostatnich
kadencjach liczba cytowań jeszcze bardziej spadła i w latach 2005–2007 nie pojawiło się ani jedno odwołanie do wyborów czerwcowych i rządu Mazowieckiego.
Jednocześnie od 2007v dostrzec można jedynie po jednym nawiązaniu do obu tych
wydarzeń. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że obrady Okrągłego Stołu
były w wystąpieniach parlamentarnych najczęściej cytowanym wydarzeniem
z okresu demokratycznych zmian 1989 roku. Daje to podstawy do postawienia
tezy, że dla członków klasy politycznej, którzy zasiadali w parlamencie, to właśnie
Okrągły Stół stał się swoistym symbolem demokratycznych przemian. Skutkiem
tego to właśnie ten fragment pamięci zbiorowej częściej niż wybory czerwcowe czy
powołanie rządu Mazowieckiego czynili przedmiotem dokonywanych przez siebie
odniesień i interpretacji 11.
Kontynuacją tego opisu jest analiza ilościowa nawiązań do Okrągłego Stołu
dokonywanych przez posłów w latach 1989–2009. Jeżeli chodzi o liczbę takich
odwołań, to niezmiennie rosła ona od I kadencji aż do 2005 roku (wykres 1).
Wśród nawiązań tych znalazły się zarówno interpretacje pozytywne, jak i negatywne, a także dwa projekty uchwał w dziesiątą rocznicę tego wydarzenia. Co
ciekawe, liczba nawiązań znacząco (o 70 procent) spadła w latach 2005–2007.
Także w kadencji rozpoczętej w 2007 roku widać wyraźnie malejącą liczbę interpretacji tego fragmentu pamięci zbiorowej. Za potwierdzenie tej tezy można uznać

10

Frekwencja cytowań za sprawozdaniami stenograficznymi: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata,
odczyt z dn. 1.04.2010.
11
Widać to wyraźnie w zbiorze wywiadów z uczestnikami i twórcami tamtych wydarzeń, wydanych w zbiorze Rewolucja 89, Warszawa 2009.
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fakt, że w dwudziestą rocznicę obrad Okrągłego Stołu nie podjęto żadnej upamiętniającej to wydarzenie uchwały 12.
Wykres 1. Liczba cytowań w poszczególnych kadencjach
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Źródło: http://orka2.sejm.gov.pl/Debata.

Wydaje się, że przy odpowiedzi na pytanie o przyczynę mniejszej liczby nawiązań do Okrągłego Stołu, a zatem przy zwróceniu uwagi na jakościowe elementy
takich wypowiedzi, pomocne okazuje się być przywołanie analizy celów, jakim
takie interpretacje służyły. Dla postkomunistycznej lewicy wydarzenie to uprawomocniało udział tej formacji w życiu politycznym III RP i demokratycznych
przemianach. Unii Demokratycznej, a następnie Unii Wolności pozwalało kreować
się na spadkobiercę rozsądnej części opozycji, która doprowadziła do realnych
zmian. Dla PC, ZChN i AWS było wygodnym narzędziem, by delegitymizować
postkomunistyczną lewicę, a także prawicowych przeciwników politycznych,
zarzucając im zbyt dużą uległość wobec władzy komunistycznej. Dla radykalnej
prawicy było symbolem zdrady i potwierdzeniem przeświadczenia, że tylko te
12
Wszystkie uchwały podjęte w VI kadencji Sejmu do 20.04.2010 r., http://orka.sejm.gov.pl/SQL.
nsf/uchwalyall?OpenAgent&6&65.
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formacje, które nie brały udziału w Okrągłym Stole, mają moralne prawo do rządzenia krajem 13.
Wydaje się, że gwałtowny spadek nawiązań do tego wydarzenia w sprawozdaniach stenograficznych był odzwierciedleniem przemian polskiej sceny politycznej.
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej, a także po ponad piętnastu latach od demokratycznych przemian i zmianie liderów partyjnych, postkomunistyczna lewica
coraz rzadziej musiała uciekać się do legitymizacji swojego uczestnictwa w sprawowaniu władzy. Wpływ na to miały zarówno wymienione powyżej powody, upływ
czasu, jak i związane z nim coraz rzadsze odmawianie SLD prawomocności działań politycznych przez przeciwników.
Dla Unii Wolności 2005 rok to cezura wyznaczająca nie tylko ostatnią kadencję,
w której jej politycy zasiadali w parlamencie. Po licznych podziałach, a następnie
faktycznym rozpadzie, formacja ta zniknęła z życia politycznego, a wraz z tym
osłabł nurt pozytywnie interpretujący Okrągły Stół i jego skutki. Na prawicy
wyłoniły się dwie partie, które traktowały to wydarzenie co najmniej wstrzemięźliwie. W Platformie Obywatelskiej żaden z jej czołowych polityków nie brał w nim
udziału, a duża część otwarcie się od niego odcinała. Nie przejawiało się to jednak
w otwartej krytyce, a raczej w przemilczaniu tego fragmentu pamięci zbiorowej
i podkreślaniu innych wydarzeń, takich jak porozumienia sierpniowe, wybory
czerwcowe czy powołanie rządu Mazowieckiego 14.
Dla Prawa i Sprawiedliwości nawiązania do Okrągłego Stołu były niewygodne.
Z jednej strony partia ta podkreślała w swoim programie potrzebę walki z wynaturzeniami III RP, których wydarzenie to mogło stać się w określonych interpretacjach
oczywistym symbolem. Z drugiej jednak strony, bracia Kaczyńscy brali udział
w obradach przy Okrągłym Stole i z tego powodu otwarte negowanie tego wydarzenia powodowałoby postawienie pytania o to uczestnictwo. Z tego też względu
politycy PiS skupili się na krytyce skutków obrad, a także na przemilczaniu tego
fragmentu pamięci zbiorowej, promując jednocześnie inne elementy przeszłości.
Wśród nich najczęściej starano się interpretować działania rządu Jana Olszewskiego
i jego upadek, a także nawiązywano do różnych afer politycznych III RP. To niejednoznaczne podejście widać było wyraźnie w prowadzonej przez rząd Kazimierza
Marcinkiewicza czy Jarosława Kaczyńskiego polityce historycznej, w której uwagę
13

Por. A. Dawidowicz, Myśl niepodległościowa, [w:] Myśl polityczna w Polsce, red. E. Maj, A. Wójcik, Lublin 2008, s. 17–21.
14
Widać to np. w wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z 16.11.2007 r., http://
orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf, odczyt z dn. 1.04.2010.
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poświęcano stanowi wojennemu, opozycji, a także III RP, a Okrągły Stół odgrywał
w niej marginalną rolę. Było to oczywiście związane z zadaniami, jakie nawiązania
do przeszłości miały pełnić w bieżących działaniach politycznych 15.
Większość radykalnych krytyków Okrągłego Stołu było w latach 2005–2007
reprezentowanych przez Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin. Politycy tych partii
odwoływali się do obrad i ustaleń sprzed lat, tłumacząc nimi kryzys gospodarczy,
lecz równie często czynili to, nawiązując do planu Balcerowicza czy krytykując
Unię Europejską. Oznaczało to, że w naturalny sposób politycy ci odwoływali się
rzadziej do Okrągłego Stołu.
W związku z tym można stwierdzić, że wszystkie te przyczyny doprowadziły do
pomniejszenia znaczenia Okrągłego Stołu w bieżącej walce politycznej, a co za tym
idzie rzadszej jego interpretacji. Dwie główne od 2005 roku partie, a mianowicie
PO i PiS, starały się raczej omijać ten temat, gdyż był on dla nich niewygodny.
Politycy PiS skupili się na podkreślaniu negatywnych skutków obrad, takich jak
uwłaszczenie nomenklatury, zmowa elit, niejasne powiązania biznesowe i polityczne elity władzy komunistycznej i opozycji. Dla PO, która krytykowała politykę
PiS, wydarzenie to nie stanowiło symbolu przemian. W związku z tym politycy
Platformy nie występowali jako obrońcy Okrągłego Stołu czy – tym bardziej – jego
propagatorzy. Wpływ na to miało zarówno otwarte w przeszłości dystansowanie
się od niego polityków tej partii, jak i chęć stworzenia własnej, bardziej jednoznacznej legendy. Jej głównymi punktami i niejako mitami były takie elementy pamięci
zbiorowej, jak opozycyjna przeszłość, wybory czerwcowe czy powołanie rządu
Mazowieckiego16.
Dla SLD Okrągły Stół był nadal elementem legitymizującym udział tej formacji
w demokratycznych przemianach, niemniej jednak jego ranga spadała. Wynikało
to z faktu, iż po prawie dwudziestu latach na scenie politycznej III RP potrzeba
potwierdzenia prawomocności działań tego ugrupowania w przeszłych wydarzeniach stawała się mniej istotna. Na zmniejszoną liczbę nawiązań do tego wydarzenia wpłynął również kryzys tej formacji, którego przejawem była wymiana liderów
na polityków, którzy nie uczestniczyli w obradach Okrągłego Stołu i nie potrzebowali odwoływać się do niego tak często, jak ich poprzednicy.

15

H. Hahn, Pamięć zbiorowa – przedmiot polityki historycznej, [w:] Narodowe i europejskie
aspekty…, s. 32.
16
Szerzej o tworzeniu mitów i ich wzajemnych relacjach ze sferą polityki: W. Wrzesiński, Polskie
mity polityczne, Warszawa 1994.
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Wszystko to spowodowało spadek liczby nawiązań do Okrągłego Stołu w wystąpieniach parlamentarnych, a także w wywiadach prasowych, wypowiedziach dla
mediów czy napisanych przez polityków książkach. Dowodem na to są zarówno
malejące liczby nawiązań w wystąpieniach parlamentarnych, jak też np. brak
rocznicowej uchwały w 2009 roku, czy niewielka skala obchodów dwudziestej
rocznicy tego wydarzenia. Wydaje się, że główne siły polityczne w kraju nie są i nie
będą w dającej się przewidzieć przyszłości zainteresowane promowaniem tego
wydarzenia jako elementu pamięci zbiorowej. Zamiast niego PiS stara się narzucać
korzystne dla siebie interpretacje wydarzeń wcześniejszych (Porozumienia Sierpniowe, działalność opozycyjna), lub pewnych elementów historii III RP 17.
Dla PO wydarzenia Okrągłego Stołu ze względu na swą niejednoznaczność
również nie stanowią punktu odniesienia. Politycy tej partii pomijają go i zastępują
innymi wydarzeniami z pamięci zbiorowej. Co więcej, są to wydarzenia, które – tak
jak wybory czerwcowe – budzą obecnie mniej kontrowersji, a jednocześnie są
nośnikami legendy walki politycznej opozycji z władzą komunistyczną. W związku
z tym są one bardziej pożądane, jeśli chodzi o potwierdzanie własnej legitymizacji
czy tworzenie tożsamości opartej na przeszłości 18.

PERCEPCJA OBRAD OKRĄGŁEGO STOŁU
W BADANIACH OPINII PUBLICZNEJ
Wydaje się, że zmiana na scenie politycznej stała się przyczyną nie tylko mniejszej liczby politycznych nawiązań do Okrągłego Stołu, ale także pewnej zauważalnej różnicy w ocenie, nie tyle samego wydarzenia, co jego następstw, przez opinię
publiczną. Widać to na przykładzie czterech badań przeprowadzonych przez OBOP
i CBOS. Dwa pierwsze zostały przeprowadzone w 1999 roku, a dwa kolejne w roku
2009. Można uznać, że są one, obok częstotliwości nawiązań do wydarzeń demokratycznego przełomu w sprawozdaniach stenograficznych, pewną miarą interpretacji tego wydarzenia i wyznaczają jego miejsce w pamięci zbiorowej. Odzwierciedlają one oczywiście jedynie pewien fragment rzeczywistości i nie należy ich
w sposób automatyczny przenosić na całe społeczeństwo. Niemniej jednak umoż17

Widać to np. w wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego z 18.10.2006 r.,
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf, odczyt z dn. 30.03.2010.
18
Szerzej o zapominaniu i osłabianiu obecności niektórych fragmentów pamięci zbiorowej
M. Ziółkowski, Pamięć i zapominanie, „Kultura i Społeczeństwo” 2001, nr 3–4.
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liwiają one wykreowanie poglądu w kwestii odbioru poszczególnych zdarzeń przez
opinię publiczną oraz ich ocenę. Co więcej, liczba uzyskanych wskazań danego
wydarzenia może także świadczyć o wadze, jaką nadali mu badani.
W 1999 roku, w związku z przypadającą dziesiątą rocznicą odzyskania suwerenności, zarówno OBOP, jak i CBOS przeprowadziły sondaże dotyczące ocen
mijającej wtedy pierwszej dekady III RP. W badaniu CBOS ankietowanym zadano
m.in. pytanie o najbardziej przełomowe dla Polski wydarzenie ostatniego dziesięciolecia. Należy dodać, że lista wydarzeń była przygotowana wcześniej, a każdy
z badanych mógł wskazać trzy wydarzenia. Jak widać z poniższych wyników
(wykres 2), badani wskazywali na cztery wydarzenia związane z 1989 rokiem. Były
to – według kolejności uzyskanych wskazań – obrady Okrągłego Stołu, wybory
czerwcowe, plan Balcerowicza i powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego 19.
Wykres 2. Najbardziej znaczące wydarzenie lat 1989–1999
Podpisanie porozumień Okrągłego Stołu
Wyjście wojsk rosyjskich z Polski
Wejście Polski do NATO
Uchwalenie nowej konstytucji
Wybory prezydenckie ‘90
Likwidacja cenzury
Stowarzyszenie z UE
Wybory parlamentarne ‘91
Wybory parlamentarne 4 czerwca ‘89
Przyjęcie tzw. planu…
Utworzenie rządu Tadeusza…
Żadne z nich
Trudno powiedzieć
0
Źródło: CBOS bs113/93, N=1099.

19

Wydarzenie dekady, CBOS BS 113/99, Warszawa 1999.
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Należy w związku z tym zauważyć przygniatającą przewagę opinii (45 procent
badanych), w myśl których to Okrągły Stół był najbardziej przełomowym wydarzeniem okresu demokratycznych przemian. Na dalszych miejscach badani
wybierali zarówno wybory czerwcowe (13 procent), jak i plan Balcerowicza (8 procent) czy powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego (7 procent) w 1989 roku.
Opierając się na tych wynikach, należy sformułować konstatację, że w 1999 r.
Okrągły Stół był tym wydarzeniem zapisanym w pamięci zbiorowej Polaków, które
symbolizowało przemiany 1989 roku i uznawane było za najważniejsze w mijającym dziesięcioleciu III RP.
Potwierdzeniu tej tezy, a także próbie odpowiedzi na pytanie o ocenę tego
wydarzenia, służyć może badanie przeprowadzone przez OBOP w 1999 r. (tabela 1).
Zapytano w nim o porażki i sukcesy mijającej dekady, a przez to pośrednio o ich
interpretacje. Tak jak w poprzednim badaniu, lista wydarzeń była już wcześniej
przygotowana. Ponownie, z wydarzeń przypadających na 1989 rok, najwyższą
liczbę wskazań pozytywnych zebrały obrady Okrągłego Stołu (71 procent). Na
kolejnym miejscu znalazły się wybory czerwcowe (62 procent), a następnie
(32 procent) plan Balcerowicza. Powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego nie
zostało uwzględnione 20.
Tabela 1. Ocena poszczególnych wydarzeń w 1999 roku

Wydarzenie
Podpisanie porozumień
Okrągłego Stołu 1989 r.
Wybory 1989 r.
Pierwszy plan Balcerowicza 1989–1990

Sukces

Porażka

Ocena netto
(różnica
między sukces
a porażka)

71,5

11,5

60,0

17,0

62,1

18,1

44,0

19,8

32,2

42,4

-10,2

25,4

Trudno
powiedzieć

Źródło: OBOP 1999, N=1062.

Ze względu na przyjętą metodologię badania, jego wyniki pokazują nie tylko to,
które wydarzenia określone zostały mianem sukcesu, ale także mówią, jak wielkie
kontrowersje budziły one w społeczeństwie. Biorąc pod uwagę zarówno głosy

20

Sukcesy i porażki pierwszej dekady, OBOP, Warszawa 1999.
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negatywne, jak i pozytywne, badanie to jest potwierdzeniem poglądu, że w 1999 r.
Okrągły Stół był dla opinii publicznej zarówno najbardziej przełomowym wydarzeniem 1989 roku, jak też symbolem, który częściej niż np. wybory czerwcowe
wskazywany był jako przykład sukcesu. Co więcej, to on inspirował także ciąg
zdarzeń z demokratycznego przełomu, co prowadziło do mniejszych kontrowersji
w jego ocenie.
W 2009 roku, z okazji dwudziestej rocznicy demokratycznych przemian,
zarówno OBOP, jak i CBOS przeprowadziły badania umożliwiające podsumowanie minionych wydarzeń. Należy dodać, że zadane w nich pytania nie były prostym
powtórzeniem tych z 1999 r., co oczywiście nakazuje ostrożność w doszukiwaniu
się analogii między uzyskanymi danymi. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o wskazanie najważniejszego wydarzenia roku 1989, to można przyjąć hipotezę, że zarówno
wyniki z 1999, jak i 2009 roku pozwalają na sformułowanie pewnych wniosków
i prześledzenie dynamiki dokonywanych przez opinię publiczną ocen. Mogą one
stać się także podstawą do formułowania hipotezy o związkach pomiędzy dokonywaną przez polityków instrumentalizacją tego fragmentu przeszłości, a jego
obecnością w pamięci zbiorowej 21.
W badaniu CBOS znalazło się m.in. pytanie o najbardziej przełomowe wydarzenie, wyznaczające koniec ustroju komunistycznego. Należy w związku z tym
zauważyć, iż tym razem, w przeciwieństwie do 1999 r., okres czasowy został
znacznie zawężony, a ankietowani mogli wskazać tylko jedno wydarzenie z listy.
Niemniej jednak, ponownie największą liczbę wskazań uzyskały obrady Okrągłego Stołu. Na dalszych miejscach znalazły się zarówno wybory czerwcowe, jak
i okoliczności powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Wyniki te pokazują
hierarchię ważności, jaką poszczególnym wydarzeniom przypisywali badani
(wykres 3). Należy także podkreślić, że badanie zostało przeprowadzone przed
rocznicą obrad Okrągłego Stołu, co mogło w pewien sposób wpłynąć na jego
wyniki 22.

21

O wykorzystywaniu historii przez polityków: M. Kula, O co chodzi w historii, Warszawa 2008,
s. 290–316.
22
O głównych aktorach przemian, CBOS BS 21/2009, Warszawa 2009.
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Wykres 3. Najbardziej przełomowe wydarzenie 1989–2009

Obrady Okrągłego Stołu
Wybory prezydenckie ‘90
Wybory parlamentarne ‘91
Wybory parlamentarne 4 czerwca ‘89
Utworzenie rządu Tadeusza
Mazowieckiego
Rozwiązanie PZPR
Przyjęcie tzw. planu
Balcerowicza
Trudno powiedzieć
0
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Źródło: CBOS bs21/09, N=1089.

Z przytoczonych badań wynika, że przez dwadzieścia lat opinia publiczna niemal
niezmiennie uznawała Okrągły Stół za wydarzenie przełomowe. Było to odpowiednio 45 procent wskazań w 1999 roku i 40 procent w 2009 roku. Spadek liczby
wskazań o pięć punktów procentowych jest na pewno warty podkreślenia, niemniej
jednak nie uprawnia do stawiania tezy o spadającym znaczeniu tego wydarzenia
w pamięci zbiorowej społeczeństwa. Należy zauważyć, że jej treść jest zależna od
wielu czynników, zatem udzielane odpowiedzi powinny być traktowane raczej jako
niepełny wskaźnik percepcji poszczególnych jej treści 23.
O ile skala rozpoznawalności Okrągłego Stołu wydaje się na przestrzeni dwudziestu lat niezmienna, o tyle zasadne wydaje się pytanie o dynamikę ocen tego
wydarzenia, jak i jego konsekwencji. Pomocne w tym może być badanie CBOS
z 2009 r., a jego wyniki mówią wiele o ocenie skutków politycznych obrad okresu
przełomu (wykres 4). Na pytanie, czy wydarzenie to spowodowało pojawienie się
23

Więcej o pamięci zbiorowej: R. Traba, Kraina tysiąca granic, Olsztyn 2003, s. 231.
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skłonności do zaniechania rozliczenia okresu komunistycznego w Polsce, łącznie
51 procent badanych odpowiedziało twierdząco. W badaniu tym zapytano także
o ocenę zmian zapoczątkowanych przez Okrągły Stół i jego następstwa. Liczba
ocen pozytywnych wyniosła 30 procent, tyle samo co krytycznych. Co ciekawe,
krytycyzm ten objawiał się w podkreślaniu zbyt daleko idącego kompromisu. Gdy
do tych umiarkowanie krytycznych głosów dodać opinie jednoznacznie negatywne,
to należy stwierdzić, że liczba ocen negatywnych przewyższyła liczbę ocen pozytywnych. Można to uznać za wskaźnik zmieniania się ocen tego wydarzenia
z przeszłości 24.
Oczywiście można stwierdzić, że metodologia badania, a zwłaszcza sposób
sformułowania pytań i odpowiedzi mógł w znacznym stopniu wpłynąć na taki
wynik, niemniej jednak, pokazuje on pewną zmianę w ocenie tego wydarzenia.
Uprawniona wydaje się konstatacja, że opinia publiczna niemal niezmiennie przez
dwadzieścia lat uznawała Okrągły Stół za swoisty symbol przemian. Niemniej
jednak wydaje się, że od 1999 roku liczba osób negatywnie oceniających konsekwencje tego wydarzenia wzrosła. Co bardzo istotne, krytycyzm ten dotyczył
następstw, a nie samego wydarzenia. Spośród nich najważniejszą wadą wydawał
się badanym brak rozliczenia władzy komunistycznej, wynikający w znacznym
stopniu z zawartego kompromisu.
Wykres 4. Dwudziesta rocznica obrad Okrągłego Stołu
Czy przez ustalenia Okrągłego Stołu
nie doszło do rozliczenia okresu komunistycznego?
zdecydowanie
się zgadzam – 14%

raczej się zgadzam – 37%
zdecydowanie się
nie zgadzam – 3%
raczej się nie zgadzam – 18%
Źródło: CBOS bs17/09, N=1089.
24

Dwudziesta rocznica obrad Okrągłego Stołu, CBOS BS 17/09, Warszawa 2009.
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PAMIĘĆ POLITYKÓW A PAMIĘĆ SPOŁECZEŃSTWA
Przedstawione wyniki badań można uznać za swoiste tło rozważań nad przyczynami zmniejszającej się liczby nawiązań do Okrągłego Stołu w wypowiedziach
parlamentarnych. Wydaje się, że dopiero wspólne zestawienie liczby i treści wypowiedzi sejmowych, jak i badań opinii publicznej pozwala dokładniej opisać
zmieniającą się dynamikę ocen Okrągłego Stołu, wyborów czerwcowych i powołania rządu Mazowieckiego. W związku z tym należy zwrócić uwagę na to, że
pamięć zbiorowa całego społeczeństwa i pamięć zbiorowa polityków są pojęciami
wzajemnie od siebie zależnymi i jednocześnie niejednoznacznymi. Politycy odwołują się do wydarzeń z przyszłości, które są powszechnie rozpoznawalne przez
odbiorców. Z drugiej strony, rozpoznawalność poszczególnych elementów
z pamięci zbiorowej jest tym większa, im częściej pojawiają się one w dyskursie
publicznym, kształtowanym m.in. przez członków polskiej klasy politycznej. Z tego
też względu nie sposób analizować procesu przemian poprzez nawiązywanie do
przeszłości dokonywane przez polityków w oderwaniu od percepcji tej przeszłości
przez odbiorców owych interpretacji, czyli przez społeczeństwo 25.
Trudno jednoznacznie wskazać, który z tych elementów (pamięć zbiorowa
społeczeństwa i pamięć zbiorowa elit politycznych) ma decydujący wpływ na
ostateczny obraz przeszłości w dyskursie publicznym. Wydaje się, że opis takiego
procesu byłby niepełny bez zwrócenia uwagi na zmienną siłę oddziaływania
poszczególnych wydarzeń, zależną często od ich symboliki, a także odmienne
możliwości ich późniejszej instrumentalizacji. Niemniej jednak należy podkreślić,
że na ten niejako samoistny proces tworzenia się pamięci zbiorowej niezwykle silny
wpływ mają, nierzadko ze sobą sprzeczne i wzmacniające różne fragmenty przeszłości, interpretacje dokonywane przez polityków 26.
Można zatem uznać, że w każdym społeczeństwie występuje równolegle kilka
pamięci zbiorowych. Nie oznacza to najczęściej, że są one kompletnie rozbieżne,
gdyż różnice pomiędzy nimi sprowadzają się raczej do odmiennych interpretacji
poszczególnych wydarzeń, nadawania różnej wagi tym samym postaciom czy
wzmacnianiu w dokonywanych interpretacjach przeszłości jej poszczególnych
elementów. Widać to bardzo wyraźnie na przykładzie Okrągłego Stołu i jego
25

Szerzej o percepcji określonych wydarzeń w badaniach opinii publicznej: P. Kwiatkowski, Czy
lata III RP były czasem pamięci, [w:] Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów, red.
A. Szpociński, Warszawa 2009, s. 125–162.
26
Por. M. Ziółkowski, Pamięć…
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percepcji. Narracje jednoznacznie pozytywne traktują to wydarzenie jako przykład
kompromisu, nieomal zgody narodowej, która pozwoliła w bezkrwawy sposób
dokonać transformacji ustroju w Polsce. Narracje jednoznacznie krytyczne do
opisu Okrągłego Stołu używają określeń, takich jak zdrada, oszustwo czy spisek
elit, mających wzmocnić negatywny obraz tego wydarzenia. Pomiędzy tymi
dwoma schematycznie zarysowanymi poglądami znajdują się wszelkie bardziej
niejednoznaczne oceny, a co za tym idzie, także odmienne interpretacje pamięci
zbiorowej.
Należy podkreślić, że siła oddziaływania poszczególnych narracji przeszłości jest
zmienna, co widać wyraźnie w kontekście pojawienia się ugrupowań, takich jak PiS
czy PO, a także konserwatywnych i raczej krytycznie nastawionych do Okrągłego
Stołu publikacji, co sprawiło, że wydarzenie to nadal uznawane jest za symbol
przemian, ale coraz surowiej ocenia się jego następstwa. Uzasadniona wydaje się
konstatacja, że dominująca przez pierwsze lata III RP pozytywna legenda Okrągłego
Stołu została w ostatnich latach zrównoważona przez bardziej krytyczną wersję
wydarzeń. Można stwierdzić, że ze względu na spadek interpretacji tego wydarzenia
przez polityków głównych partii politycznych, erozja pozytywnych ocen Okrągłego
Stołu może się pogłębiać, zwłaszcza w nawiązaniu do jego konsekwencji. Jest to tym
bardziej prawdopodobne, gdyż żaden z jego głównych uczestników nie zajmuje już
istotnego miejsca w bieżącej polityce, a coraz rzadsze nawiązania do tego wydarzenia powodują zastąpienie go w pamięci zbiorowej przez inne, pozytywnie wartościowane i podlegające mitologizacji elementy przeszłości 27.
Należy podkreślić, że pomimo tych zmian, Okrągły Stół był tym wydarzeniem
z 1989 roku, które stało się przedmiotem największej liczby odwołań czynionych
przez członków klasy politycznej, jak i najczęściej wskazywanym przez opinię
publiczną jako symbol demokratycznych przemian. Dowodem na to są zarówno
sprawozdania stenograficzne, będące zbiorem sejmowych wystąpień posłów,
prezydentów, członków rządu i premierów, jak i badania opinii publicznej. Biorąc
pod uwagę to pierwsze narzędzie, należy zauważyć, że w trakcie pięciu kadencji
od 1991 roku politycy w wystąpieniach parlamentarnych odwoływali się do obrad
Okrągłego Stołu ponad 700 razy. Dla wyborów czerwcowych liczba nawiązań nie
przekroczyła 20, a powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego stało się przedmiotem prawie 50 nawiązań. Pokazuje to wyraźnie, które z wydarzeń demokratycznego
przełomu stało się przez dwie dekady przedmiotem najczęstszych interpretacji
27

O mitologizacji pamięci zbiorowej: K. Pomian, Historia. Nauka wobec przeszłości, Lublin 2005,
s. 195–199.
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dokonywanych w Sejmie przez członków klasy politycznej. Równie jednoznaczne
wskazanie na obrady Okrągłego Stołu jako symbol całego procesu demokratycznych przemian 1989 roku dają badania opinii publicznej. Można zatem stwierdzić,
że wydarzenie to przez długi czas traktowane było przez społeczeństwo jako
swoista przyczyna demokratycznych przemian, wobec czego wybory czerwcowe
czy powołanie rządu Mazowieckiego jawiły się wielu odbiorcom jako jego konsekwencje.
Próby wyjaśnienia, dlaczego właśnie ten fragment przeszłości zajął tak znaczące
miejsce w świadomości zarówno polskiej klasy politycznej, jak i społeczeństwa,
powinno skupić się na kilku czynnikach. Pierwszym jest z pewnością kontekst
historyczny obrad Okrągłego Stołu, jak i wyborów czerwcowych czy powołania
rządu Mazowieckiego. Należy stwierdzić, że to właśnie Okrągły Stół był pierwszym
z całego ciągu wydarzeń, które doprowadziły do zmiany systemowej. Co więcej, ze
względu na treść ustaleń, można uznać, że był on elementem rozpoczynającym
proces demokratyzacji. W związku z tym tłumaczyłoby to jego zdecydowaną
przewagę, jeśli chodzi o frekwencję cytowań, jak i deklarowane przez badanych
postrzeganie go jako najważniejszego wydarzenia z okresu demokratycznych
przemian. Co więcej, w porównaniu z np. powołaniem rządu Mazowieckiego był
on szeroko relacjonowany przez media, co z pewnością wzmocniło jego rozpoznawalność 28.
Drugim aspektem, który może służyć umożliwić wskazanie, dlaczego obrady
Okrągłego Stołu uległy tak silnej mityzacji w pamięci zbiorowej i wypowiedziach
polityków, okazuje się być analiza zadań, jakie stawiano przed takimi nawiązaniami.
Innymi słowy pozwoli to wyjaśnić, dlaczego właśnie ten element przemian demokratycznych, a nie np. wybory czerwcowe, stał się tak często przywoływany
w wystąpieniach sejmowych, jak i w badaniach opinii publicznej. Duży wpływ na
takie postrzeganie Okrągłego Stołu miał zapewne fakt, że większość polityków
uznawała to wydarzenie za rozstrzygające o kształcie systemu politycznego III RP.
W związku z tym nawiązania do niego w naturalny sposób musiały znaleźć się
w narracjach przeszłości dokonywanych zarówno przez ugrupowania aprobujące
rzeczywistość polityczną, jak i zdecydowanie ją krytykujących. Konsekwencją tego
była sytuacja, w której zarówno jedne, jak i drugie środowiska nierzadko uwzględniały nawiązania do obrad Okrągłego Stołu, legitymizując własne działania
i delegitymizując przeciwników politycznych. Narracje takie narzucały jednocześnie opinii publicznej odbiór tego wydarzenia, które zarówno w wypowiedziach
28
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jego krytyków, jak i zwolenników, urastało do rangi symbolu. Oznaczało to jego
wzmocnienie w świadomości odbiorców i nierzadką mityzację, do której przyczyniały się nawiązania do tego wydarzenia czynione przez członków polskiej klasy
politycznej 29.
Kolejnym czynnikiem, mogącym tłumaczyć tak silną obecność Okrągłego Stołu
w przestrzeni publicznej, był jego symboliczny charakter. Wyznaczał go sam fakt
spotkania i rozmów sił sobie wrogich, do czasu rozpoczęcia rozmów zwalczających
się i często wzajemnie się nieuznających. Wspólne rozmowy, często nieformalne
spotkania i negocjacje w naturalny sposób budowały legendę Okrągłego Stołu, a co
za tym idzie umacniały jego obecność w pamięci zbiorowej. Dla jego krytyków
negocjacje takie stawały się symbolem spisku i zdrady, a także dokonującej się
kooptacji opozycji do elity władzy. Dla zwolenników tego wydarzenia porozumienie pomiędzy dotychczasowymi przeciwnikami politycznymi stawało się dowodem
na polski wkład w demokratyczne przemiany i rozwagę zawierających je ugrupowań. Ta opozycja ocen, znajdująca swój wyraz nierzadko w tak odmiennych terminach, jak ‘spisek – porozumienie’ organizowała w dużej mierze debatę o tym
wydarzeniu, prowadzoną nie tylko przez polityków, ale również zwykłych ludzi.
Co więcej, można uznać, że te dwa schematycznie zakreślone poziomy wzajemnie
na siebie oddziaływały, co jeszcze bardziej umacniało obecność tego wydarzenia
w pamięci zbiorowej 30.
Ściśle z tym związana była formułowana często teza o elitarności. Zawierała się
ona w twierdzeniu, że Okrągły Stół był spotkaniem jedynie elity władzy komunistycznej i przywódców opozycji, co w oczywisty sposób skłaniało do formułowania
zarzutów o brak reprezentatywności i prawomocności podejmowanych decyzji.
Zarzuty takie często współgrały ze swoiście rozumianym przez część społeczeństwa
egalitaryzmem, w myśl którego wydarzenie takie stawało się symbolem podejmowanych nieformalnie decyzji i w konsekwencji zmową elit, a w związku z tym
powodem odmówienia legitymizacji ich uczestnikom.
Kolejnym elementem, który mógł wpłynąć na symboliczny charakter Okrągłego
Stołu był kompromisowy charakter samego wydarzenia. Brak otwartej konfrontacji z władzą komunistyczną, a także podpisanie i dotrzymywanie porozumień
stawało się w ramach krytycznych narracji dowodem porażki opozycji i zarzutem
kierowanym pod adresem Unii Demokratycznej, czy Unii Wolności. Wszystko to
29
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tłumaczyło także negatywne następstwa społeczne, polityczne i gospodarcze, które
obciążać miały zarówno opozycję, jak i postkomunistyczną lewicę i osłabiać legitymizację ich działań. Dla zwolenników tego wydarzenia z kolei kompromis stawał
się symbolem sukcesu wszystkich sił uczestniczących w tym wydarzeniu. Co
więcej, potwierdzeniem tego miała być dokonana niejako w konsekwencji zmiana
gospodarcza, polityczna i społeczna, która była oceniana pozytywnie. Sformułowania, takie jak porażka i sukces, które wynikały z tych narracji, silnie oddziaływały
na opinię publiczną i mogły mieć wpływ na silną pozycję tego wydarzenia
w pamięci zbiorowej 31.
Wspomniane czynniki mogły spowodować tak silną obecność obrad Okrągłego
Stołu zarówno w pamięci zbiorowej członków polskiej klasy politycznej, jak i opinii publicznej. Należy podkreślić, że te dwa schematycznie określone zakresy
pamięci zbiorowej w wielu miejscach wzajemnie się przenikały. Dowodem na to
jest popularność odwołań do wydarzeń Okrągłego Stołu w wystąpieniach parlamentarnych, jak i jego niezmiennie wysoka pozycja na liście wskazań w badaniach
opinii publicznej. Wydaje się, że było kilka powodów, dla których ten fragment
pamięci zbiorowej, a nie np. wybory czerwcowe czy powołanie rządu Mazowieckiego, organizował w dużej mierze debatę publiczną o okresie przemian 1989 roku.
Wpłynęła na to z pewnością kolejność zdarzeń, w której to obrady Okrągłego Stołu
poprzedzały inne wydarzenia, a co za tym idzie stawały się ich przyczyną i symbolem całego procesu. W związku z tym politycy, jak i opinia publiczna uznawali
go często za wydarzenie decydujące o kształcie przemian i powstałego systemu
politycznego, którego wybory czerwcowe czy powołanie rządu Mazowieckiego
były jedynie konsekwencją 32.
Należy w związku z powyższym stwierdzić, że obrady Okrągłego Stołu były
wydarzeniem łatwo poddającym się mityzacji. Wspólne rozmowy przeciwników
politycznych i zawarty kompromis stawały się w zależności od interpretacji symbolem spisku, lub sukcesu. W dodatku zażartość debaty publicznej wzmagały spory
o elitarność, legitymizację, jak konsekwencje tego wydarzenia. Wszystko to sprawiało, że do obrad Okrągłego Stołu odwoływali się przedstawicieli praktycznie
wszystkich ugrupowań politycznych. Takie działanie polityczne było ściśle związane z powszechną percepcją tego wydarzenia przez opinię publiczną. W związku
z tym należy postawić tezę o wzajemnym oddziaływaniu na siebie pamięci zbiorowej członków klasy politycznej i społeczeństwa. Sprowadzała się ona do faktu,
31
32
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iż politycy nawiązywali do tego wydarzenia z przeszłości, które było powszechnie
rozpoznawalne przez opinię publiczną, co prowadziło do wzmocnienia jego
obecności zarówno w debacie politycznej, jak i przestrzeni publicznej. Wpłynęło
to niewątpliwie na postrzeganie wydarzeń Okrągłego Stołu przez znaczną część
polityków, jak i społeczeństwa, jako symbolu demokratycznego przełomu 1989
roku 33.
W związku z tym interesująca wydaje się być pewna zmiana w postrzeganiu
Okrągłego Stołu przez polityków i opinię publiczną, która wydaje się zachodzić
w ostatnich latach. Ujmując to w pewnym uproszczeniu – polega ona na przewadze
bardziej krytycznej interpretacji nie tyle samego wydarzenia, co jego skutków.
Można ją wiązać z przeobrażeniami sceny politycznej, na której dotychczasowi
zwolennicy Okrągłego Stołu zostali zmarginalizowani przez ugrupowania, odnoszące się do tego wydarzenia sceptycznie. Symbolem tej zmiany mogą być także
obchody dwudziestej rocznicy Okrągłego Stołu, które były dość skromne w porównaniu z obchodami wyborów czerwcowych. Wszystko to pozwala postawić tezę,
że demokratyczne przemiany, jako fragment pamięci zbiorowej, podlegają nieustannie interpretacjom dokonywanym przez polityków. Ich zadaniem jest legitymizacja własnych działań, delegitymizacja przeciwników politycznych i wzmocnienie określonej tożsamości 34.
Skuteczność takich działań zależy nie tylko od podatności opinii publicznej na
dokonywane przez polityków interpretacje, ale także od środków implementujących taką narrację przeszłości. Zaliczyć do nich należy z pewnością uroczyste
obchody poszczególnych wydarzeń, jak i wypowiedzi prezydenta, premiera, czy
innych polityków. Z tej perspektywy zabiegi wzmacniające kosztem Okrągłego
Stołu pozycję wyborów czerwcowych, można uznać za przykład wpływania przez
polityków na posiadaną przez społeczeństwo wizję przeszłych wydarzeń. Takie
działanie polityczne służyć może narzuceniu własnych interpretacji i zmianie
postrzegania określonego fragmentu pamięci zbiorowej.

33
34
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Okrągły Stół jako przykład interpretacji pamięci zbiorowej

269

SUMMARY

THE MAIN REASON of this paper is to analyze attitude of the polish politicians towards
the effects of the so-called Round Table Agreement made in 1989. Despite differences in
Round Table Agreement evaluation it is widely recognized as one of the key events that
started political reforms in Poland. This situation highly contributed to the numerous
attempts made by politicians to interpret this part of history and impose their own view
on the past.
This paper tries to examine the main reasons for which political parties used this part
of the past. It seems significant that among them the most important seem to be gaining
and confirming legitimization, attacking political opponents and promoting specific
identity based on the evaluation of the past. What’s more this attempts were reflected in
surveys that reflected changes of the public opinion attitude towards this event. For this
reason, historical policy treated as an interpretation of the history made by political elite,
can be recognized as a kind of political action aimed to influence people’s opinion on
collective memory.
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Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy, red. K.B.
Janowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, ss. 192.
Recenzowana praca zawiera wielowymiarową analizę jednej z podstawowych kategorii politologicznych tj. kultury politycznej. W zaprezentowanym czytelnikowi zbiorze artykułów znajdują się prace dotyczące wielu jej aspektów. Z jednej strony omawiana kategoria analizowana jest w różnym wymiarze przestrzennym (poczynając od kwestii wspólnot lokalny, kończąc na
zagadnieniach międzynarodowych), z drugiej strony – pokoleniowym, gdyż czytelnicy znajdą rozważania na temat młodego pokolenia, jak i swoich poprzedników.
Recenzowana praca składa się z 12 artykułów, które przygotowali autorzy z różnych
ośrodków naukowych w Polsce.
Autorem dzieła jest znany w środowisku
politologicznym badacz kultury politycznej
prof. zw. dr hab. Karol B. Janowski, którego
prace na temat wspomnianego zagadnienia
są powszechnie cytowane.

Artykułem otwierającym pracę jest tekst
autora zbioru pt.: Kultura Polaków u progu
XXI wieku. Zawiera on omówienie najważniejszych przesłanek analizowania kultury politycznej, a także odniesienie do obecnych możliwości wykorzystania zaproponowanej przez amerykańskich badaczy konceptu analizowanej kategorii. W związku ze
stwierdzeniem braków współcześnie analizowanej koncepcji Almonda, Verby i Powella autor proponuje nową typologię opartą na kryterium konﬂiktu vs. kompromisieintegracji.
Kolejną pracą znajdującą się w zbiorze jest artykuł Mariana Orzechowskiego,
który dokonał analizy Metamorfozy polskiej kultury politycznej. Celem niniejszego
dzieła jest przedstawienie czytelnikom najważniejszych etapów rozwoju polskiej kultury politycznej. Jednocześnie, autor zwraca uwagę na czynniki, które były podstawą
analizowanych przekształceń.
Autorem artykułu trzeciego jest Kazimierz Dziubka, który przygotował pracę nt.
Wartości użytkowej podmiotowości jednostek
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w procesie kształtowania się kultury politycznej. Celem artykułu jest reﬂeksja nad aksjonormatywnymi podstawami kultury politycznej i odpowiedź na pytanie jak kształtuje się upodmiotowienie jednostek w dobie indywidualizmu. Praca ciekawa w kontekście rozważań nad istotnym w rozważaniach politologicznych zagadnieniem –
udziału obywateli w życiu politycznym.
Agnieszka Pawłowska podjęła się analizy
Wielopodmiotowości decydowania wyzwaniem dla kultury politycznej Polaków. Praca
istotna ze względu na rozważania dotyczące obywatelstwa wielopoziomowego (patrz
praca A. Bodnara, Obywatelstwo wielopoziomowe, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2008).
Autorka w swojej pracy zwraca uwagę na
problem braku zaufania do instytucji publicznych w obliczu konieczności podejmowania decyzji i formułowania polityki przez
wielu aktorów procesu decyzyjnego.
Jerzy Jaskiernia jest autorem pracy Kultura prawna Polaków a aksjologia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Przedmiotem artykułu jest reﬂeksja na temat stosunku państwa polskiego i obywateli do wprowadzenia przez UE katalogu
praw obywatelskich. Pytaniami postawionymi na wstępie są: W jakim stopniu reakcja polskiego rządu była wyrazem ochrony wartości istotnych dla Polaków, rzeczywiście zagrożonych, a w jakim odzwierciedlała przewrażliwienie czy wręcz była przejawem „gry politycznej” obliczonej na efekt
propagandowy? Czy stanowisko państwa
polskiego wynikało z ugruntowanych poglądów społeczeństwa odzwierciedlającymi

kulturę prawną Polaków, czy też rząd działał tu w ramach domniemania, że taki jest
stan świadomości społecznej?
Problematyką wpływu zagadnień „europejskich” na kulturę polityczną zajął się
także Marcin Kleinowski, który w artykule Kultura konsensusu w Unii Europejskiej.
Mit czy rzeczywistość? zastanawia się nad
wpływem jaki może wywierać proces decyzyjny występujący w instytucjach europejskich w sytuacji rozbieżności interesów
krajów członkowskich. Szczególną uwagę
zwraca jednak nie na procedury formalne,
lecz na przedstawianą w literaturze przedmiotu tzw. kulturę konsensusu, której poświęcono do tej pory znacznie mniej uwagi niż tym pierwszym.
Agnieszka Kosińska-Metryka jest autorką Kultury politycznej młodych Polaków –
mity i fakty. Przedmiotem reﬂeksji są postawy „młodych Polaków”, którzy wychowali się w demokratycznej Polsce, posiadają zdolność do partycypacji w systemie politycznym, a jednocześnie relacje o okresie
przed zmianą systemową mogą czerpać nie
tyle z własnych doświadczeń, co od swoich
najbliższych.
Pracą, która zasługuje na szczególne
wspomnienie jest artykuł Macieja Białasa,
który z wykształcenia jest muzykologiem.
W swojej pracy Pieśń Kratosa, czyli o związkach muzyki z polityką. Przyczynek do rozważań na temat obecności muzyki w polityce i polityki w muzyce stawia ciekawe pytanie o związki muzyki i polityki, które, jak zauważa sam autor, jest wiąż zbyt rzadko poddawane analizie w literaturze naukowej.
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Dziewiąty artykuł Kościół katolicki a kultura polityczna współczesnego społeczeństwa polskiego przygotowany został przez
Pawła Stachowiaka. Poddaje on reﬂeksji
wpływ katolicyzmu na kształt współczesnej polskiej kultury politycznej. Szczególne znaczenie przywiązuje autor do kwestii
wpływu Kościoła na podnoszenie partycypacji społecznej, budowania tkanki powiązań i zaufania do instytucji publicznych.
Alfred Lutrzykowski podjął się analizy
wpływu kształtowania kultury politycznej
poprzez instytucje samorządowe. W artykule Samorząd terytorialny i społeczność lokalna a wzorce demokratycznej kultury politycznej zwraca uwagę na występujące problemy teoretyczne i metodologiczne wynikające z niedostatków instrumentarium badawczego w pracach nad kulturą polityczną
społeczności lokalnych, a także przedstawia
szereg konstatacji (hipotez) dotyczących relacji pomiędzy powyższymi kategoriami.
W nurcie badań samorządowych znajduje się także praca Sławomira Bartnickiego
nt. Kulturowego kontekstu zachowań korupcyjnych. Casus Podlasia. Autor zwraca uwagę na kulturowe znaczenie uwarunkowań
korupcji. Zwracając uwagę na duże zróżnicowanie regionu podkreśla, że jest to istotny czynnik będący odniesieniem dla zachowań korupcyjnych.
Ostatni artykuł Pawła Gieorgica dotyczy
Solidarności dla przyszłości. Na podstawie
doświadczeń transformacji polskiej sceny
politycznej autor zastanawia się jakie były
czynniki przemian? Jakie są widoczne pozytywne i negatywne symptomy oddziały-
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wania tych czynników? Jakie zjawiska można było zaobserwować, które mogły zdynamizować efektywność przemian bądź osłabić ich oddziaływanie?
Praca pt. Kultura polityczna Polaków. Przemiany, diagnozy, perspektywy pod redakcją Karola B. Janowskiego to cenna publikacja na temat kultury politycznej na polskim
rynku wydawniczym. Szczególnie godna jest
polecenia badaczom oraz studentom nauk
politycznych, ale także prawnikom, w kontekście analizowanego zagadnienia kultury
prawniczej. Elementem dodatkowo zachęcającym do lektury jest poddanie w publikacji analizie związków pomiędzy polityką,
a muzyką, co czynią przedstawiciele nauki
niezwykle rzadko.
 Robert Gawłowski

Andrzej de Lazari, Polskie i rosyjskie
problemy z rosyjskością, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
2010, ss. 248.
Andrzeja de Lazari należy postawić
w jednym rzędzie z tymi, którzy Rosję rozumieją, czy raczej: starają się zrozumieć,
bez uprzedzeń, przed-sądzeń historiozoﬁcznej natury, zarazem z historyczno-kulturowym wyczuciem, wrażliwością, otwarciem na to, co nie jest – wbrew temu, co się
wydaje większości Polaków – znane. W tekstach prezentowanych w książce Polskie
i rosyjskie problemy z rosyjskością, w części publicystycznych, ale bez zapominania
o podbudowie stricte naukowej, de Laza-
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ri jawi się jako wnikliwy obserwator i komentator nie tylko rzeczywistości rosyjskiej, ale i polskiej. Poruszane zagadnienia
należą do kanonu obydwu kultur, stanowią
kluczowe problemy w wymiarze historycznym, doskonale opisują otaczającą nas rzeczywistość, jak i starają się wyznaczać (niekiedy projektować) kierunki rozwoju relacji polsko-rosyjskich. We wszystkich tematach patronami, pozytywnymi bohaterami
są Jerzy Giedroyć, Andrzej Walicki oraz Jerzy Pomianowski.
Namysł autora nie jest naznaczony bezkrytycznym rusoﬁlstwem, lecz zarazem
nie wylewa dziecka z kąpielą, stawiając się
w pozycji rusofobicznej. Jego strategie jest
tyleż prosta, co syzyfowa i wiązać ją należy z pozytywistyczną praca u podstaw. Poszczególne teksty były pierwotnie drukowane zarówno w języku polskim w kraju, jak
i po rosyjsku w Rosji (zatem ich przybliżenie polskiemu czytelnikowi jest już samo
w sobie wartością). Podwójny odbiorca –
polski i rosyjski – rzutuje na ich charakter.
Paradoks polega bowiem na tym, że de
Lazari niekiedy uczy Rosjan rosyjskości
(русскости), pokazując, że wprowadzana
współcześnie kategoria „rosyjskości” jest ze
wszech miar kłopotliwa. W języku polskim
różnica ta jest niemożliwa do oddania, aczkolwiek w zapisie rosyjskim powinna być
zrozumiała. Chodzi o российский jako rosyjski-państwowy, związany z mieszkańcem
Federacji Rosyjskiej (FR), w odróżnieniu od
русский, czyli Rosjanina w sensie narodowym, gdzie FR zamieszkują nie tylko Rosjanie, ale także np. Tatarzy, Kałmucy i in.

By rzeczywiście – bazujący na deklaracji
z Konstytucji FR – utworzyć wielonarodowy naród (многонациональный народ), by
Rosjanie (państwowi) wykształcili wspólnotowe kategorie nie-etniczne, nie-narodowe, lecz obywatelskie, wiele jeszcze czasu musi upłynąć. Niestety lingwistyczny
problem rodzi poważne konsekwencje. Bowiem w czasach, gdy oczywistym był podział na Rosjan („braci Moskali”) i Sowietów, gdy pierwsi z nich byli dobrzy i przez
Polaków lubiani (np. Bułhakow, Okudżawa, Wysocki, Sołżenicyn), drudzy – związani z represyjnym i totalitarnym aparatem
państwa sowieckiego – byli źli, owa dychotomia nikomu w Polsce nie sprawiała problemu. Współcześnie jednak negatywny obraz Sowietów zlał się w jedno z Rosjanami
(chociaż, jak dowodzi de Lazari, ów negatywny stereotyp ma w Polsce długą, przedradziecką tradycję). Przy tym Rosjanie nie
pomagają w przezwyciężeniu tego problemu, tworząc rosyjski naród (российский),
zapominając o Rosjanach właściwych. Andrzej de Lazari stawia pytanie o to, komu
potrzebna jest walka o terminologiczną
i historyczną ścisłość? Odpowiada: „Moim
zdaniem – przede wszystkim samym Rosjanom, by i dla Polaków, i dla Rosjan, i dla całego świata ani Stalin, ani Beria, ani Dzierżyński, Mienżyński, Jagoda, ani masa innych komunistów nie byli ‘Rosjanami’, gdyż
w istocie Rosjanami nie byli; by na zawsze
pozostali beznarodowymi komunistami (!),
by za zbrodnie w Katyniu, Charkowie, za
GUŁAG, głód na Ukrainie i w innych miejscach ‘Kraju Rad’ odpowiedzialność pono-
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sili nie ‘Moskale’, a komuniści” (s. 244–245).
Lecz sami Rosjanie nie rozumieją tego paradoksu, mimo że jeden z ich mędrców, Aleksander Sołżenicyn, przez lata cierpliwie im
to tłumaczył: „nie wolno zbrodni komunistycznych ‘unaradawiać’, przypisywać ich
wyłącznie ‘Moskalom’” (s. 245). Z drugiej
jednak strony pojawiają się i głosy, takie jak
Aleksandra Dugina, prominentnego współczesnego rosyjskiego ﬁlozofa i geopolityka:
„Jeśli jesteś przeciwko Sowietom – oznacza
to, że jesteś agentem Zachodu, wspólnikiem
Antychrysta” (s. 50). Słów tych nie należy
bynajmniej interpretować jako chwytu retorycznego, lecz potraktować je należy w pełni poważnie. Jak mówi de Lazari: „z przykrością muszę stwierdzić, że mało kto mnie
rozumie, a winni są temu przede wszystkim ci Rosjanie, którzy nie chcą pozbawić
‘rosyjskości’ Stalina, Lenina, Dzierżyńskiego, Berię i wielu innych komunistycznych
przestępców” (s. 245). Wyrażanego tu poglądu nie można podłączać pod hasło relatywizmu moralnego czy etycznego. Zbrodnia, np. katyńska, jest zbrodnią. Co do tego
de Lazari nie ma wątpliwości. Co więcej, została dokonana przez Sowietów na przedstawicielach narodu polskiego. Rzecz jednak w tym, że została ona dokonana w imię
walki klasowej i budowania nienarodowego narodu sowieckiego [ненациональный
советский народ]. Nie ma w tym relatywizmu, jest jedynie wrażliwość na kulturowe
zaprogramowanie, odmienne dla poszczególnych narodów, kultur, cywilizacji.
Siła analiz zamieszczonych w książce
polega na tym, że są one głęboko zanurzo-
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ne w rosyjskiej mentalności, którą na wzór
swoich mistrzów de Lazari od lat bada, odsłaniając – niczym cierpliwy archeolog –
kolejne kulturowe nawarstwienia, pokłady
przed-sądzeń, uwarunkowań i rekonstruując na podstawie badań linie rozwojowe
myśli rosyjskiej. Pokazuje on, że niektóre
przekonania, ale także rozwiązania instytucjonalne, polityczne, nie biorą się z próżni, ich korzenie zaś – często nieuświadamiane – sięgają głęboko pod powierzchnię
codziennego życia, bieżącej polityki, aktualnej i modnej literatury, słuchanej dziś muzyki czy oglądanych ﬁlmów.
Nie inaczej de Lazari postępuje z polską kulturą, odsłaniając – także w innych
publikacjach, np. w książce przygotowanej
wspólnie z Olegiem Riabowem pt. Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze1 –
źródła naszych rusofobicznych lęków. Podkreśla, że krzywdzące obrazy Rosji i Rosjan
konstruowane są nie przez zwykłych ludzi,
ale przede wszystkim przez polityków, różnej maści ideologów, ale też artystów, pisarzy, naukowców. Funkcja i pozycja społeczna nie mają tu nic do rzeczy. Niewiedza – i owszem. Andrzej de Lazari nie jest
jednak tylko krytyczny, pokazuje bowiem
także tych wszystkich Polaków, którzy Rosję starają się zrozumieć, wy – i prze-tłu1

A. de Lazari, O. Riabow, Polacy i Rosjanie we
wzajemnej karykaturze, Warszawa 2008. Zob. też:
A. de Lazari (red.), Katalog wzajemnych uprzedzeń
Polaków i Rosjan, Warszawa 2006; idem (red.), Dusza
polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra
Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna). Antologia, Warszawa 2004.
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maczyć, jak chociażby wspominanych Giedroycia, Walickiego, Pomianowskiego, czy
np. Mariusza Wilka. Można bowiem powiedzieć, że jednym z najsilniej zakorzenionych w naszym kraju mitów na temat Rosji
jest … mit polskiej rusofobii, podtrzymywanych przez niektórych polityków i pseudo-ekspertów. Z mitami zaś dyskutować się
nie da, gdyż tworzą całościową, holistyczną
wizję świata. Nie mają dialogicznego charakteru. Jedyną drogą do ich przezwyciężenia jest demitologizacja. To zaś jest możliwe tylko w przypadku deideologizacji naszego dyskursu na temat Rosji i Rosjan
(w tym dyskursu politycznego – stąd postulat pragmatycznego podejścia do polityki i stosunków międzynarodowych, który obecnie obie strony, tak polska, jak i rosyjska, starają się – oby wytrwale – realizować) oraz budowania wiedzy nieobciążonej historycznymi naleciałościami i różnego rodzaju nieuprawnionymi, fałszywymi przed-sądzeniami.
Polskie problemy z rosyjskością odsłaniają jeszcze jedno przekonanie wyrażone
przez de Lazari. Chodzi mianowicie o stan
i poziom polskiej demokracji. Wbrew naszemu dobremu samopoczuciu, wiele spraw
jest wciąż nierozwiązanych, bądź też nigdy
na dobre niepodjętych. Chodzi np. o kluczowe i klasyczne z punktu widzenia myśli liberalnej rozgraniczenie sfery prywatnej i publicznej. Zdaniem autora, jednym
z grzechów polskiego dwudziestolecia wolności jest przenikanie religii, która jest sprawą prywatną, indywidualną, do życia publicznego, w tym politycznego. Pokazuje to

wyraźnie, że wciąż nam daleko do rozwiązań zachodnioeuropejskich.
Podobnie rzecz ma się z ekumenizmem.
Andrzej de Lazari mówi wyraźnie: nie ma
możliwości w przewidywalnej przyszłości, by ów pomysł – pojawiający się już
np. wśród myślicieli tzw. rosyjskiego renesansu religijno-ﬁlozoﬁcznego z końca XIX
i pierwszej połowie XX wieku – mógł zostać zrealizowany tu na ziemi. Jedyną szansą „ekumenizmu” jest porozumienie państw
w ramach uzgodnionego wspólnie prawa,
a więc projekty, takie jak Unia Europejska.
Kościoły, w które wpisany jest nakaz apostołowania i nawracania, a zarazem idea
powszechności (ale zawsze na zasadach
tego, kto ową powszechność proponuje), nie
mogą takiej wspólnoty stworzyć. Powszechnymi są bowiem zarówno Kościół rzymskokatolicki, jak i Cerkiew prawosławna. „Zabrzmi to paradoksalnie, ale demokratyczne prawo zastępuje Kościół w tworzeniu
Rzeczywistości Powszechnej” (s. 33, podkreślenie autora). Prowokacja ma dotykać
nie tyle Kościół, co przede wszystkim zmusić nas do reﬂeksji nad stanem i charakterem naszej demokracji. Myśl de Lazari staje
się w tej optyce wyzwaniem, z którym warto się zmierzyć.
Andrzej de Lazari jawi się w tych wszystkich wypowiedziach nie tylko jako znakomity znawca rzeczywistości rosyjskiej, ale
także jako przenikliwy obserwator polskiej teraźniejszości, której – jak na obywatela Polski i intelektualistę zaangażowanego przystało – należy bronić, ale nie
jak chcieliby samozwańczy „patrioci” –
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apologetycznie, ale krytycznie, by wszystko to, co szwankuje – naprawić. Zaangażowanie de Lazariego ma tu pozytywistyczną proweniencję. Siłaczek bowiem wciąż
u nas w kraju jak na lekarstwo. Perspektywa rosyjska wyostrzająca pewne problemy, umożliwia nabranie potrzebnego dystansu, zarazem pozwala mu dostrzec to,
co często z własnego podwórka prześlepiane. Owa perspektywa wyznacza jeszcze jedną oś charakterystyczną dla tekstów
Andrzeja de Lazari. Autor mówi: „przestańmy Rosjan nauczać i pouczać. Czyżbyśmy
sami zdołali już zbudować państwo prawne i wzorcowe społeczeństwo obywatelskie?
Nie jesteśmy dla Rosjan autorytetem i nie
mamy czym im zaimponować. A były przecież czasy w latach 80., gdy mieliśmy u Rosjan niepodważalny autorytet!” (s. 199). De
Lazari ma rację. Budujmy swoją demokrację, dobry i sprawiedliwy system społeczno-ekonomiczny, stwórzmy społeczeństwo
obywatelskie, w którym frekwencja w wyborach będzie wyższa niż dotychczas. Gdy
to się uda, być może znowu Rosjanie uznają, że czegoś się można od nas nauczyć (czy
kwestia Katynia i upominanie się o rozliczenie z komunistycznymi zbrodniami będzie tu dobrym przykładem?).
Myślenie Andrzeja de Lazari wielu może
w Polsce wzburzyć krew. Sądzę jednak, że
to właśnie do nich i o nich łódzki profesor
pisze. Poza tym, humanistyka ma pobudzać do myślenia, ma wytrącać nas z kolein
i utartych szlaków, którymi podążamy, nie
reﬂektując nad podstawami naszych przekonań. Książka ta w znakomity sposób po-
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kazuje, jak takie zapatrywania rodzą stereotypy, od których już tylko krok do postaw
ksenofobicznych i nacjonalistycznych. I to
niebezpieczeństwo w równym stopniu dotyka Polaków, jak i Rosjan.
 Adam F. Kola

Katarzyna Sobolewska-Myślik, Beata Kosowska-Gąsoł, Piotr Borowiec,
Struktury organizacyjne polskich partii
politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2010,
ss. 224.
Problematyka struktur organizacyjnych partii politycznych w polskiej literaturze przedmiotu zajmuje niewiele miejsca1. Zagadnienie to pojawia się w pod1

W literaturze światowej problematyka funkcjonowania struktur partyjnych poruszana jest znacznie
częściej. Poczynając od klasycznych studiów: R. Michels, Political Parties. A Sociological Studies of the
Oligarchical Tendencies of Modern Democracy, Batoche 2001 [1911], M. Duverger, Political Parties. Their
Organization and Activity in the Modern State, London 1969; O. Kirchheimer, The Transformation of
West European Party Systems, [w:] J. LaPalombara,
M. Weiner (red.), Political Parties and Political Development, Princeton– New York 1966, s. 177–200, oraz
idem, The catch-all party, [w:] P. Mair (red.), The West
European Party System, Oxford 1990, s. 50–60;
A. Panebianco, Political Parties: organization and
power, Cambridge 1988; R. Katz, P. Maier, Changing
models of Party Organization and Party Democracy.
The Emergance of the Cartel Party, „Party Politics”
1995, nr 1, s. 5–28 oraz eadem, Party Organization,
Party Democracy and the Emergence of the Cartel
Party, [w:] P. Mair, Party System Change. Approaches
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ręcznikach z zakresu teorii partii politycznych, w których autorzy zazwyczaj rekonstruują następujące po sobie modele partii2, albo w pracach poświęconych konkretnej partii, jako jeden z elementów jej funkcjonowania3. Z zadowoleniem należy odnotować więc pojawienie się na polskim rynku książki Struktury organizacyjne polskich
partii politycznych. Jest to pierwsza kompleksowa praca poświęcona organizacji wewnętrznej tych jakże istotnych dla demokracji instytucji.
Recenzowana książka Struktury organizacyjne polskich partii politycznych składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, zestawienia tabel, bibliograﬁi
oraz dwóch aneksów. We wstępnie autorzy
and Interpretations, Oxford 2002, s. 93–154; bardziej
współczesnych badań empirycznych prowadzonych
między innymi przez Susan Scarrow, Parties and their
Members. Organizing for Victory in Britain and Germany, Oxford 2005, Roberta Gunthera i Larry Diamonda Species of Political Parties. A New Typology,
„Party Politics” 2003, nr 2, s. 167–199 oraz Ingrid van
Biezen, On the Internal Balance of Party Power. Party
Organizations in New Democracies, „Party Politics”
2000 nr 6, s. 395–417.
2
Zob. np. R. Herbut, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław 2002, s. 78–122,
K. Sobolewska-Myślik, Partie i systemy partyjne na
świecie, Kraków 2004, s. 28–41.
3
Zob. np. Ł. Tomczak, Struktury polityczne polskich partii parlamentarnych nawołujących do do idei
liberalnych, [w:] Polskie ugrupowania liberalne, red.
idem, Wrocław 2010, s. 159–171; M. Wincławska,
Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji, Warszawa 2010, s. 96–111; K. SobolewskaMyślik, B. Kosowska-Gąsoł, P. Borowiec, Od centralizacji do demokratyzacji – struktura organizacyjna
Platformy Obywatelskiej RP, [w:] Platforma Obywatelska, red. M. Migalski, Toruń 2009, s. 26–53.

przedstawiają cele pracy, wstępne sformułowanie problemów badawczych oraz krótkie omówienie struktury pracy. Autorzy postawili przed sobą zadanie ambitne. Postanowili poddać badaniu aż dziewięć ugrupowań, które, przed wyborami 2007 roku,
posiadały reprezentację na szczeblu parlamentarnym (Sejm, Senat, Parlament Europejski). Były to: Liga Polskich Rodzin, Partia Demokratyczna, Platforma Obywatelska
Rzeczypospolitej Polskiej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Samoobrona, Socjaldemokracja Polska, Socjusz Lewicy Demokratycznej oraz Unia
Pracy.
Katarzynie Sobolewskej-Myślik i jej
współpracownikom przyświecały dwa
główne cele badawcze. Pierwszym było
przedstawienie struktur ugrupowań działających na polskiej scenie politycznej w ujęciu porównawczym oraz skonfrontowanie
ich z teoretycznymi modelami partii politycznych skonstruowanymi przez badaczy demokracji zachodnich (s. 9). Drugim
zaś ocena spójności zapisów statutowych
z praktyką partyjną. Osiągnięcie pierwszego celu możliwe było poprzez analizę porównawczą statutów badanych partii politycznych oraz próbę przyporządkowania
poszczególnych rozwiązań statutowych cechom charakteryzującym teoretyczne modele partii politycznych. W rozdziale metodologicznym autorzy przedstawili więc
koncepcje teoretyczne, do których odwoływali się w czasie badań. Przede wszystkim zrekonstruowali poszczególne modele partii politycznych i ich cechy. Zwrócili
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uwagę, że największe różnice między partiami masowymi, a późniejszymi modelami
organizacji partyjnej tkwią w: źródłach ﬁnansowania partii, dystrybucji władzy (wymiar pionowy – hierarchiczny, vs. bardziej
wertykalny – stratarchiczny), wykorzystywaniu ideologii, rodzaju demokracji wewnątrzpartyjnej (demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia), relacji między partią polityczną a jej reprezentacją we władzach publicznych oraz komunikacji wewnątrzpartyjnej (s. 26–34). Użytecznym narzędziem analitycznym okazał się także, zaproponowany przez Richarda Katza i Petera Maira, model funkcjonowania partii politycznej na trzech poziomach (ang. three faces of party organization): podstawowych (lokalnych, regionalnych) struktur partyjnych, centralnych
struktur partyjnych oraz partii w strukturach władzy publicznej4. Rozróżnienie to
pozwoliło autorom na klarowne i podobne
dla wszystkich ugrupowań wyszczególnienie struktur partyjnych na kolejnych poziomach organizacji, porównanie ich między
sobą a także na „zbadanie wzajemnego usytuowania poszczególnych struktur oraz na
wskazanie tych sfer, na które partie kładą
największy nacisk” (s. 18). Wreszcie przeprowadzone badanie ankietowe5 członków
4

R. Katz, P. Mair, The Evolution of Party Organization in Europe: Three Faces of Party Organization,
[w:] Political Parties in a Changing Age, red. W. Crotty
„American Review of Politics”, numer specjalny,
s. 593–617.
5
Kwestionariusz ankiety znajduje się w załączniku książki.
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ugrupowań pozwoliło odpowiedzieć na pytanie o postrzeganie przez nich praktyki życia partyjnego i skonfrontowanie jej z zapisami statutowymi6. Aby założone cele osiągnąć i przedstawić wyniki badań w sposób
przejrzysty dla czytelnika omówienie każdego poziomu organizacji partyjnej zawarte
jest w osobnym rozdziale. Każdy z tych rozdziałów zaś zbudowany został z dwóch następujących po sobie części. Pierwsza składa się z analizy porównawczej zapisów statutowych poszczególnych partii politycznych. Druga zaś, to interpretacja danych
empirycznych.
Rozdział pierwszy Struktur organizacyjnych polskich partii politycznych poświęcony jest rozważaniom metodologicznym
oraz podstawom teoretycznym prowadzonych badań. Autorzy przedstawiają więc zastosowane metody i techniki badawcze oraz
koncepcje teoretyczne struktur partyjnych.
Zastanawiają się także w jaki sposób modelowe rozwiązania wypracowane w politologii zachodniej mogą zostać przełożone na potrzeby badań polskich partii po6
W tym miejscu, za autorami, należy poczynić
zastrzeżenie, iż nie udało się przeprowadzić badania
na reprezentatywnej próbie członków badanych
partii politycznych (s. 22). Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, z trudności w dystrybucji kwestionariuszy i poziomu ich zwrotu (42%). Po drugie,
dużym problemem okazało się ustalenie liczby
członków poszczególnych ugrupowań, nie mówiąc
o liczbowej ich strukturze w poszczególnych regionach, powiatach, gminach. Tym samym ilościowy
dobór próby staje się de facto niemożliwy. Czyli, jak
zastrzegają sami autorzy badania, uzyskane dane
należy traktować z dużą ostrożnością i jako niepełne
(s. 22).
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litycznych. W kolejnych rozdziałach analizie poddane zostają struktury partii politycznych od najniższego do najwyższego szczebla organizacji. Pierwszym poruszanym zagadnieniem jest członkostwo
w partiach politycznych. Autorzy zwracają uwagę na malejące zainteresowanie obywateli uczestnictwem w życiu partyjnym7
i na coraz mniejszy odsetek członków partii w stosunku do ich elektoratów. W politologii są dwie, wzajemnie uzupełniające się,
teorie wyjaśniające owe zjawisko. Pierwsza
mówi o spadku zainteresowania współczesnych społeczeństw uczestnictwem w życiu politycznym8, szczególnie, że jednostki
mogą być aktywne w sferze publicznej także poprzez działania w organizacjach nie
stricto politycznych, jak na przykład w ruchach społecznych, czy grupach interesu.
Druga teoria głosi, iż same partie nie są już
zainteresowane w pozyskiwaniu dużej liczby członków. Nie potrzebują już bowiem,
w takim stopniu jak w przeszłości ich zasobów, tj. składek członkowskich, gdyż często
otrzymują dotacje z budżetu państwa, ani
7

Choć jak pokazują niektórzy badacze, na
przykład Knut Heidar z Oslo, spadek liczby członków
idzie w parze ze wzrostem aktywności tych, którzy
zostają w partii politycznej (K. Heidar ), From Mass
to Cadre Parties: Trends in Party Member Involvement
in Norway, referat wygłoszony w czasie XVIII Kongresu Światowego Towarzystwa Socjologicznego
w Götteborgu, 11–17 lipiec).
8
O dużym stopniu depolityzacji społeczeństw,
szczególnie w kontekście Europy Środkowo-Wschodniej,
pisał między innymi Peter Kopecký (Developing Party
Organizations in East-Central Europe. „Party Politics”
1995, nr 4, s. 517–521).

czasu, gdyż wiele działań z zakresu promocji ugrupowania oraz prowadzenia kampanii wyborczych, przynajmniej na szczeblu
centralnym, zostało przejęte przez profesjonalne agencje reklamowe9. Nie oznacza
to jednak, że członkowie nie mają żadnego znaczenia dla ugrupowania. Mają, z jednej strony bowiem rozwój komunikacji masowej nie zastąpił i, w moim przekonaniu,
nie zastąpi pracy struktur partyjnych niższego szczebla, szczególnie w czasie kampanii wyborczych10, ale nie tylko, z drugiej
strony członkowie oferują partii (i jej liderom) mandat – legitymację.
Badając zagadnienie członkostwa w polskich partiach politycznych autorzy Struktur
organizacyjnych… zadają pytania o funkcje
członków w partii politycznej, o to w jaki
sposób mogą pomóc w realizowaniu celów
partyjnych oraz jakie korzyści i koszty ponoszą. Wnioski do jakich dochodzą sugerują, iż polskie partie polityczne nie oferują swoim członkom zbyt wielu korzyści, tj.
uczestnictwa w kształtowaniu programów
politycznych11, udziału w referendach we9
Por. S. Scarrow, Aktywność polityczna i członkostwo partyjne, [w:] R. Russel, H.D. Klingemann,
Zachowania polityczne, t. 2, Warszawa 2010, s. 261–
263; M. Wincławska Unia Wolności…, s. 61.
10
Na rolę i znaczenie wolontariuszy dla partii
politycznych w trakcie prowadzenia przez partie
kampanii wyborczych pisze Barbara Brodzińska-Mirowska (Marketing międzywyborczy jako konsekwencja profesjonalizacji komunikowania politycznego,
niepublikowana rozprawa doktorska 2011).
11
Tu interesującym rozwiązaniem jest platforma
programowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w pracach której mogą uczestniczyć także osoby spoza
SLD. Praktyka taka idzie w kierunku zamazania
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wnątrzpartyjnych, wpływu na wybór lidera, czy wpływu na kształtowanie list wyborczych. Co prawda statuty badanych partii
oferują jedną lub kilka z powyższych możliwości swoim członkom, ale w ocenie zainteresowanych pozostają one raczej zapisami statutowymi, gdyż w praktyce partyjnej szeregowi członkowie mają raczej nikły
wpływ na podejmowane decyzje i działania.
Sytuacja ta, wydaje się dziś zmieniać, idąc
w stronę coraz większego, realnego zaangażowania „szeregowych” członków partii w podejmowane w partii decyzje. Dzieje się tak co najmniej z trzech powodów. Po
pierwsze, partie potrzebują legitymacji od
swoich członków. Po drugie, liderom partyjnym łatwiej jest komunikować się w niektórych zagadnieniach za pomocą mediów
publicznych lub wewnątrzpartyjnych z szeregowymi członkami i przekonywać ich do
podjęcia określonych, pożądanych dla liderów, decyzji i działań (lub do wyrażenia na
nie zgody), niż negocjowanie ich z działaczami średniego szczebla w ramach demokracji przedstawicielskiej. Po trzecie wreszcie, takie wewnątrzpartyjne działania przyciągają tak cenną dla ugrupowania uwagę
mediów. Pierwszą udaną próbą zastosowania demokracji bezpośredniej na szeroką
skalę przez partię polityczną były prawybory prezydenckie w PO. Nie dość, że zdominowały programy informacyjne, to tak-

granicy między członkami partii w sensie formalnym,
a jej sympatykami, a więc jest to jedne z mechanizmów zbliżających partię polityczną do modelu partii
wyborczej czy nawet kartelu partii.
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że wzbudziły zainteresowanie i pozytywną
ocenę aktywistów partyjnych12. Na przykład
przez 90% aktywistów Platformy w regionie
Kujawsko-Pomorskim zostały ocenione pozytywnie. Aż 52,7% z nich uznało, że także wybór przewodniczącego partii w wyborach powszechnych byłby słuszną inicjatywą13.
Podsumowując wątek członkostwa
w partii autorzy zauważają, iż polskie partie polityczne nie prowadzą przemyślanej
i spójnej strategii pozyskiwania członków,
co więcej, nie wiedzą one nawet ilu dokładnie członków posiadają (s. 75). W zakresie członkostwa proponują rozwiązania z jednej strony charakterystyczne dla
modelu partii masowej (np. rekomendacje
dla nowych osób od członków ugrupowania – m.in. w PSL, PiS, SLD), czy pomoc dla
członków partii (PiS otacza ich opieką, gdy
„w związku z przynależnością do partii podejmowane są przeciw nim działania represyjne”, SLD oferuje „pomoc w trudnych sy12

Prawybory te pokazały jednocześnie stopień
trudności w ustaleniu liczby członków partii politycznych, nawet przez samą partię. Nie jest to tylko
problem polski. Wielu badaczy zwraca uwagę, że
partie albo niechętnie podają liczbę swoich członków
albo wręcz same nie potraﬁą jej ustalić (I. Ward rozmowa z autorką, School of Political Studies and International Relations, The Queensland University,
Brisbane, luty 2011).
13
Dane na podstawie przeprowadzonego przeze
mnie badania ankietowego w czasie Zjazdu Regionalnego Kujawsko-Pomorskiej PO, który się odbył
22 maja 2010 (M. Wincławska wyniki badania kwestionariuszowego przeprowadzonego w trakcie
Zjazdu Regionalnego PO w województwie KujawskoPomorskim, 22 maja 2010).
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tuacjach życiowych” (s. 64)). Z drugiej strony, z pewną jeszcze nieśmiałością przyjmowane są rozwiązania dające członkom, na
razie przynajmniej formalnie, coraz większy wpływ na decyzje podejmowane w partii, poczynając od konsultacji programowych, poprzez referenda wewnątrzpartyjne, po bezpośredni wybór lidera (SDPL),
czy wybór kandydata na prezydenta (PO).
Model kartelu partii wydaje się w tej chwili być w najmniejszym stopniu realizowany
w zakresie proponowania i akceptacji obsady list wyborczych. W tym zakresie władze wszystkich ugrupowań zastrzegają sobie możliwość mniejszej lub większej ingerencji w kształt tych list.
Polskie partie polityczne posiadają cztero- lub pięciostopniową strukturę. Na najniższym poziomie organizacji członkowie
przynależą do kół, ponad nimi są organizacje powiatowe, wyżej regionalne, a jeszcze
wyżej centralne. W ugrupowaniach o pięciostopniowej strukturze (np. SLD, czy PSL)
między kołem a powiatem są jeszcze organizacje gminne. Oznacza to, że w obu ugrupowaniach na terenie jednej gminy działa więcej niż jedno koło partii. W innych
partiach koło partii jest właśnie organizacją gminną. Wydaje się, że nieprzypadkowo akurat PSL i SLD przewidują w swoich strukturach pięć szczebli organizacji,
bowiem to one, jako ugrupowania wywodzące się jeszcze z poprzedniego okresu,
zachowały rozbudowaną, w porównaniu
z partiami postsolidarnościowymi, strukturę organizacyjną oraz, co ważniejsze, na
tyle dużą bazę członkowską, aby tę struktu-

rę wypełnić. Inne ugrupowania, szczególnie te o niewielkim poparciu społecznym,
a co za tym idzie niewielkiej liczbie członków (np. PD, czy SDPL), nie byłyby w stanie organizacyjnie utrzymać tak rozbudowanych struktur. Także partie duże, ale relatywnie nowe, tworzone w procesie penetracji terytorialnej (odwołując się do koncepcji
Angelo Panebianco14), jak PO czy PiS nie są
w stanie rozbudować swych struktur lokalnych i przyciągnąć tak wielu członków, aby
móc pokusić się o bardziej złożoną strukturę organizacyjną15.
Treści rozdziałów poświęconych organizacji kolejnych szczebli struktury partyjnej prezentowane są w podobny sposób, co
znacznie ułatwia czytelnikowi zrozumienie budowy tych struktur oraz wypełnianych przez nie zadań. Każdy z rozdziałów
podzielony został na dwie części, w pierwszej autorzy poddają analizie zapisy statutowe dotyczące poszczególnych organów
partyjnych, w drugiej, analizują, na podstawie przeprowadzonego kwestionariusza,
ich funkcjonowanie w praktyce partyjnej.
Rozdziały rozpoczynają się więc od krótkie14

A. Panebianco, Political Parites…
A. Grzymała-Busse podaje, iż w latach 1992–
–1999 PSL posiadało około 200 tys. członków, SLD
(SdRP) – 60 tys., a najmniejsza wtedy ZChN zaledwie
6 tys. (A. Grzymała-Busse, Redeeming the Communist
Past. The Regeneration of Communist Parties in East
Central Europe, Cambridge 2002, s. 78). Także autorzy
recenzowanej pracy podają szacunkowe dane dotyczące liczby członków polskich partii politycznych,
i znów PSL i SLD ma ich najwięcej (odpowiednio 104
tys. i 67 tys.), gdy PO 40 tys, PiS 18 tys., a PD zaledwie
1000 osób (s. 22)).
15
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go wprowadzenia teoretycznego na temat
omawianego szczebla struktury partyjnej,
a następnie analizują organy władzy na tym
poziomie. Są to organy uchwałodawcze, wykonawcze, kolegialne bądź jednoosobowe
występujące na danym poziomie organizacji. Omawiane są procedury ich powoływania, kompetencje, kto (jaki organ) je kontroluje oraz w jaki mogą być znoszone.
W pracy Struktury organizacyjne polskich partii politycznych brakuje jednak,
w moim przekonaniu, analizy usytuowania,
działania i oceny przez członków dwóch organów partyjnych, które mają kompetencje kontrolne i sądowe, tj. Komisji Rewizyjnych oraz Sądów Koleżeńskich. Autorzy celowo i z pełną świadomością nie zajmują się
tymi organami, argumentując, iż „ich działalność jest stosunkowo najbardziej standardowa zarówno z punktu widzenia treści, jak i formy, a jednocześnie szeroko znana także z praktyki innych poza partiami
organizacji społecznych”. Nie zgadzam się
z takim argumentem. Działalność tych organów, choć relatywnie podobna w różnych
ugrupowaniach, to jednak nie jest tożsama.
Poszczególne partie przyjmują odmienne
rozwiązania, choćby dotyczące ich kompetencji. W moim przekonaniu interesującym uprawnieniem sądów partyjnych jest
wykładnia statutu czy uchwał Rady Krajowej (np. w PD), czy rozstrzyganie sporów
kompetencyjnych między różnymi organami w partii (np. w SLD), czy sporów między
członkami Rady Krajowej (PO), czy w ogóle
członkami partii (SLD). Poza tym uważam,
że dla kompletności wywodu także te orga-
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ny powinny być, choć pokrótce scharakteryzowane. Interesującym zagadnieniem byłoby także zapytanie respondentów o ocenę ich funkcjonowania w partiach. Szczególnie, że na przykład w PiS, prezes partii posiada także uprawnienia sądowe, jak
np. zawieszanie w prawach członka partii16
(s. 56), w innych partiach decyzje takie podejmują zazwyczaj Sądy Koleżeńskie.
Statuty polskich partii politycznych
przyznają znaczące uprawnienia terenowym organizacjom partyjnym średniego
szczebla (przede wszystkim regionalnym,
a w PiS okręgowym17). Na przykład nowy
statut Platformy Obywatelskiej (przyjęty
16
Szczególnie interesujący w tym kontekście jest
art. 7, pkt 2 statutu PiS, który stanowi, iż członkostwo
w partii zostaje zawieszone postanowieniem Prezesa
„w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, iż
naraził on dobre imię lub działał na szkodę PiS,
w szczególności po wszczęciu przeciw niemu postępowania dyscyplinarnego do czasu rozpoznania
sprawy przez Koleżeński Sąd Dyscyplinarny lub do
czasu wyjaśnienia sprawy będącej przyczyną zawieszenia”. Takie sformułowanie tego artykułu pozwala
prezesowi partii na podejmowanie właściwie decyzji
arbitralnych, gdyż słowo „w szczególności” oznacza,
że wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest
jedną (nie jedyną) z przesłanek do zawieszenia
członka.
17
Adam Lipiński, wiceprzewodniczący PiS
zwrócił uwagę, że organizacja PiS z silnymi strukturami na poziome okręgów wyborczych i słabymi na
poziomie województw nie sprawdziła się, gdyż konﬂikty regionalne zamiast być rozstrzygane na poziomie województwa wymagają interwencji organów
centralnych (Lipiński Adam w rozmowie z Wojciechem Szackim, Rebelianci w sztabie Kaczyńskiego,
„Gazeta Wyborcza”, 4.01.2010, s. 7. Wypowiedź ta
może oznaczać zapowiedź kolejnych zmian statutowych w PiS.
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25 września 2010 roku) włączył nawet przewodniczących regionów do zarządu partii,
co daje im realny wpływ na decyzje podejmowane na szczeblu centralnym oraz gwarantuje bezpośredni dostęp do informacji.
Interesującym byłoby zadanie pytania przewodniczącym regionów, jak oceniają nowe
rozwiązania statutowe i czy pomogły one
usprawnić zarządzanie partią oraz komunikację wewnątrzpartyjną. Szczególnie interesującym będzie to pytanie po kampanii parlamentarnej 2011 roku, gdy rozwiązanie to zdąży już okrzepnąć po ponad roku
funkcjonowania oraz będzie poddane próbie w okresie intensywnej (wyborczej) pracy partii.
W części pracy poświęconej centralnym organom partyjnym, autorzy zadają sobie pytania o problem personalizacji
przywództwa politycznego oraz o zjawisko
oligarchizacji władzy w partiach. Zwracają uwagę, iż oba te zjawiska są dostrzegalne przede wszystkim na poziomie praktyki partyjnej, w mniejszym stopniu w uregulowaniach statutowych omawianych ugrupowań politycznych (s. 126). Przypomnijmy, że w okresie dominacji partii masowych przywództwo partyjne było raczej kolegialne i zdepersonalizowane. W późniejszych modelach partii, jego ciężar przesuwa się w stronę lidera. W statutach omawianych organizacji zaznacza się wyraźnie różnica między partiami o proﬁlu lewicowym, a partiami o proﬁlu prawicowym.
Te pierwsze, częściej niż te drugie, w zapisach statutowych, stosują w tej materii rozwiązania charakterystyczne dla partii ma-

sowych. Dla przykładu w SLD przewodniczący partii nie jest wyodrębnionym, samodzielnym organem partyjnym, tylko pełnioną funkcją. Inaczej jest na przykład w PO
i w PiS, w których to ugrupowaniach przewodniczący jest jednoosobowym organem
partyjnym i to o znacznych przypisanych
mu kompetencjach. W praktyce jednak we
wszystkich relewantnych partiach na polskiej scenie politycznej funkcja lidera partii jest niezwykle istotna i nie ma znaczenia
czy ma ona formalne umocowanie w przepisach wewnątrzpartyjnych czy nie. Słusznie wskazuje się, że ta „tendencja do personalizacji” (s. 126) wynika między innymi ze sposobu komunikacji między liderami ugrupowania a członkami i sympatykami partii prowadzonej przede wszystkim za
pośrednictwem mass mediów i badań opinii publicznej oraz z roli, jaką w tej komunikacji odgrywa wizerunek partii, a przede
wszystkim jej lidera.
Przejawów tendencji oligarchicznych
w polskich partiach politycznych Sobolewska-Myślik i jej współpracownicy, podobnie jak przejawów personalizacji, dopatrują się przede wszystkim w praktyce
partyjnej. Jako egzempliﬁkację tego zjawiska wskazują między innymi postrzeganie
przez członków badanych partii politycznych roli Kongresów (Zjazdów, Konwencji) Krajowych tych organizacji. Spotkania
te, w których udział biorą wybrani delegaci
z poziomu regionów oraz w zależności od
ugrupowania mniejsza (np. SLD) lub większa (np. PiS i PO) liczba osób pełniących
funkcje partyjne bądź publiczne, według
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statutów są najwyższą władzą w partii, która podejmuje wszystkie kluczowe decyzje.
Między innymi ich rolą jest wybór lidera
ugrupowania czy zatwierdzanie programu
partii, a także podejmowanie innych decyzji istotnych dla ugrupowania. Większość
respondentów zwraca jednak uwagę na to,
że Kongresy zatwierdzają raczej już wcześniej wynegocjowane i podjęte przez liderów partii decyzje, czyli innymi słowy, legitymizują swoją obecnością i oddanym głosem to, co zostało wcześniej ustalone w wąskim gronie elity partyjnej. Proces taki niewątpliwie ma miejsce i jest przejawem oligarchizacji partii politycznych. Ale czy
jest zjawiskiem niosącym skutki negatywne dla organizacji politycznej i wypełnianych przez nią zadań w sferze publicznej?
W moim przekonaniu nie! Oligarchizacja
występuje w każdej organizacji i instytucji,
także w partii politycznej, i jest zjawiskiem
„naturalnym” i nieuniknionym, jak pokazał
już 100 lat temu Robert Michels18. Dodać
jednak należy, że proces ten nie jest aż tak
prosty jak wynika to z wypowiedzi respondentów, a decyzje nie są przekazywane bezpośrednio z „góry na dół”, ale raczej podlegają pewnym negocjacjom i przetargom na
kolejnych szczeblach organizacji partyjnej.
Przed zjazdami partii trwają bowiem nieraz zacięte walki o wybór delegatów do kolejnych szczebli struktur uchwałodawczych
(zjazdów powiatowych, regionalnych, krajowych) i to od wyniku tych przetargów zależy dominacja tej bądź innej frakcji w trak18

R. Michels, Political Parties…
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cie Zjazdu Krajowego, wybór określonych
osób na stanowiska partyjne i do Rad Krajowych19, czy podjęcie takich a nie innych
decyzji. Oznacza to, że liderzy partyjni, poprzez swoich zwolenników, muszą zabiegać
o poparcie także niższych szczebli organizacji partyjnej, a na najniższym szczeblu –
szeregowych członków ugrupowania.
Rozdział ostatni poświęcony jest dystrybucji władzy w polskich partiach politycznych. Autorzy wychodzą w nim od
przeciwstawienia modeli demokracji wewnątrzpartyjnej – demokracji przedstawicielskiej, jako formy charakterystycznej
dla modelu partii masowej oraz demokracji
bezpośredniej, charakterystycznej dla późniejszych modeli partii politycznych. Argumentują przy tym, iż w nowszych modelach
partii interesy liderów partyjnych zaczynają się różnić od interesów liderów regionalnych oraz aktywistów partyjnych. Ci pierwsi bowiem, jak twierdzą, są zainteresowani
zdobyciem jak największego poparcia wyborczego i tym samym wprowadzeniem jak
największej liczby przedstawicieli do władz
centralnych, nawet kosztem „przyjmowania programów, za pomocą których uda się
przyciągnąć jak największy odsetek elektoratu”, gdy ci drudzy koncentrują się bardziej
na zapewnieniu „w większym stopniu wierności reprezentowanej przez partię ideologii” (s. 152). Trudno jest mi się zgodzić z tak
19
Przykładem takich „walk” wewnętrznych były
wybory delegatów na Zjazd Unii Wolności w 2000
roku, gdy do walki o fotel przewodniczącego partii
stanęli Bronisław Geremek i Donald Tusk (p. M. Wincławska, op.cit., s. 89).
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postawioną tezą. Przede wszystkim dlatego,
że struktury średniego szczebla także zainteresowane są udziałem we władzy, nawet
jeśli to będzie „tylko” władza samorządowa.
Praktyka pokazuje, iż po wyborach samorządowych nierzadko dochodzi do zawierania, wydawałoby się egzotycznych, koalicji właśnie na szczeblu lokalnym, co świadczy raczej o pragmatyce działaczy średniego szczebla, niż o ich dążeniach do zachowania „czystości programowej”. Co więcej,
to częściej liderzy krajowi starają się zapobiec powstawaniu takich sojuszy na szczeblu lokalnym, wydając np. uchwały zakazujące wchodzenia w koalicje z określonymi siłami politycznymi, które to mogłyby
zaszkodzić wizerunkowi partii. Wydaje się
więc, iż stwierdzenie, że w nowszych modelach partii przyczyną zmniejszania roli
aktywistów (struktur średniego szczebla)
jest to, iż mogą oni przeszkadzać liderom
w ich chęci zdobycia władzy, nie jest trafna. W moim przekonaniu procesowi autonomii liderów oraz próbom coraz większego zaangażowania „zwykłych” członków
partii w podejmowane przez nią działania
i decyzje sprzyjają raczej rozwój technologiczny, umożliwiający podejmowanie takich działań oraz coraz większa świadomość polityczna i aktywność osób, które
jeszcze chcą pozostawać w szeregach partii
politycznych. We współczesnym, zindywidualizowanym świecie przynależność partyjna jest bowiem, jak to już zostało powiedziane, jedną z wielu dostępnych jednostce
opcji aktywności publicznej. A partia polityczna, potrzebująca legitymacji, jest zain-

teresowana utrzymywaniem pewnej liczby
członków i aby to zrobić – i tu koło się zamyka – musi temu coraz bardziej wymagającemu członkowi, – zapewnić poczucie wpływu na podejmowane decyzje, nie
tylko w formie demokracji przedstawicielskiej, ale także demokracji bezpośredniej.
Innymi słowy musi zaoferować pewne korzyści w zamian za wymagane koszty przynależności partyjnej.
Wreszcie ostatnim wątkiem Struktur organizacyjnych… jest analiza wpływu poszczególnych szczebli organizacji partyjnej
oraz różnych organów partii na takie działania, jak wybór lidera ugrupowania, selekcja kandydatów w wyborach powszechnych, wpływ na kształtowanie programu
partii oraz wpływ na zawieranie koalicji
przed – i po – wyborczych. Podobnie jak
w poprzednich rozdziałach autorzy rozpoczynają swoje rozważania od przedstawienia teoretycznych założeń na temat rozwiązań charakterystycznych w różnych modelach partii, następnie konfrontują je z zapisami statutowymi badanych ugrupowań, by
wreszcie poddać analizie wyniki badań ankietowych i zobaczyć jak członkowie partii postrzegają realizację określonych rozwiązań. Podsumowując ten wątek należy zwrócić uwagę, że statuty polskich partii politycznych sytuują je w tej materii bliżej modelu partii masowej. Jest to w pełni zrozumiałe, gdyż takie rozwiązania narzuca ugrupowaniom ustawa o partiach
politycznych. Praktyka jednak pokazuje,
co obrazują autorzy recenzowanej książki, że następuje przesuwanie akcentów, to
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znaczy – partia parlamentarna (ang. party
in central oﬃce) czy wręcz liderzy partyjni i ich najbliższe otoczenie, stają się coraz
bardziej autonomiczni w stosunku do niższych szczebli organizacji partyjnej. To oni
mają znaczący wpływ na wybór lidera, na
kształt programu politycznego, na obsadę
i kolejność kandydatów na listach wyborczych w wyborach ogólnokrajowych, a także na kształt zawieranych koalicji na szczeblu krajowym. W moim przekonaniu nie
można jednak pomijać znaczenia struktur
średniego szczebla i liderów lokalnych. To
oni bowiem w procesie demokracji przedstawicielskiej mają zasadniczy wpływ na to
kto zostanie delegatem na kolejne szczeble
zjazdów partyjnych oraz w jaki sposób delegaci danego regionu będą głosowali w czasie zjazdu krajowego ugrupowania. I tak jak
teza o tym, że zjazdy krajowe tylko „przyklepują” i legitymizują decyzje podjęte już
wcześniej przed zjazdem jest prawdziwa, to
nie można zapominać, że decyzje te musiały zostać wynegocjowane także z liderami
struktur średniego szczebla. W moim przekonaniu w kierunku instytucjonalizacji takich rozwiązań podąża Platforma Obywatelska poprzez włączenie do Zarządu Partii
szefów regionów. W praktyce po wrześniowym zjeździe PO obserwujemy więc „unię
personalną” między szefami struktur regionalnych a politykami szczebla centralnego.
Na 24 członków zarządu20 bowiem, aż 20
jest parlamentarzystami, jeden jest rzeczni20

Statut przewiduje, że może być 25 członków
zarządu, ale Grzegorz Schetyna występuje w podwój-
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kiem rządu, kolejny ministrem w kancelarii prezydenta. Zaledwie dwie osoby pełnią
funkcje w samorządach: prezydent Warszawy oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego21.
W zakończeniu autorzy recenzowanej
książki w sposób krótki i celny podsumowują zawarte w książce rozważania. Dochodzą do wniosku, iż (1) badane partie w sposób wyrywkowy stosują rozwiązania charakterystyczne dla nowszych modeli partii; (2) brakuje im spójnej wizji, która miałaby w tym kierunku prowadzić; (3) regulacje statutowe bliższe są raczej modelowi
partii masowej; (4) pomimo iż analizowane polskie partie polityczne ukształtowały
w ostatnich latach XX i w pierwszych latach XXI wieku, to korzystają z rozwiązań i schematów wypracowanych w demokracjach zachodnich w I połowie XX wieku (s. 177), a co najważniejsze schematy te
poddane większej lub mniejszej modernizacji są wobec nich nadal funkcjonalne.

nej roli, pierwszego wiceprzewodniczącego oraz
Przewodniczącego Regionu dolnośląskiego.
21
W tym miejscu warto postawić pytanie, czy to
źle czy dobrze, że między „partią na urzędzie”, a „partią w terenie” (tu na poziomie struktur średniego
szczebla) zachodzi owa unia personalna? Wydaje się,
że w ten sposób Platforma Obywatelska wprowadziła
metodami w pełni demokratycznymi „tylnymi
drzwiami” sytuację, którą poddał w wątpliwość sąd
rejestrowy w 2001 roku, zarzucając statutowi PO
niezgodność z art. 8 ustawy o partiach politycznych.
Statut ów bowiem przewidywał, iż szefem regionu
zostaje automatycznie ten poseł z regionu, który
uzyskał największą liczbę głosów w wyborach powszechnych do Sejmu.
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Cennym dodatkiem do książki Struktur
organizacyjne… są zamieszczone aneksy.
W pierwszym z nich znajduje się graﬁczne przedstawienie struktur badanych partii politycznych. Są to dość skomplikowane,
na pierwszy rzut oka, schematy organizacji
partii na kolejnych, wyodrębnionych, szczeblach ich organizacji. Zaletą owych wykresów są poprowadzone strzałki, dzięki którym czytelnik wie, który organ partyjny jest
wybierany przez który, który jest członkiem
struktur innego szczebla, czy który organ
wybiera delegatów do organów wyższego
szczebla. Do każdego schematu opracowana jest także szczegółowa legenda pomagająca zrozumieć skomplikowane powiązania
wewnątrzpartyjne. Jedynym zastrzeżeniem,
technicznym, które można wysunąć to to,
że dla niektórych partii schematy i legendy znajdują się na kolejnych stronach, tak
że trzeba je przewracać aby odczytać oznaczenia, co jest jakimś utrudnieniem. Drugi
aneks zawiera kwestionariusz badania ankietowego rozesłany do członków wszystkich badanych partii politycznych. Kwestionariusz jest rozbudowany, co mogło zniechęcić respondentów do jego samodzielnego wypełniania, ale z drugiej strony porusza
wiele istotnych z punktu widzenia funkcjonowania partii politycznych, kwestii. Składa się z 33 pytań zasadniczych oraz 7 pytań
metryczkowych. Niestety, autorzy nie wykorzystali danych zawartych w metryczce do
interpretacji uzyskanych wyników. Wydaje
się, że takie zmienne jak długość członkowstwa w partii, poziom struktury partyjnej,
na którym respondent jest zaangażowany,

czy to czy był delegatem na kongres/zjazd
krajowy mogą różnicować odpowiedzi. Rozumiem jednak, że poziom zwrotu wypełnionych kwestionariuszy był na tyle niski, iż
nie można było tych zmiennych wykorzystać. Czytając pytania kwestionariusza odnosi się wrażenie, że autorzy badania założyli, w moim przekonaniu może nieco zbyt
optymistycznie, dużą kompetencję merytoryczną członków partii politycznych, na
przykład mając nadzieję, iż rozróżnią oni
programy wyborcze partii od programów
politycznych, czy organy pełniące władzę
uchwałodawczą i wykonawczą na poszczególnych szczeblach struktury partyjnej.
Jednym z głównych zadań jakie postawili przed sobą autorzy Struktur organizacyjnych polskich partii politycznych jest odpowiedź na pytanie o model organizacyjny
polskich partii politycznych. Czy przyjmują one rozwiązania bliższe modelowi partii
masowej, czy modelowi partii ..? No właśnie, jakiej? Autorzy używają sformułowania „modelowi partii stworzonemu później” (s. 153). W moim przekonaniu brakuje jasnego rozróżnienia, o których późniejszych modelach jest mowa, czy o modelu
partii wyborczej? Czy już kartelu partii?
Które z cech charakterystycznych dla tych
późniejszych konkretnych, przecież modeli, adaptowane są w polskich partiach politycznych? Zdaje sobie oczywiście sprawę,
iż to rozróżnienie jest trudne i może wnosić ze sobą wiele problemów i nieporozumień, ale czy nie warto się jednak zdecydować, o którym modelu jest mowa dostrzegając określone cechy organizacji polskich
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partii politycznych? Czy autorzy zgadzają
się z diagnozą Richarda Katza i Petera Maira o kartelizacji partii politycznych, czy
dostrzegają to zjawisko w Polsce? A może
w Polsce powinniśmy mówić raczej o partiach wyborczych? A może w końcu, i chyba jest to najtrafniejsza diagnoza, mamy
pewną hybrydę? Z jednej strony bowiem
przepisy prawa zmuszają partie polityczne do zachowywania struktury partii masowych (formalne członkostwo, demokratyczne procedury wyłaniania władz partyjnych różnych szczebli, składki członkowskie jako jedno ze źródeł ﬁnansowania partii itd.), z drugiej te same przepisy dają partiom narzędzia prowadzące do
ich kartelizacji, tj. mam tu przede wszystkim na myśli zasadę ﬁnansowania partii
politycznych z budżetu państwa. Wreszcie
przemiany społeczne, które zachodzą sprawiają, iż partie przyjmują model wyborczy,
brak już bowiem jasnych podziałów socjopolitycznych (nawet badany przez Mirosławę Grabowskią podział postkomunistyczny przestaje odgrywać znaczącą rolę
w zachowaniach wyborczych, szczególnie
młodszego elektoratu), atomizacja społeczeństwa, zrywanie czy osłabianie podstawowych więzi wspólnotowych (od gemainschaft do geselschaft), powoduje iż radykalnie zmniejsza się zainteresowanie sferą
polityczną i zaangażowanie ludzi w działalność polityczną, w tym przynależność do
ugrupowań politycznych. Z drugiej strony rozwój środków masowego przekazu,
w tym gwałtowny rozwój nowych mediów,
powodują, iż struktury średniego szczebla
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stają się mniej istotne i tracą, ale tylko do
pewnego stopnia, uprawnienia na rzecz liderów partyjnych szczebla centralnego,
którzy wybierają tę drogę komunikacji zarówno jako przekaz komunikatów do potencjalnego elektoratu (model partii wyborczej), jak i coraz częściej narzędzie komunikacji wewnątrzpartyjnej (model kartelu partii). Jednak budowa wewnętrzna
polskich partii politycznych nie pozwala
na całkowitą eliminację struktur pośredniczących między szczeblem lokalny (party on the ground), a szczeblem centralnym
(party in central oﬃce). Znacząca część polityki partyjnej rozgrywa się więc także na
poziomie regionalnych organizacji partyjnych. Podsumowując ten wątek, nie sposób
nie zgodzić się z autorami, iż „można mówić o pewnej niespójności w polskich partiach. Widoczna jest niespójność preferowanego modelu organizacyjnego, jak i rozziew między przepisami i regułami statutowymi, a praktyką”.
Żałować można, iż informacje i analizy
zawarte w książce Struktury polityczne polskich partii politycznych nie są już do końca
aktualne. Z jednej strony bowiem od czasu
gdy prowadzone były badania niektóre partie polityczne (np. PO) zmieniła swój statut, np. włączając w skład Zarządu Głównego w partii przewodniczących struktur
regionalnych. Czy Statut Prawa i Sprawiedliwości, który został zmieniony we wrześniu 2009 roku. Z drugiej strony niektóre
z analizowanych ugrupowań albo już są
obecne poza parlamentem, czy Parlamentem Europejskim, albo nawet mając jesz-
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cze swoich reprezentantów nie można zaliczyć ich do grona ugrupowań relewantnych (PD, czy SdPL). Wreszcie nowe ugrupowania są in statu nascendi, Ruch Poparcia (Janusza Palikota) oraz Polska Jest Najważniejsza. Oczywiście nie można z tych argumentów czynić zarzutu wobec autorów.
Polska scena polityczna jest bowiem dynamiczna, partie polityczne relatywnie często zmieniają, w większym lub mniejszym
stopniu swoje statuty, dostosowując je do
bieżących potrzeb, a także kolejne wybory
wprowadzają mniej lub bardziej znaczące
zmiany w format polskiego systemu partyjnego. Oznacza to, iż dalsze badania, pokazujące kierunki zmian wprowadzane w statutach głównych partii politycznych, a także
uwzględniające nowo tworzone podmioty
powinny być prowadzone. Wśród podstawowych pytań badawczych powinny znaleźć się pytania dotyczące spójności przyjmowanych zmian statutowych z modelami
partii masowych, wyborczych oraz kartelu
partii. Czy wprowadzane zmiany idą w kierunku któregoś z modeli partii politycznych, czy są raczej chaotyczne? Czy zmiany
te są funkcjonalne wobec partii? Czy nowe
statuty w sposób większy czy mniejszy odzwierciedlają praktykę partyjną? Któremu
modelowi partii politycznych odpowiadają
najbardziej statuty nowych podmiotów na
rynku politycznym?
Drugim postulatem jest pogłębienie
badań autorów książki. Dogłębnej analizie poddane bowiem zostały przez nich
statuty ugrupowań polskich partii politycznych i na tej podstawie wyciągnię-

te zostały wnioski. Część empiryczna badań natomiast, zresztą jak sami przyznają, ma jedynie charakter poglądowy, gdyż
na podstawie liczby zwróconych kwestionariuszy ankiet nie można było wyciągać
wiążących wniosków na temat postrzegania partii przez ich członków, i tym samym próby weryﬁkacji ustaleń wynikłych
z formalnej analizy dokumentów partyjnych. Wyniki badania ankietowego, a także samo narzędzie badawcze zamieszczone
na końcu książki może być inspiracją do
podjęcia pogłębionych badań empirycznych na większej i bardziej zróżnicowanej
pod względem pozycji zajmowanej w partii, próbie osób. W moim przekonaniu dopiero takie badania dadzą relatywnie pełną odpowiedź na temat praktyki wynikającej z modelu organizacyjnego partii,
sposobu i oceny działania demokracji wewnątrzpartyjnej, postrzegania wagi określonych instytucji wewnątrzpartyjnych
przez członków poszczególnych ugrupowań, a wreszcie zadań spełnianych przez
polskie partie polityczne wobec swoich
członków oraz oczekiwań owych członków wobec różnych szczebli organizacji
partyjnej. Praca Struktury organizacyjne
polskich partii politycznych, podkreślmy to
jeszcze raz, jest cenną, pionierską, a przede
wszystkim inspirującą do dalszych badań,
książką na temat organizacji polskich partii politycznych.
 Maria Wincławska
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Jolanta Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na
tle europejskim, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, ss. 417.
Recenzowana publikacja autorstwa Jolanty Itrich-Drabarek, adiunkta w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, jest niewątpliwie bardzo ważną pozycją na polskim rynku wydawniczym. Stanowić będzie z pewnością punkt zainteresowań środowisk naukowych, chociaż jej głównymi adresatami powinni być pracownicy polskiej służby cywilnej.
System służby cywilnej w Polsce nie doczekał się do tej pory całościowego i naukowego opracowania. Publikacje na temat służby cywilnej poświęcone były podstawowym problemom funkcjonowania
służby cywilnej w Polsce, ograniczały się
do przedstawienia zarysu jej historii bądź
stanowiły komentarze do kolejnych ustaw
o służbie cywilnej. Pierwszą próbę podjęcia problemu służby cywilnej w ujęciu całościowym podjął Grzegorz Rydlewski. Jego
praca stanowi ważny element analizy systemu służby cywilnej w Polsce, jednak z uwagi na kolejne ustawy o służbie cywilnej z lat
2006 oraz 2008 doprowadziły do częściowej
dezaktualizacji.
Przedstawioną powyżej lukę w zakresie
badań nad polską służbą cywilną, zarówno
na tle historycznym, jak i w perspektywie
porównawczej, wypełnia publikacja Jolanty
Itrich-Drabarek Uwarunkowania, standar-
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dy i kierunki zamian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim. Autorka jest jednym z specjalistów oraz badaczy traktujących o służbie cywilnej. Dorobek naukowy w tym zakresie jest wcale
okazały. Dziesiątki artykułów naukowych,
referatów wygłaszanych na licznych konferencjach naukowych, ekspertyz i analiz mających wpływ na kształt polskiej służby cywilnej są najlepszym tego potwierdzeniem.
Warto dodać, że Autorka posiada bogate
praktyczne doświadczenia w tym zakresie.
Przez wiele lat uczestniczyła bowiem w pracach komisji ds. Postępowania Kwaliﬁkacyjnego do Służby Cywilnej w Urzędzie Służby Cywilnej, uczestniczyła w pracach nad
tworzeniem aktów wykonawczych do ustaw
o służbie cywilnej, a także swoją działalnością przyczyniła się do poprawy wizerunku
służby cywilnej. Powiązanie wiedzy teoretycznej oraz indywidualnych doświadczeń
stanowi zachętę do sięgnięcia po tę książkę
oraz jest bardzo ważne z punktu widzenia
potencjalnych czytelników niebędących naukowcami zajmującymi się badaniem administracji publicznej.
Jolanta Itrich-Drabarek korzysta z metody analizy systemowej oraz porównawczej, ujęcia ilościowego i jakościowego, opisu i syntezy oraz analizy piśmiennictwa naukowego. Analiza systemowa pozwoliła na
przedstawienie w szerokim ujęciu systemu
polskiej służby cywilnej oraz jego powiązań
i relacji m.in. z systemem politycznym. Metoda porównawcza wzbogaciła pracę w zakresie analizy rozwiązań przyjętych w trakcie tworzenia systemu służby cywilnej na
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tle rozwiązań europejskich oraz światowych. Autorka ponadto wykorzystuje wyniki badawcze różnych dyscyplin naukowych:
prawnych, społecznych i humanistycznych.
Dzięki temu praca przedstawia pełniejszy
obraz funkcjonowania służby cywilnej.
Za tezę pracy można przyjąć następujące
twierdzenie. Służba cywilna leży u podstaw
systemu demokratycznego oraz jest gwarantem sprawnego i rzetelnego funkcjonowania organów administracji rządowej. Autorka stawia w tym zakresie tezę badawczą,
zawierającą się w stwierdzeniu: „służbę cywilną w Polsce kształtują uwarunkowania
zewnętrzne i zewnętrzne, standardy jakościowe oraz reformy wynikające z procesu
transformacji społeczno-ustrojowej oraz
trendów w europejskiej i światowej służbie
cywilnej” (s. 9–10). Przedstawiona hipoteza została zweryﬁkowana poprzez udzielenie odpowiedzi na szereg pytań m.in.: Jaki
wpływ na służbę cywilną w Polsce ma dorobek europejskiej tradycji prawnej, moralnej, etyki zawodowej oraz rozwiązań przyjętych w kodeksach etycznych? Czy tożsamość etyczna służby cywilnej jest spluralizowana, a więc nie da się określić jej
wspólnych wartości, czy też istnieją wartości wspólne i specyﬁczne dla danego państwa? Jaki – i dlaczego takie – modele służby cywilnej dominują w państwach demokratycznych? Odpowiedzi na te i inne pytania możemy znaleźć w omawianej książce.
Zdaniem autorki, we współczesnym państwie demokratycznym rola służby cywilnej
jest wyraźnie określona. Służba cywilna leży
bowiem u podstaw systemu demokratyczne-

go. System ten zaś powinien umożliwić wymianę elit rządzących, ale i opierać się na założeniu, że niezbędnym elementem administrowania państwem jest jego ciągłość. Uważa, że tylko dobrze zorganizowana, kompetentna i uczciwa służba cywilna gwarantuje ciągłość prowadzenia spraw publicznych
w demokratycznym państwie.
Monograﬁa Jolanty Itrich-Drabarek jest
dość obszerna. Składa się ze wstępu, siedmiu rozdziałów, zakończenia oraz obszernej i bogatej bibliograﬁi. Struktura pracy
jest przejrzysta, w sposób systematyczny
i logiczny prezentuje cząstkowe problemy
badawcze w niej podejmowane.
W rozdziale I, zatytułowanym „Model
teoretyczny służby cywilnej”, podjęto próbę całościowej analizy istoty służby cywilnej. Autorka dokonała interpretacji i wykładni podstawowych pojęć kluczowych
dla służby cywilnej. Rozdział stanowi swoiste wprowadzenie do rozważań o służbie
cywilnej, co zapewne jest wysoce pożądane z punktu widzenia potencjalnego czytelnika, gdyż znajdzie tu podstawy pojęciowe
i metodologiczne do zrozumienia analizy
dalszych problemów. Na szczególną uwagę
w tym rozdziale zasługuje stworzona przez
autorkę deﬁnicja służby cywilnej. Jej zdaniem służba cywilna to wyodrębniony
zespół ludzi zatrudnionych na podstawie prawa, w celu realizacji określonych w prawie zadań, kierujących się
określonym systemem norm, wartości
i procedur, mających za zadanie służyć
społeczeństwu oraz utrzymać istotne
funkcje państwa (s. 37).
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W rozdziale tym znajduje się również
w interesujący sposób przedstawiona informacja na temat genezy służby cywilnej na
świecie, począwszy od Chin, Stanów Zjednoczonych oraz wybranych krajów Europy
Zachodniej. Takie ujęcie tematu stanowi
dobre wprowadzenie do podjęcia dalszych
szczegółowych badań w tym zakresie.
Rozdział II – „Historyczno-kulturowe
uwarunkowania służby cywilnej w Polsce”
obejmuje rozważania dotyczące uwarunkowań powstania i funkcjonowania służby cywilnej w Polsce. W sposób przejrzysty i zrozumiały ukazana jest tu sieć wzajemnych powiązań i korelacji pomiędzy
historią, tradycją, kulturą i mentalnością
a kształtem naszego systemu służby cywilnej. Na podstawie przeprowadzonych badań
autorka udowadnia, że uwarunkowania historyczne miały zróżnicowany wpływ na genezę służby cywilnej. Równie istotny wpływ
na kształt służby cywilnej miały i mają nadal uwarunkowania kulturowe. Ich wpływ
przejawia się między innymi w postrzeganiu członków korpusu służby cywilnej. Jolanta Itrich-Drabarek słusznie zauważa, że
„Podstawą szacunku i poważania społecznego w Polsce przedrozbiorowej było zajmowane stanowisko w państwie, w II Rzeczypospolitej pracę w służbie cywilnej traktowano jako służbę oﬁarną, z drugiej zaś strony negatywny wpływa na oblicze współczesnej służby cywilnej mają nadal takie czynniki, jak: kultura rodzinna (familiaryzm),
czy też niski stopień zaufania społecznego” (s. 366). Przedstawione powyżej wnioski stanowią dobry asumpt do podjęcia ba-
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dań w zakresie polityzacji służby cywilnej,
czy też wizerunku administracji rządowej
w poszczególnych kampaniach wyborczych.
W rozdziale tym przedstawiono, na podstawie analizy kolejnych ustaw, ewolucję systemu służby cywilnej w Polsce.
Rozdział III – „Polityczno-ustrojowe
uwarunkowania służby cywilnej w Polsce” zawiera analizę prawno-instytucjonalną, opis politycznych i ideologicznych uwarunkowań służby cywilnej, a także analizę
wpływu procesu europeizacji na rozwój
polskiej służby cywilnej. Autorka w tej części pracy poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy słynna zasada Trzeciej Republiki
Francuskiej: „Rządy i parlamenty odchodzą, administracja pozostaje” jest ciągle
punktem odniesienia dla dyskusji o miejscu i roli służby cywilnej w XXI-wiecznej
Polsce, czy też może lepiej istotę rzeczy oddaje stwierdzenie Aleksandra Kwaśniewskiego: „Służba cywilna to piękna idea, ale
trudna do realizacji w praktyce”. Udzielając
odpowiedzi na tak postawione pytania, autorka celnie dostrzega, że tworzenie służby cywilnej w Polsce napotkało na szereg
trudności, do których w szczególności należy zaliczyć nieokreślone podziały socjoekonomiczne istniejące w naszym kraju, a także nieustabilizowaną scenę polityczną oraz
funkcjonujący system patronażu.
W rozdziale IV „Aksjologiczne standardy służby cywilnej” oraz V „Standardy jakościowe służby cywilnej” zasługuje próba
ukazania roli, jaką we współczesnej służbie
cywilnej odgrywają kodeksy etyczne oraz
standardy jakościowe.
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Analiza polskich rozwiązań w tym zakresie, na tle przykładów wybranych krajów Europy Zachodniej, stanowi doskonały przyczynek do prowadzonej aktualnie
dyskusji na ten temat. Jak podkreśla autorka, polski system służby cywilnej znajduje się ciągle w fazie krystalizacji etosu i pozycji urzędnika. Należy zgodzić się, że krystalizacja powinna opierać się o standardy
sprawdzone w krajach posiadających znacznie dłuższe doświadczenia w zakresie funkcjonowania służby cywilnej.
Na szczególną uwagę w rozdziale IV zasługują zdeﬁniowane przez Jolantę Itrich-Drabarek standardy, takie jak rzetelność,
bezstronność, zawodowość (profesjonalizm)
oraz neutralność polityczna. Przeprowadzona przez autorkę analiza standardów jakimi
winna kierować się służba cywilna, poparta
licznymi wynikami badań – w mojej ocenie
– stanowi swoisty drogowskaz postępowania dla osób odpowiedzialnych za tworzenie
korpusu służby cywilnej, ale także samych
członków korpusu służby cywilnej.
Rozdział VI „Dysfunkcje w służbie cywilnej i instrumenty ich ograniczania” koncentruje się wokół analizy dysfunkcji występujących w służbie cywilnej. Godna podkreślenia i uwagi jest próba oceny wpływu dysfunkcji na jakość i efektywność pracowników służby cywilnej oraz zbadanie skutków
społecznych, instytucjonalnych, gospodarczych i ekonomicznych. Dokonując analizy
narzędzi mających przyczynić się do ograniczenia patologii w służbie cywilnej autorka dostrzega problemy wynikające z samego systemu, jak również braków „w infra-

strukturze etycznej” (s. 371). Niski poziom
jakości stanowionego prawa przyczynia się
do powstania wątpliwości w zakresie deﬁniowania poszczególnych pojęć, co w konsekwencji skutkuje uznaniowością w działaniu czy też interpretowaniu przepisów
przez urzędników. Powyższe nie oznacza
jednak, że jako obywatele skazani jesteśmy
do funkcjonowania w systemie wszechwładnych urzędników. Istnieje bowiem szereg instrumentów ograniczających patologię służbie cywilnej, takich jak: rozwiązania
instytucjonalne, kodeksy etyczne, dostęp do
informacji publicznej, standardy usług administracji wobec obywateli, sprawna kontrola czy też szkolenia. Wskazanie przez autorkę szkoleń jako instrumentu walki z patologiami stanowi wyraz rzeczowej analizy
przyczyn powstawania dysfunkcji w służbie cywilnej. Nie sposób nie zgodzić się ze
stwierdzeniem, że „szkolenia nie tylko rozwijają kwaliﬁkacje zawodowe urzędników
służby cywilnej, ale także prowadzą do myślenia w kategoriach państwa zarządzanego
przez fachowców” (s. 328).
W rozdziale ostatnim, zatytułowanym
„Modernizacja służby cywilnej” autorka
podjęła próbę określenia kierunków modernizacji służby cywilnej w Polsce na tle
innych państw europejskich, wskazania
czynników rozwoju polskiej służby cywilnej oraz barier ograniczających jej rozwój.
Należy zgodzić się z autorką, że obecnie
służba cywilna stoi przed wyzwaniami wynikającymi z procesów globalizacji, europeizacji czy też informatyzacji. Wszystkie
wymienione powyżej procesy mają realny
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wpływ na przyszłość służby cywilnej, która chcąc spełniać stawiane przed nią wymagania musi stawać się coraz bardziej elastyczna i efektywna, dostępna oraz zinformatyzowana. Problem informatyzacji w administracji publicznej jest szczególnie istotny w powiązaniu z budową społeczeństwa
obywatelskiego.
Spośród licznych wniosków przedstawionych w omawianym rozdziale, jeden
zasługuje na szczególną uwagę i stanowić
może formę ostrzeżenia dla przyszłych
modernizatorów służby cywilnej w Polsce. Autorka stwierdza, że „paradoksalnie, podstawową barierą rozwoju systemu
służby cywilnej w Polsce jest proces transformacji społeczno-ustrojowej, który rozpoczął się w 1989 roku w krajach Europy
Środkowo-Wschodniej. W krajach o ustabilizowanej służbie cywilnej zmiany mają
charakter minimalny, w Polsce są radykalnymi próbami budowy od podstaw kolejnej koncepcji służby cywilnej, w nadziei,
że będzie to ostatnia najbardziej udana
próba” (s. 342).
W tej części pracy zawarto również katalog wyzwań stojących przed służbą cywilną, takich jak konsolidacja wspólnych wartości i budowa jednolitej kultury organizacyjnej, konieczność precyzyjnego zdeﬁniowania głównych wartości służby cywilnej
(przejrzystości, bezstronności, neutralności politycznej, rzetelności, profesjonalizmu
oraz misji służby publicznej).
Zdaniem Jolanty Itrich-Drabarek zmiany zachodzące w systemie służby cywilnej
w Polsce są elementem ogólniejszego pro-
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cesu modernizacji społeczno-gospodarczej III RP. Uważa, że okres transformacji
nie tylko generował bariery rozwoju służby cywilnej, ale przyczynił się do weryﬁkacji i odrzucenia skrajnych rozwiązań dotyczących służby cywilnej. Skutkował też rozpoczęciem dyskusji nad nowym zakresem
pojęć z zakresu etyki stosowanej.
Autorka podejmuje również polemikę z niektórymi rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą z 21 listopada 2008 r. Dostrzega, że część wprowadzonych rozwiązań
wprowadza niejasności w związku z czym
wymaga doprecyzowania. Chodzi tu głównie o kwestie związane z neutralnością polityczną czy też niezależnością członków
korpusu służby cywilnej w stosunku do
polityków.
Monograﬁę Jolanty Itrich-Drabarek należy z pewnością zarekomendować wszystkim członkom korpusu służby cywilnej,
jako kompendium wiedzy, studium przypadków, a także poradnik i drogowskaz
w codziennej pracy. Niewątpliwie ta unikalna na polskim rynku wydawniczym publikacja, wypełnia w znakomity sposób istniejącą dotychczas lukę. Czytelnicy znajdą tu
interesujące informacje, opracowane w sposób przejrzysty i napisane zrozumiałym językiem. Dla osób profesjonalnie zainteresowanych tymi zagadnieniami może ona
stanowić inspirację do podjęcia dalszych
badań naukowych. Z pewnością książka
ta znajdzie się na liście lektur obowiązkowych w programach studiów politologicznych i administracyjnych.
 Kamil Mroczka
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Piotr Bajda, Elity polityczne na Słowacji w latach 1989–2010. Kręta droga do
nowoczesnego państwa, Wyd. Instytut
Studiów Politycznych PAN i Instytut
Wydawniczy Pax, Warszawa 2010,
ss. 320.
System polityczny na Słowacji – mechanizmy jego funkcjonowania, historyczne
uwarunkowania rozwoju oraz geneza i ewolucja słowackiej elity politycznej nie doczekały się jak dotąd solidnego, kompleksowego opracowania (monograﬁi) w polskiej literaturze politologicznej. Krajowi badacze problematyki słowackiej swoją uwagę
koncentrowali głównie na współczesnej historii Słowacji, na uwarunkowaniach rozpadu federacji czechosłowackiej oraz słowackiej tożsamości narodowej. Trzeba jednak z satysfakcją zauważyć, że w ostatnich
kilku latach obojętność na sprawy słowackie ustępuje miejsca szczeremu zainteresowaniu państwem słowackim i jego społeczeństwem. Monograﬁa będąca przedmiotem niniejszej recenzji jest tego najlepszym
przykładem.
Zapoznawszy się z treścią książki, której
podstawą była rozprawa doktorska obroniona w Instytucie Studiów Politycznych
PAN w 2010 roku, chciałbym sformułować kilka uwag odnoszących się do struktury pracy, metodologii, zawartości merytorycznej, wykorzystanych w pracy źródeł
i opracowań.
Odnośnie do struktury pracy uważam,
że jest ona poprawna i bez wątpienia porządkująca reﬂeksję Autora na temat słowackich elit politycznych według czytel-

nego i konsekwentnie stosowanego kryterium chronologicznego. Autor rozpoczyna
swoje rozważania od przedstawienia genezy słowackich elit politycznych, kończąc na
1992 roku (rozdział pierwszy). W kolejnym
rozdziale wnikliwie analizuje okres tzw. demokracji nieskonsolidowanej (1993–1998).
W rozdziale trzecim swoją uwagę koncentruje na okresie budowania systemu demokracji skonsolidowanej (1998–2006). Pracę
wieńczy rozdział czwarty pod bardzo wymownym i nieco prowokacyjnym tytułem
„Zwycięstwo populizmu. Powstanie rządu
Smer, HZDS i SNS)”. W książce znajdziemy
także Epilog, w którym Autor komentuje
wyniki wyborów parlamentarnych z 2010
roku. W moim przekonaniu kryterium
chronologiczne, które przyjął Autor, zbyt
mocno determinuje jego rozważania na temat mechanizmów kształtowania i funkcjonowania słowackich elit politycznych.
Na pewnym poziomie rozważań powinno
ono ustępować miejsca kryterium problemowemu lub podmiotowemu. Znacznie
lepiej strukturalizowałyby one skądinąd
bardzo wartościową reﬂeksję teoretyczną
p. Piotra Bajdy.
Odnośnie do zastosowanej metody badawczej, niewiele na jej temat dowiadujemy się od Autora rozprawy. W każdym razie p. P. Bajda nie formułuje wprost, jakimi
metodami i technikami badawczymi posługuje się w swojej pracy. Tymczasem stosuje
w swojej rozprawie szereg wartościowych
metod, począwszy od metody analizy historycznej, przez metodę systemową i komparatystyczną, po analizę dyskursu polityczne-

Recenzje

go w oparciu o dokumenty źródłowe. Umiejętnie korzysta także z metody analizy dokumentów (zwłaszcza stenogramów posiedzeń parlamentu słowackiego) oraz posługuje się techniką wywiadu (prawdopodobnie niestandaryzowanego). Wydaje się jednak, że powinien wprost samookreślić się
metodologicznie, uczynić to w sposób bardziej wyrazisty, niepozostawiający wątpliwości odnośnie do przyjętych przez siebie
metod i technik badawczych.
Odnosząc się do aspektu merytorycznego recenzowanej rozprawy stwierdzam,
że nie zawiera ona poważniejszych błędów
rzeczowych. Tym niemniej nie bardzo rozumiem, dlaczego Autor, wbrew sugestii wynikającej z tytułu pracy, poświęca równie
dużo uwagi elitom władzy i elitom opozycji. Osobiście uważam, że dobrze, iż zdecydował się on w swojej pracy na komparatystykę postaw i ról obydwu elit. Należałoby jednak zastanowić się wówczas nad rozszerzeniem tematu pracy o elity polityczne w ogóle.
Kolejnym mankamentem pracy jest nie
dość wyakcentowana rola podziałów etnicznych w polityce słowackiej. Silna etnicyzacja polityki słowackiej i elit politycznych jest faktem rodzącym bardzo poważne konsekwencje. Wobec tego nie wystarczy odnieść się do niego w kilku czy kilkunastu miejscach w rozprawie. Temat ten zasługuje bowiem na osobną reﬂeksję i właśnie dlatego zastąpienie układu chronologicznego rozprawy układem problemowo-podmiotowym byłoby pożądane. Na miejscu Autora więcej uwagi poświęciłbym pro-

299

cesowi kształtowania się paralelnej elity politycznej reprezentującej ponadpółmilionową mniejszość węgierską na Słowacji. Zwróciłbym uwagę na jej ideologiczne zróżnicowanie przejawiające się m.in. w postaci istnienia trzech partii węgierskich, a następnie „wyciszone” w okresie rządów Vladimíra Mečiara.
W swojej monograﬁi Autor ulega niedobrej manierze i zakładając, że wiedza na
temat podstaw funkcjonowania słowackiego systemu politycznego jest powszechna,
stosuje w swojej pracy szereg skrótów myślowych zrozumiałych w zasadzie tylko dla
osób zajmujących się problematyką słowacką. Wynika to z pewnością z bardzo dobrej
znajomości polityki słowackiej, którą jednak powinien on lepiej spożytkować, tłumacząc czytelnikowi szereg ważnych kontekstów politycznych, społeczno-kulturowych oraz ekonomicznych, do których się
odwołuje.
Wydaje mi się, że czasami (na szczęście rzadko), Autor recenzowanej rozprawy, analizując elity władzy w latach 1993–
1998, zwłaszcza postaci liderów, takich jak
Vladimír Mečiar czy Ján Slota, ulega liberalnej propagandzie zawoalowanej w postać obiektywnych socjologiczno-politologicznych analiz. Nie da się ukryć, że autorami zdecydowanej większości analiz socjologicznych i politologicznych na Słowacji
(do których odwołuje się Autor rozprawy)
są osoby o liberalnych poglądach, otwarcie sympatyzujące z określonymi ugrupowaniami (głównie środowisko związane z IVO – słowackim Instytutem Spraw
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Publicznych). Politologowie i socjologowie o orientacji konserwatywnej skupieni m.in. wokół Instytutu Konserwatywnego im. M.R. Štefánika (Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika), są w zdecydowanej
mniejszości.
Zasygnalizowane powyżej mankamenty książki zdecydowanie jednak ustępują
miejsca bardzo pozytywnej ocenie recenzowanej monograﬁi. Posiada ona bowiem
naprawdę wiele istotnych zalet.
Recenzowana monograﬁa stanowi bardzo wartościowe opracowanie faktograﬁczne i analityczne, umożliwiające czytelnikowi zrozumienie kluczowych kwestii politycznych na Słowacji. Praca p. Piotra Bajdy
jest niewątpliwie bardzo cennym uzupełnieniem analiz przeprowadzonych przez
czeskiego politologa L. Kopečka w monograﬁi pt. Politické strany na Slovensku
1989 až 2006 (Brno 2007). Autor rozprawy w sposób niezwykle szczegółowy i uporządkowany przedstawia mechanizmy tworzenia, reprodukcji i funkcjonowania elit
politycznych na Słowacji. Analizując działania najważniejszych aktorów na scenie
politycznej udało mu się wskazać na najistotniejsze motywy ich politycznych decyzji. Autor trafnie analizuje procesy prowadzące do kluczowych wydarzeń, ukazuje
ich nieznane wcześniej politologom uwarunkowania. Za szczególnie wartościową
uznaję analizę przyczyn, sposobów i konsekwencji przenikania się elit politycznych
i gospodarczych na Słowacji. Ten zaniedbany przez wielu autorów aspekt słowackiego
życia politycznego, znalazł w pracy p. Baj-

dy odpowiedź w postaci wielu trafnych
stwierdzeń.
Za ważne dla zrozumienia istoty przemian ustrojowych na Słowacji uważam także analizy odnoszące się do mechanizmów
wymiany, a raczej braku wymiany słowackich elit politycznych. Fakt, że słowacka
scena polityczna przez bardzo długi czas
(w zasadzie do dnia dzisiejszego) była ewidentnie zdominowana przez działaczy byłej partii komunistycznej (usadowionych
praktycznie we wszystkich większych partiach, z wyjątkiem KDH), Autor trafnie, jak
sądzę, tłumaczy po pierwsze – wpływami
ekonomicznymi, po drugie – brakiem alternatywy w postaci niekomunistycznej elity u progu przemian ustrojowych.
Wstęp i Zakończenie recenzowanej monograﬁi jako newralgiczne części pracy,
stanowiące dobry sprawdzian naukowych
zdolności danego Autora, napisane zostały w bardzo dobrym, wręcz wzorcowym
stylu. Bardzo syntetycznie, a jednocześnie
wyjątkowo sugestywnie i przekonująco Autor zdeﬁniował najważniejsze pytania badawcze, hipotezy, wyzwania teoretyczne
oraz wnioski będące owocem przeprowadzonych przez niego badań. Obydwie części pracy czyta się z prawdziwą przyjemnością.
Na uwagę zasługuje również bardzo starannie opracowany Aneks, efekt iście tytanicznej pracy skrupulatnego archiwisty!
Znajdziemy w nim swego rodzaju przewodnik po nazwiskach polityków słowackich, nie tylko tych najważniejszych, najbardziej rozpoznawalnych. Dużą wartość
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posiada zwłaszcza wykaz wszystkich członków Rady Ministrów począwszy od 1990
roku, wykaz prezydentów Republiki Słowackiej oraz lista parlamentarzystów słowackich (wbrew tytułowi tabeli nie tylko –
gdyż Autor wymienia także posłów do Parlamentu Europejskiego). Dla badaczy problematyki słowackiej obydwa opracowania
stanowić będą niezwykle cenne źródło informacji. Umożliwiają one m.in. śledzenie
„transferów” (a było ich niemało!) poszczególnych polityków pomiędzy partiami politycznymi.
Wspomniane przeze mnie zalety monograﬁi nie wyczerpują listy pochwał, która
musiałaby być znacznie dłuższa, ale ramy
objętościowe recenzji uniemożliwiają przedstawienie pełnego wykazu.
Recenzowana monograﬁa została napisana w oparciu o pokaźną liczbę źródeł
i opracowań. Do kategorii źródeł należy zaliczyć dokumenty, wśród których dominują stenogramy posiedzeń parlamentu słowackiego (w tym także bardzo trudno dostępny stenogram posiedzenia Rady Narodowej Republiki Słowackiej z dnia 4. listopada 1994 roku, który w moim przekonaniu, ze względu na swoją unikatowość, powinien znaleźć się w Aneksie). Ponadto Autor odwołuje się także do ustaw i Konstytucji Republiki Słowackiej, a także projektów rządowych. Do wspomnianej kategorii
należy zaznaczyć także wywiady przeprowadzone z czołowymi politykami słowackimi. Ubolewam jednak, że Autor nie zdecydował się na ich pełną publikację w Aneksie. Stanowiłyby one bowiem bardzo cen-
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ny materiał dla innych badaczy. Zdecydowaną większość opracowań w postaci monograﬁi oraz artykułów naukowych, stanowią materiały słowacko- lub czeskojęzyczne. Bez wątpienia podnosi to wartość recenzowanej książki.
Lektura książki inspiruje do zadania szeregu pytań. Mianowicie: czym zdeterminowany jest silnie prorosyjski nurt w polityce
słowackiej, reprezentowany praktycznie we
wszystkich partiach słowackich, może z wyjątkiem partii mniejszości węgierskiej? Czym
należy wytłumaczyć ewolucję stanowiska
Słowackiej Partii Narodowej (SNS) polegającą na odejściu od skrajnie antyunijnych
haseł na rzecz umiarkowanego nastawienia
proeuropejskiego? Czy zmienną wyjaśniającą jest w tym przypadku jedynie udział we
władzy? Czym należy tłumaczyć utrzymujące się od dłuższego czasu bardzo wysokie poparcie społeczne dla Smeru – partii Roberta
Fico? Czy jedynie populizmem, czy też w grę
wchodzą inne czynniki? Wreszcie – jakie są
w najbliższej przyszłości szanse na deetnicyzację polityki słowackiej i sformowanie ponadetnicznych elit politycznych? Czy inicjatywa Béli Bugára (partia Most-Híd) stanowi krok w tym kierunku? Jak ustosunkowują się do niej liderzy najważniejszych partii
politycznych na Słowacji, z jakim przyjęciem
spotyka się ona na Węgrzech?
Reasumując, uważam, że recenzowana
monograﬁa w istotny sposób wypełnia lukę
w literaturze politologicznej odnoszącej się
do słowackich elit politycznych. Ów deﬁcyt
zauważalny jest nie tylko w politologii polskiej, ale także europejskiej i światowej, stąd
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też opracowanie autorstwa p. Bajdy zasługuje na szczególną uwagę i zainteresowanie
badaczy. Niewątpliwie praca p. mgr. Bajdy
okaże się inspirująca zarówno dla badaczy
elit, systemów politycznych, ale także historii politycznej Słowacji i badaczy zajmujących się analizą języka polityki (komunikologia, analiza dyskursu).
 Radosław Zenderowski

A Long Goodbye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform in Continental
Europe, ed. Bruno Palier, Amsterdam
University Press, Amsterdam 2010,
ss. 456.
How did Continental European welfare
systems changed over the last 30 years?
What have they become? Were they eventually able to address the main challenges that they been confronted with since
the mid – 1970s? These are the main questions asked in this excellent volume edited
by Bruno Palier.
Esping-Andersen1 described continental
European welfare state systems as to be immune to change, however during the 2000s,
all European countries have implemented
important structural reforms of their welfare systems. These changes, they must be
understood “as the accumulation of a long1
G. Esping-Andersen, Welfare States without
Work: The Impasse of Labour Shedding and Familialism in Continental European Social Policy, [in:] Welfare States in Transition: National Adaptations in
Global Economies, ed. G. Esping-Andersen, London
1966, p. 66–67.

er and more drawn – out reform trajectory, rather than the result of an abrupt political revolution or a sudden rupture in an
institutional or political equilibrium due to
exogenous crises”2. Such a detailed analysis or national welfare reform trajectories
is done taking into account 12 European
countries: Austria, Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Switzerland and the Visegrad Countries – the
Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia and the chapters that follow represent a systematic and comprehensive empirical account of the welfare reforms that
have taken place across Continental Europe
since 1980s. Empirically, the focus is mainly on the nature, politics, timing and magnitude of social policy change, though consideration is also given to their economic
and social impact.
Historical institutionalism provides the
tool that frame the approach to the long –
term transformation of welfare systems in
Continental Europe. The most important
contribution of new institutionalism to
the current research on policy change is of
course the insight that “institutions matter”.
The deﬁnition of institution often varies according to the approach3 but they are most2

B. Palier, Ordering Change: Understanding the
‘Bismarckian’ Welfare Reform Trajectory, [in:] A Long
Goodbye to Bismarck? The Politics of Welfare Reform
in Continental Europe, ed. B. Palier, Amsterdam 2010,
p. 20.
3
P.A Hall, R. Taylor, Political Science and the
Three New Institutionalizm, „Political Studies” 1996,
No. 44 (5), pp. 936–57.
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ly referred to macro political institutions as
state structures and constitutional norms
(unitary versus federal state, the relationship between the executive and legislative
powers, majoritanian versus consensual democracy) or the proﬁle of representative institutions and bodies (the party system, the
electoral system of interest intermediation).
In the taken approach welfare institutions
play a central role and serve several analytical functions; they aﬀect the positions
of the various actors and groups involved
in reform process. They frame the kind of
interests and resources that actors can mobilize in favour of, or against, welfare reforms. In part they also determine who can
and who cannot participate in the political game leading to reforms. . Each national
case will be speciﬁed by assessing how ‘Bismarckian’ they are at the beginning of the
period under study, late 70s, early 1980s, as
well as at the end of it, late 2000s.
Despite the existence of isolated national case studies, no systematic comparative
research has been conducted on the recent
developments of “Bismarckian”, or “Christian Democrats” welfare regimes, the aim
of the book is thus to provide a systematic
comparison of welfare reforms.
A central hypothesis of this publication
is that these Continental European systems should therefore also experience some
shared diﬃculties and show similar reform
dynamics.
Four types of consequence and feedback eﬀects can be mentioned. Firstly, policy outputs, institutional consequences:
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How much do the reforms change the welfare systems? Secondly, policy outcomes:
did the reform succeed in its objectives?
Did it solve the problem(s) it was supposed
to address? Thirdly, social outcomes: who
wins, who loses? What are the social consequences of the reforms? The latest, Policy and political feedback, eﬀects: Does the
reform lead to new opportunities or to the
new problems? Does it change the political
strength and weakness of actors? What do
the actors learn from it?4
The book provides an extensive and
comparative account of all welfare reforms
in Europe. It reveals unexpected important
structural reforms, to be understood as the
culmination of a long reform trajectory, analysed in detail with the tools of comparative historical institutionalism. With these
reforms “Bismarckian” welfare systems have
lost their encompassing capacities, have
partially turned to employment – friendliness and weakened the strongest elopements of their male breadwinner bias.
The ﬁrst nine chapters trace the processes of reforms through which each Continental European country has tried to respond to these challenges. Chapters 10 and
11 focus on particular aspects of Bismarckian welfare systems in particular the governance and the ﬁnancing of social protection
and their changes. Chapter 12 shows how
the Bismarckian welfare systems have gone
from a strategy based on labour shedding
4

p. 34.

B. Palier, Ordening Change: Understanding…,
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to implementing employment – friendly reforms and assesses the successes and limits
of such a U-turn. Chapter 13 shows proposes a transversal reading of all the chapters
in order to highlight the common characteristics of the Bismarckian welfare reform

trajectories, and to contribute to the understanding of how the Bismarckian welfare systems have changed, what they have
become, and what the main economic and
social consequences of these transformations are.
 Małgorzata Radomska
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PROF. ZW. DR HAB. JAN BASZKIEWICZ
(3 I 1930–27 I 2011) Profesor Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego

NIE MA JUŻ wśród nas Jana Baszkiewicza. Wśród sierot po nim prym wiedzie
środowisko politologów – gdyż to nasze środowisko chyba najwięcej mu zawdzięcza i najboleśniej odczuje tę stratę. Odszedł kolejny ze ścisłego kręgu Patronów,
Koryfeuszy i Założycieli – inicjatorów powstania i kodyfikatorów nowej rodziny
nauk, a zarazem gwarantów ciągłości tradycji szeroko pojętej humanistyki.
Dla mojego pokolenia (mówię o pierwszych rocznikach studentów politologii)
zetknięcie z taką indywidualnością było podwójnym objawieniem.
Po pierwsze, było dla nas wielkim przeżyciem obcowanie z wykładowcą sławnym
jako autor poczytnych książek, owianym wręcz legendą, fascynacją i podziwem
(co i dziś jeszcze nie jest regułą, jest może nawet jeszcze rzadsze w tym umasowionym, hurtowym szkolnictwie wyższym); z wykładowcą, który skomplikowane,
wieloaspektowe mechanizmy przedstawia i objaśnia tak obrazowo, przystępnie,
posługując się – w mowie żywej, nie tylko w tekstach – wyborną literacką polszczyzną, wyzbytą zbędnych manieryzmów i hermetycznego żargonu, jednak bez
utraty teoretycznej precyzji. Wypowiedzi pełne swady, polemicznego i ironicznego
temperamentu, a zarazem elegancji i zwięzłości stanowiły dla nas niedościgniony
– inspirujący, motywujący, choć i zawstydzający w porównaniach – wzór kultury
intelektualnej. Dawały poczucie obcowania z „humanistą starej daty”, choć był to
kontakt z człowiekiem nie tylko o młodzieńczym wręcz usposobieniu, ale wówczas
stosunkowo młodym.
Po drugie, podziw i fascynację wzbudzała wszechstronność i niezrównany dar
syntezy tego uczonego. Może to dziś brzmi jak banał, jak stwierdzenie cechy
wymaganej jako oczywista konieczność. Przypomnę jednak: kiedy dopiero rodziły
się nauki polityczne, kiedy pierwsza generacja kadry politologów wywodziła się
po prostu ze specjalistów z tradycyjnych i już okrzepłych dyscyplin humanistycz-

410

Mirosław Karwat

nych i nauk społecznych, kiedy sam program studiów początkowo był nieco
mechaniczną sumą i co najwyżej porównaniem różnych rodzajów wiedzy, różnych
perspektyw badawczych – wtedy twórczość i wykłady Jana Baszkiewicza były
naocznym dowodem, że możliwa jest politologia jako organiczna, niedyletancka
synteza różnych kategorii i podejść, przezwyciężająca ograniczoność nauk politycznych „sumarycznych”, których przedstawiciele specjalizowali się każdy w czym
innym, postrzegali, badali i prezentowali swój przedmiot osobno. U Baszkiewicza
tymczasem wiedza z zakresu historii idei, historii ruchów społecznych, historii
ustrojów i instytucji, teorii państwa, socjologii polityki, psychologii społecznej
i psychologii osobowości nie tylko „sąsiadowały” w kompetencjach tej samej osoby,
ale nawzajem się przenikały i dopełniały, będąc żywym potwierdzeniem integralności humanistyki. Bo też był to humanista integralny – i takim pozostał do końca,
zaprzeczając swoją twórczością i osiągnięciami swych wybitnych uczniów tendencji, która dziś niebezpiecznie przeważa – tendencji, by politolog był jak ten niegdysiejszy Fachidiot.
Niezrównanym przejawem takiego mistrzostwa w dziele przejrzystej syntezy jest
Baszkiewiczowska biografistyka. Wielką jest sztuką, gdy przedstawia się Wielkie
Postacie i Wielkie Wydarzenia, nie popaść w jedną ze skrajności: taką, że tło
historyczne, społeczne, ekonomiczne, bezosobowe systemy norm przesłaniają
dążenia, złudzenia, inicjatywy i decyzje jednostek, albo taką, że jak w kronikach
średniowiecznych i żywotach świętych wszystko, co społecznie doniosłe postrzegamy przez pryzmat „wielkich ludzi”, ich namiętności i ambicji (nieraz małostkowych) i dokonań – w rzeczywistości obsługiwanych, a nawet inspirowanych czy
wymuszanych przez otoczenie. U Baszkiewicza mamy organiczne zespolenie
perspektywy makro- i mikrospołecznej, równowagę między aspektem socjologicznym, normatywno-instytucjonalnym i psychologicznym. Powinni się tego dzisiaj
uczyć ci, którzy ulegają medialnej manierze prezentacji Wielkiej Polityki w kategoriach ploteczek, dworu, psychicznego ekshibicjonizmu bohaterów czy też
rytualnego spektaklu, kompletnie pomijając analizę interesów, układu sił, lekceważąc różnicę między treścią teatru polityki a kostiumami i dekoracjami.
Rzadkim, wyróżniającym Jana Baszkiewicza przymiotem – tym bardziej uderzającym, im bardziej z czasem stawał się Gwiazdą Nauki, Autorytetem-Wyrocznią
i Człowiekiem-Instytucją – był zarówno dystans krytyczny wobec rozlicznych
hołdów, jak i przede wszystkim nieegocentryczny sposób dyskontowania własnego
statusu. Doprawdy, nie jest regułą w przypadku profesorów zaliczonych do akademickiego Parnasu czy Olimpu zainteresowanie rozwojem i karierą młodszych
kolegów, następców, zachęta dla nich sprzężona z krytyczną czujnością i bolesną
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nieraz szczerością nauczyciela (zamiast narcystycznego samoupojenia własną
„kapliczką”), postrzeganie kolejnych autorów nie jako rywali, lecz jako partnerów,
i nie niekoniecznie tylko jako uczniów, lecz również jako mistrzów. Jan Baszkiewicz
– sam będąc „rekordzistą” w tempie awansu naukowego i pod względem wieku,
w którym zdobywał kolejne szczyty – zwyczajnie nie był zazdrosny o podobne
sukcesy następców, niektórych zaś leczył z niepotrzebnych kompleksów, przypominając, że liczy się nie kalendarium kariery naukowej, lecz wartość dzieł, którymi
chcemy absorbować swoje środowisko.
Odejście Jana Baszkiewicza skłania do kolejnego przewartościowania popularnej tezy „Nie ma ludzi niezastąpionych”.
Teza ta jest szczególnie trafna wtedy, gdy chodzi o role i funkcje społeczne
przypisane do formalnych struktur, zhierarchizowanych instytucji, uregulowane
standardowym zakresem zadań, uprawnień, wymagań stawianych kandydatom
do danej roli, warunków elementarnej zgodności między ambicjami jednostek
a charakterem wykonywanej pracy będącej komponentem działania zespołowego.
I choć to bolesne dla jednostek prominentnych (ojców-założycieli instytucji,
wodzów, dowódców, liderów, wybitnych kierowników odcinka), dotyczy to
również ich, a nie tylko szeregowych i łatwych do zastąpienia pracowników,
funkcjonariuszy.
W nauce jest inaczej. Owszem, z jednej strony proces poznania naukowego ma
charakter społeczny, opiera się na dyskursie, wymianie i weryfikacji wiedzy, nieustannym przewartościowaniu pojęć. Ale z drugiej strony, zarówno obszar zainteresowań, jak i profil dokonań, osiągnięć, dorobku jest silnie zindywidualizowany.
I przy tym już sam wybór problematyki, którą weryfikuje zapotrzebowanie społeczne tudzież znaczenie praktyczne realizowanych badań, często bywa zapowiedzią, a potem z dystansu wskaźnikiem formatu uczonego. To on bowiem na własny
rachunek wybiera problemy kluczowe lub marginalne; podejmuje albo zagadnienia
rutynowe i osadzone w utartych koleinach (podążając śladem wielkich i przeciętnych poprzedników jako następny w kolejności autor dociekań uszczegółowiających, uzupełniających), albo taki kierunek badań, który sam w sobie jest innowacją, otwarciem nowych perspektyw, czasem nawet istotnym momentem zwrotnym.
Perfekcjonizm uczonego może mieć albo charakter rzemieślniczy (doskonałość
i doskonalenie już ustalonego wzoru, kierunku, gatunku), albo też twórczy, stanowić przełom. Twórczość Jana Baszkiewicza łączyła w sobie obydwa te wymiary:
z jednej strony, profesor uosabiał w swych dziełach warsztatowy perfekcjonizm,
kontynuację i doskonalenie najlepszych wzorów historiografii, biografistyki, badań
ustrojoznawczych, lecz z drugiej strony, co dla politologów było szczególnie istotne
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i odczuwalne, jego pisarstwo nacechowane było atrybutami transgresji, przełamywania schematów i uświęconych konwencji gatunkowych.
Zmarli żyją w naszych wspomnieniach. Ich „życie po życiu”, gdy mowa o uczonych, jest „pełnią życia”, gdy żyją w nas ich dzieła, wzory jakie nam pozostawili,
gdy powracamy do ich książek w lekturach i w nawiązaniach. Tak zapewne będzie
z dorobkiem Jana Baszkiewicza.
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Tomasz Ceran – absolwent stosunków międzynarodowych i historii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor nauk humanistycznych z zakresu historii.
Autor książek Thatcheryzm jako doktryna społeczno-polityczna, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2008 oraz Świat idei Jacka Kuronia, PWN, Warszawa 2010
(nagroda Klio III stopnia w kategorii praca autorska). Od października 2010 r.
pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura
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Bartosz Juszczyszyn – doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych
i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Główne obszary zainteresowania
to polityka historyczna, ze szczególnym uwzględnieniem zadań stawianych
przed interpretacjami przeszłości dokonywanymi w ramach wystąpień parlamentarnych.
Stanisław Kozłowski – politolog ze specjalizacją w zakresie stosunków międzynarodowych, absolwent Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UW,
zawodowy dyplomata, obecnie radca – minister w Departamencie Strategii i Planowania MSZ, w latach 2003–2007 radca polityczny Ambasady RP w Bernie,
w końcowej fazie Chargé d’Affaires RP.
Rafał Ożarowski – autor monografii Ideologa na Bliskim Wschodzie. Studium
porównawcze i licznych artykułów z zakresu tematyki stosunków międzynarodowych w regionie Bliskiego Wschodu m.in. Bliski Wschód w rozważaniach pojęciowych i geograficznych; Arabska wizja rzeczywistości międzynarodowej w XXI wieku.
Obecnie pracuje nad monografią poświęconą Hezbollahowi i jego aktywności
i podmiotowości w stosunkach międzynarodowych.
Eugeniusz Ponczek – historyk i politolog, specjalizujący się przede wszystkim
w problematyce historii idei, któremu nie jest obca teoria polityki. Jest on wieloletnim nauczycielem akademickim w UŁ zatrudnionym na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych tej uczelni. Obecnie pełni on funkcję kierownika
Zakładu Teorii Polityki i Myśli Politycznej wchodzącego w skład Instytutu Studiów
Politologicznych UŁ, którego w latach 2000–2008 był dyrektorem. Członek Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego
Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Rady Programowej „Athenaeum”. Jest autorem
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niektórych aspektów teorii polityki, a także redaktorem licznych prac zbiorowych.
Monika Potkańska – doktorantka na Uniwersytecie Szczecińskim. Jej obszar
zainteresowań politologicznych dotyczy obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.
Magdalena Redo – adiunkt w Katedrze Europeistyki na Wydziale Politologii
i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej
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zainteresowania skupiają się głównie wokół międzynarodowych stosunków finansowych i gospodarczych, nie tylko związanych z procesem europejskiej integracji.
Zajmuje się również wybranymi aspektami z zakresu finansów publicznych oraz
finansów przedsiębiorstwa. Jest autorką licznych publikacji z tych obszarów, a także
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