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Demokracja islamska?
Casus Turcji*
Piotr Ahmad**

Islamic Democracy? The Case of Turkey
— ABSTRACT —

This article aims to present Turkey as a very specific case study of a state that
is as much a democratic republic oriented towards Europe as it is steeped
in the culture and tradition of Islam. We begin by asking whether a fruitful
coexistence of democracy and Islam is possible, and how it might influence
Turkey’s development as a modern state. Next, we examine important issues
in Turkey’s internal affairs and foreign policy. We end the essay with some
conclusions regarding the future of the country in the European community.

— KEYWORDS —

Turkey, Europe, democracy, Islam, the history of Turkey

Demokracja w społeczeństwie islamskim –
czy synteza jest możliwa?

Tak postawione pytanie ma na celu wskazać na obszary problematyczne
i sprzeczności uniemożliwiające pokojowe współistnienie islamu z ustrojem
demokratycznym, przez wielu uważanym za szczytowe osiągnięcie człowieka
* Niniejsze opracowanie było pierwotnie, choć w innym kształcie, częścią dotychczas niepublikowanej pracy magisterskiej pod tytułem Polityka a religia. Problem „islamizacji” Europy, obronionej na
Wydziale Studiów Międzynarodowych Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego w czerwcu 2011 roku.
** Polska Akademia Nauk w Warszawie, Instytut Filozofii i Socjologii.
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w dziedzinie polityki. Wydaje się jednak, że problem tak aktualny i domagający
się praktycznych rozwiązań jak zwiększająca się obecność islamu w globalizującym się świecie potrzebuje jednak czegoś więcej niż – jakkolwiek niezbędnych – jedynie teoretycznych prób pogodzenia islamu z uniwersalistyczną ideą
demokracji. Odpowiedzią na poszukiwanie modelu, w którym taki kompromis
udaje się utrzymać, wydaje się właśnie Turcja. Ten kraj wydaje się idealnym
przypadkiem testowym do badań wpływu islamu na politykę, gdyż tylko tutaj
funkcjonuje w praktyce to, co uznać można za ideę przewodnią niniejszych
rozważań, a mianowicie przynajmniej potencjalnie udaną próbę połączenia
islamu z demokracją. Trzeba oczywiście zastrzec, że eksperyment demokratyczny
w Turcji, jak zostanie to pokazane, nie jest czymś, co kiedyś się ‘stało’; jest to
ciągły proces, którego dynamika zmienia się z roku na rok, a nawet z miesiąca
na miesiąc, i który wciąż jest jeszcze daleki od pełnego sukcesu; niemniej jednak
można uznać, że mimo wielu problemów demokracja w ujęciu tureckim do
pewnego stopnia się sprawdza.
Turcja a Europa – trudne partnerstwo

Życie polityczne w Turcji jest w pewnym sensie symptomatyczne odnośnie do
problemów, z którymi musi się zmierzyć nie tylko ona sama, ale także Europa
jako całość. Turcja stoi w tej chwili na rozdrożu, jakby przechodząc swoisty
kryzys tożsamości; z jednej strony ciąży ku Europie, z drugiej – gdy jest przez
Europę odpychana, choć co prawda nie natarczywie – zaczyna spoglądać ku
Wschodowi – Rosji, Iranowi czy Syrii1. Negocjacje z Unią Europejską właściwie
utknęły w martwym punkcie; politycy unijni jakby nie bardzo byli pewni, co
z ‘tą Turcją’ zrobić. Niemcy boją się powiększenia swojej i tak już licznej społeczności tureckiej, a strona francuska przez lata powtarza, że Turcji najlepiej
zaproponować ‘uprzywilejowane partnerstwo’ zamiast pełnego członkostwa2.
Turcję i UE łączy co prawda unia celna, która pozwala tureckim towarom
bez zbędnych kosztów wchodzić na rynek europejski, jednakże w przypadku,
gdy do Europy ma dostać się już nie towar, lecz człowiek, wymogi wizowe
skutecznie mu to utrudnią; nie wydaje się, aby taka forma partnerstwa Turcję
1

Getting to Zero. Turkey, Its Neighbors and the West, red. A. Evin, K. Kirişci, R. Linden, T. Straubhaar, N. Tocci, J. Tolay, J. Walker, Washington 2010, s. 7.
2
Ibidem, s. 33.
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satysfakcjonowała. Negocjacje akcesyjne są również skutecznie blokowane przez
problem zjednoczenia Cypru, a w jego rozwiązaniu na pewno nie pomógł fakt
odrzucenia przez Greków cypryjskich Planu Kofiego Annana z 2004 roku3. Te
i inne kwestie, jakkolwiek istotne, wydają się jednak tylko swoistą wymówką
polityków; prawdziwy motyw trzymania Turcji na dystans może być zgoła inny.
Bawarski premier Edmund Stoiber wskazał na fakt różnic kulturowych między
Turcją a krajami UE. Jest jasne, że główną różnicą kulturową spośród tych, które
miał na myśli Stoiber, musiała być religia4. Cały proces dążenia Turcji do tego,
by stać się bardziej europejską, jest najeżony szerokim spektrum trudności, i to
nie tylko dlatego, że obiektywnie mamy do czynienia ze sprawą rzeczywiście
problemową; w tej sferze subiektywne odczucia, wzajemne uprzedzenia i lęki
oraz pewna nieufność są nie mniej ważne od kwestii geopolitycznych.
Brak koniecznego porozumienia i niechęć turecko-europejska ma oczywiście
swą długą historię, a zawarty w 1920 roku traktat z Sevres, który de facto uczynił
z państwa tureckiego protektorat mocarstw zachodnich, odgrywa prawdopodobnie rolę podobną do tej, jaką w świadomości Niemców miał traktat wersalski. Z tą
różnicą, że pamięć o upokorzeniu warunkami traktatu i o mocarstwowych zapędach zachodu wobec Turcji są w społeczeństwie tego kraju wciąż żywe, a nawet,
jak napisze Adam Balcer, stanowią ‘główny punkt odniesienia dla nowożytnej
tożsamości tureckiej’5.
Nigdzie nie widać tej nieufności jaśniej niż właśnie w przebiegu dążenia
Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej6. Już tylko pobieżny rzut oka na ‘oś
czasu’ negocjacji członkowskich Republiki Turcji wystarczy, by zauważyć, że
w całym procesie nie brak komplikacji. W kwietniu 2011 roku minęły dokładnie
dwadzieścia cztery lata od dnia, w którym Turcja formalnie zgłosiła akces do
(wtedy jeszcze) Wspólnot Europejskich. W przeciągu tego czasu nie brakło
niekiedy bardzo poważnych kryzysów; już w 1989 roku, a więc w niespełna
dwa lata po rozpoczęciu pierwszych rozmów, doszło do zawieszenia stosunków
dyplomatycznych między Turcją a Wspólnotami. Kolejne dziesięć lat musiało
3

Ibidem.
P. Kłodkowski, O pęknięciu wewnątrz cywilizacji, Warszawa 2005, s. 236.
5
A. Balcer, Bieg z przeszkodami – najważniejsze wyzwania polityczne i społeczne na drodze Turcji
do Unii Europejskiej, [w:] A. Balcer, W. Paczyński, R. Sadowski, Turcja po rozpoczęciu negocjacji z Unią
Europejską – relacje zagraniczne i sytuacja wewnętrzna, cz. I, Warszawa 2006, s. 8.
6
Na temat możliwych scenariuszy rozwoju tego procesu zob. np. b. a., Why Turkey’s EU Accession
Process Will Continue, http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=156&document_ID=118,
odczyt z dn. 31.03.2011,
4
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upłynąć, by kraj doczekał się statusu kandydata do UE. Proces ten w przeszłości
wielokrotnie ulegał zahamowaniu. Dopiero w 2005 roku Komisja Europejska
wydała zgodę na formalne rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. Dlaczego
tak późno? W latach 2002 – 2004 władze tureckie wprowadziły do krajowego
porządku prawnego szereg już wspomnianych pakietów reform, mających na
celu harmonizację systemów prawnych obu podmiotów, co było warunkiem
podjęcia dalszych kroków zmierzających ku integracji Turcji z Unią. Wdrożenie
reform nie mogło być sprawą łatwą; jedna z nich zakładała na przykład liberalizację polityki wobec Kurdów; problem ten możemy w tym miejscu jedynie
zasygnalizować, z racji na jego złożoność i przynajmniej kilka wymiarów7. Jak
mianowicie redukować zaostrzenia wobec mniejszości etnicznej, która w oczach
wielu ‘etnicznych’ Turków dąży do rozsadzenia państwa i zagraża jego spójności terytorialnej, jak również odpowiada za krwawe zamachy terrorystyczne?
Konflikt turecko-kurdyjski pochłonął już ponad 30 tys. istnień ludzkich. Nie
jest to jednak walka stricte etniczna, gdyż wielu Kurdów jest niemal zupełnie
zasymilowanych, czuje się obywatelami Turcji, a nawet służy w tureckiej policji
i wojsku8. Trudno nawet dokładnie określić czynniki determinujące ‘narodowość’
kurdyjską, choćby ze względu na duże zróżnicowanie językowe i religijne Kurdów (różne ich grupy mówią kilkoma językami, nie wszyscy też wyznają islam
bądź tę samą jego odmianę), jak również transgraniczne rozmieszczenie ludności
kurdyjskiej na styku bądź w ogóle na terytoriach czterech państw – Turcji, Iranu,
Iraku oraz Syrii. Jakiekolwiek uwolnienie praw mniejszości kurdyjskiej musiało
więc wiązać się z reperkusjami nie tylko w samym społeczeństwie tureckim, ale
także w zewnętrznych relacjach z sąsiadami. Turcy obawiali się separatyzmu
i ‘kurdyjskich’ terrorystów, państwa ościenne zaś ingerencji rządu tureckiego
w relacje z ich ‘własnymi’ Kurdami. Sami Kurdowie także nie garną się do tych,
którzy reprezentują rzekomo ich interesy. Większość głosów Kurdów w wyborach
zdobywa nie jakoby prokurdyjska i wiązana z terrorystami DTP (Demokratik
Toplum Partisi – Partia Społeczeństwa Demokratycznego), lecz otrzymują partie
tureckie, zwłaszcza rządząca islamska AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi – Partia
Sprawiedliwości i Rozwoju)9. W obliczu takiego skomplikowania problemu nie
może dziwić fakt, że rząd długo opierał się pozwoleniu na używanie języka kurdyjskiego w edukacji, telewizji czy prasie. Mimo kontrowersji takie pozwolenie
7
8
9

A. Balcer, op.cit, s. 15.
Ibidem, s. 16.
S. Alpay, Turkish Politics in 2008, „Panorama” 2009, s. 214.
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w końcu jednak wydano, co wraz z pozostałymi reformami trzeba odczytać jako
wyraźny sygnał gotowości do koniecznych, choć nie łatwych i dokonywanych
niekiedy nawet wbrew własnemu społeczeństwu przemian.
Wydaje się jednak, że niezależnie od tego, jak daleko idące będą te reformy,
podstawowe problemy w relacjach Turcji z Europą wciąż będą utrzymywać
między nimi polityczny dystans; powodem nieustannie powstających bądź też
przywoływanych rzekomych trudności w dialogu na długo jeszcze pozostanie
islam; zdecydowani przeciwnicy akcesji tureckiej będą skutecznie zamykać usta
optymistom głoszącym niczym nieskrępowany liberalizm kulturowy10. Sceptykom argumentów dostarcza samo życie; nietrudno sobie wyobrazić przebieg
hipotetycznej rozmowy między reprezentantami dwóch obozów, pro- i antytureckiego. Podczas gdy pierwszy będzie podkreślał świecki i demokratyczny
charakter państwa oraz możliwość pojawienia się ‘pomostu między Wschodem
a Zachodem’, drugi będzie szermował hasłami odmienności kulturowej i starym
jak świat argumentem o fundamentalistycznej naturze islamu, na poparcie
swych tez przytaczając niedostateczną asymilację imigrantów muzułmańskich
ze społeczeństwami krajów Europy Zachodniej i pożałowania godne wydarzenia
z udziałem muzułmanów zamieszkujących Europę – zamieszki na przedmieściach Paryża, afera po publikacji karykatur Mahometa i palone w związku z tym
duńskie flagi, czy wreszcie zabójstwa Theo van Gogha i Pima Fortuyna.
Oba stanowiska są równie niebezpieczne i w sposób znaczący zafałszowują
obraz sytuacji; o ile dziś nikt już nie powinien straszyć Europejczyków ‘dzikimTurkiem’ czy ‘Turkiem – terrorystą’, to jednak niczym niezastrzeżone poparcie
dla Turcji w UE jest chyba równie nieuzasadnione; dowody można mnożyć.
Wiele powiedziano już o problemach, jakie pojawiają się w islamskim ujęciu
władzy, prawa i ustroju politycznego; dotyczą one także Turcji, choć niewątpliwie
w dużo mniejszym i zupełnie innym zakresie niż na przykład rządzonych przez
reżimy Libii czy Syrii. Deklarowany w konstytucji tureckiej świecki charakter
państwa niczego jeszcze nie przesądza – społeczeństwo wyznaje islam, w którym
pytanie o to, kto tak naprawdę sprawuje rządy, jest co najmniej kontrowersyjne
z punktu widzenia demokracji europejskiej; nikt też nie jest w stanie zagwarantować, że korpus oficerski już nigdy nie będzie islamski – polityka generałów
10
Przez ‘liberalizm kulturowy’ rozumieć można zupełną i niczym niekwalifikowaną otwartość
na inne kultury, absolutne ‘uwolnienie’ wszystkich kultur, czego podstawą jest zwykle założenie, że
różnice kulturowe nie mają znaczenia dla współczesnych relacji międzyludzkich; w konsekwencji,
należy unikać podkreślania tych różnic i barier, które one wznoszą, gdyż inaczej można zostać posądzonym o ‘rasizm’ czy ‘niepoprawność polityczną’.
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w tej kwestii kiedyś może się zmienić, nastąpią zmiany pokoleniowe, być może
w przyszłości przestanie się usuwać z wojska osoby przyznające się do wiary.
Hipotetyczna koalicja proislamskiej armii z rządzącą partią islamską, choć dzisiaj
istotnie nieprawdopodobna, nie może być wykluczona w przyszłości. Taki sojusz,
zwłaszcza w sytuacji kryzysu gospodarczego, kiedy rządy często objawiają dotąd
ukryte skłonności autorytarne, mógłby skutecznie zagrozić demokracji w kraju.
Kolejną zasadniczą sprawą jest stan demokracji tureckiej; jest ona jeszcze
mimo wszystko niedojrzała, a wartości w Europie już dawno uznane za podstawowe są w Turcji często dopiero ideałem, do którego się dąży, często pozostającym w praktyce jedynie na papierze. W ostatnich latach, o czym powiemy szerzej,
co najmniej kilkukrotnie groził Turcji przewrót wojskowy, a w niewyjaśnionych
okolicznościach ginęli z różnych względów „niewygodni” ludzie; i tak 5 lutego
2006 roku w Trabzonie zginął we własnym kościele, zabity strzałem z bliskiej
odległości, włoski ksiądz Andrea Santoro11, a w niespełna rok później w samym
centrum Stambułu zamordowano także dziennikarza pochodzenia ormiańskiego
Hranta Dinka12. Do wydarzeń z tamtego okresu, tj. lat 2006 – 2008, warto powracać, gdyż dobrze obrazują przynajmniej niektóre problemy, z jakimi Turcja będzie
musiała się zmierzyć, jeśli jej demokracja ma rzeczywiście dojrzeć. Jest to dla tego
kraju warunkiem sine qua non stania się wiarygodnym partnerem dla Europy;
Turcy wiedzą dobrze, jak łatwo tę wiarygodność podważyć, a może nawet utracić.
Po śmierci ks. Santoro publicyści tureccy niemal jednym głosem potępili zamach,
podkreślając też fakt, że wydarzenie to może być użyte przeciwko Turkom
w kontekście ich członkostwa w UE. Emin Colasan pisał w „Hurriyet”: „Jeśli
ksiądz zabity w Trabzonie rzeczywiście zginął z powodu karykatur, to istotnie
naszej wiarygodności zadano kolejny cios”13. Wtórował mu inny dziennikarz tej
redakcji Oktay Eksi, którego zdaniem zabójstwo księdza na ziemi tureckiej zupełnie zrujnowało jej już i tak nadszarpniętą reputację – najpierw Turek podniósł
rękę na samego papieża, teraz inny Turek zabija katolickiego księdza14. Prasa
włoska również zauważała możliwe polityczne skutki morderstwa; „Corriere
della Sera” pisał o „kolejnej przeszkodzie” na „długiej i trudnej drodze do człon-

11

b. a., Priest’s murder sparks press anguish, BBC News, 7. 02. 2006, http://news.bbc.co.uk/2/hi/
europe/4689172.stm, odczyt z dn. 10.01.2010.
12
G. Knaus, Obama, Wulff and Christians as Enemies of Turkey, http://www.esiweb.org/rumeliobserver/2010/10/21/obama-wulff-and-christians-as-enemies-of-turkey, odczyt z dn. 24. 05. 2010.
13
b.a., Priest’s murder…
14
Ibidem.

Piotr Ahmad: Demokracja islamska? Casus Turcji

13

kostwa w UE”, zwracano też uwagę na możliwe, długotrwałe i międzynarodowe
reperkusje tego wydarzenia15.
„Podejmowanie refleksji na temat ‘solidarności’ między wyznawcami różnych
religii jest oczywiście zrozumiałe. Jednakże to, co stało się z księdzem Santoro,
a przed nim, na przestrzeni ostatnich lat, także z wieloma innymi katolickimi czy
w ogóle chrześcijańskimi duchownymi w krajach Bliskiego Wschodu, wyraźnie
wskazuje, że ta solidarność ma granice”16.
Pytanie o możliwe porozumienie między wyznawcami chrześcijaństwa
a muzułmanami jest podstawą i często powracającym motywem dyskusji o obecności Turcji w Europie; postawienie go być może wielu wyda się niewygodne,
jednak, i tutaj przeciwnicy „umieszczenia” Turcji w Europie nie są bez racji, nie
można zupełnie lekceważyć odmienności kulturowej i religijnej muzułmanów.
Jeśli mówi się o integracji Turcji z UE, nie można pominąć także innych
pytań – czy Turcy w ogóle chcą być w Europie? Okazuje się, że społeczeństwo
tureckie nie jest w tym względzie szczególnie optymistyczne. Zaledwie połowa
Turków chce członkostwa w UE, a co trzeci jest jego zdecydowanym przeciwnikiem. Nawet ci spośród Turków przyznających, że czują się Europejczykami,
często nie do końca potrafi określić, co o tej „europejskości” decyduje. W oczach
wielu z nich Europa jest „klubem państw chrześcijańskich”, w którym miejsca dla
Turcji po prostu nie ma17. Wątpliwości może również budzić motywacja Turków;
jednym z głównych argumentów za członkostwem w UE miałyby być według
nich poprawa sytuacji materialnej państwa, choć, co pozytywne, wielu z nich
widzi też w UE jakąś nadzieję na głębszą demokratyzację kraju18.
Kwestią nie mniej palącą jest ustalenie, jakie skutki może mieć wejście
Turcji do Unii Europejskiej w kontekście spójności kulturowej Europy oraz
koniecznej dla integralności UE asymilacji społeczeństwa tureckiego w środowisku polityczno-społecznym wyrosłym na gruncie odmiennych wartości niż
ich własne19. Oczywiście istnieją też przesłanki na korzyść członkostwa Turcji
w UE. Nie wszystkie jednak dają się łatwo utrzymać. Mówi się na przykład
o tym, że Turcja jako członek UE będzie mogła wywierać stabilizujący wpływ
na Kaukaz i Bliski Wschód20. Niewykluczone. Natychmiast jednak rodzi się
15
16
17
18
19
20

Ibidem.
Ibidem.
A. Balcer, op.cit., s. 12.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
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pytanie, jak kraj, który sam boryka się z destabilizacją wewnątrz, o czym niżej,
może działać w tej roli ad extra.
Rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP)
Recepa Erdoğana zdaje sobie sprawę z faktu, że wobec powyższych trudności na
Zachodzie – poza wątpliwym co do politycznych zysków udziałem w operacjach
NATO – w najbliższym czasie zdziała niewiele; dlatego też minister spraw zagranicznych Ahmet Davutoglu nakreślił nowy obraz polityki zagranicznej kraju,
w którym zaczyna dominować tendencja do działań regionalnych i lokalnych21.
Turcja już nie będzie spoglądać na Zachód i łasić się u drzwi salonów Europy;
teraz zamierza przyjąć perspektywę sąsiedzką i aspiruje do miana lokalnego,
a może nawet regionalnego mocarstwa. Ma do tego wszelkie predyspozycje;
strategiczne położenie geograficzne w centrum obszaru, gdzie spotykają się bądź
oddziałują na siebie Azja, Europa, Kaukaz i Bliski Wschód, odpowiedni potencjał
demograficzny jako najludniejszego kraju Europy22 i przede wszystkim relatywna
potęga ekonomiczna – jeśli spojrzymy na jej PKB, okaże się, że jest to połowa
PKB Rosji, a wartość ta dwukrotnie przewyższa wysokość PKB Grecji i Iranu23.
Turcja aktywnie angażuje się w politykę regionu, w którym coraz bardziej
przejmuje rolę mediatora, jak na przykład między Armenią a Azerbejdżanem
w sporze o Górny Karabach czy między Hamasem a Izraelem. Turcja działa też
wielokrotnie jako pośrednik w kontaktach między Waszyngtonem a Teheranem,
z którym pozostaje obecnie w dobrych stosunkach, także handlowych. Starania
Turcji o silną pozycję w regionie i wybór opcji wschodniej choć w części rekompensują jej chłodne reakcje, jakie mimo strategicznego sojuszu z USA wzbudza
w Europie24. Turcja jest więc w politycznej rozterce, ale nie ogranicza się to li
tylko do problemów zewnętrznych. Jak pisze Ira M. Lapidus, wewnętrznie kraj
również doznaje swoistego rozdarcia; w Turcji bowiem toczy się od kilkunastu
już lat debata o istotnych elementach tożsamości tureckiej, a wśród nich o islamie

21

A. Evin i in., op.cit., s. 12.
Umiejscowienie geograficzne Turcji zawsze przedstawiało swoisty problem w stosunkach
międzynarodowych; z punktu widzenia tej pracy, to znaczy geopolitycznie, uprawnione wydaje się
stwierdzenie, iż Turcja jest krajem europejskim, nawet jeśli faktycznie nie jest nim w sensie
kulturowym.
23
Ibidem, s. 9.
24
S.A. Duzgit, Turkey: Internal and External Challenges to Democratisation, [w:] M. Emerson,
R. Young (red.), Democracy’s Plight in the European Neighbourhood: Struggling Transitions and Proliferating Dynasties, Centre for European Policy Studies, Brussels 2009, s. 62 – 63.
22
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i jego miejscu w życiu publicznym i społecznym25. Społeczeństwo tureckie jest
w tym względzie silnie spolaryzowane, a zjawisko to się jeszcze pogłębia, mimo że
potężne czynniki, takie jak armia, a także opozycja nacjonalistyczna, zdecydowanie dążą do wytworzenia w narodzie jednej niepodzielnej tożsamości ‘tureckiej’26.
Spór dotyczy, z grubsza rzecz biorąc, różnic ideologicznych między islamistami,
czyli zwolennikami obecności islamu w sferze publicznej, a sekularystami, dla
których celem nadrzędnym jest rygorystyczne zachowanie świeckiego charakteru
polityki i państwa.
Rządząca Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP)
jest tworem wyjątkowym; jej członkowie, choć wprost przyznają się do islamu,
odrzucają jednak wszystko to, co mogłoby ich kojarzyć z fundamentalizmem
islamskim. Jej ideologia pozostaje jednak do pewnego stopnia niejasna. Z jednej strony głównym filarem polityki zagranicznej AKP i priorytetem, któremu
podporządkowane są reformy wewnętrzne, jest akcesja Turcji do Unii Europejskiej. Z drugiej – trudno nie brać pod uwagę islamskich korzeni AKP, jej bazy
wyborczej oraz słów jej (do niedawna) lidera, a później premiera oraz aktualnie
urzędującego prezydenta Recepa Erdoğana, który jako burmistrz mówił o sobie,
że jest ‘sługą szariatu’, minarety nazwał ‘bagnetami islamu’, a pewnego dnia określił się nawet jako ‘imam Stambułu’27. Kemaliści także nie zostawiają na AKP
suchej nitki, twierdząc, że polityka proeuropejska i wartości demokratyczne co
prawda stale goszczą na ustach rządzących, ale w głębi duszy są oni ukrytymi
fundamentalistami religijnymi, chcącymi zmienić kraj w państwo islamskie.
Miałaby tego dokonać ‘pełzająca islamizacja’. AKP rozpoczęła rządy w Turcji
w wyniku demokratycznych wyborów w 2003 roku, w których uzyskała 34%
głosów; w kolejnych wyborach w 2007. AKP ponownie odniosła zwycięstwo,
tym razem uzyskując 46,6% głosów, a premierem na drugą już kadencję został
Recep Erdoğan28. W 2007 roku Turcy wybierali też prezydenta; kemalistowska
opozycja próbowała ukazać całą sprawę jako zagrożenie zagarnięcia przez jedną
partię pełni władzy w państwie.
25

I.M. Lapidus, The Modern Transformation: Nineteenth and Twentieth Centuries. Dissolution of
the Ottoman Empire, [w:] idem, A History of Islamic Societies, Cambridge 2002, s. 510 – 511, cyt. za:
P. Kłodkowski, op.cit.
26
Ibidem.
27
M. Rubin, Will Turkey Have an Islamist President?, http://www.aei.org/outlook/25554, odczyt
z dn. 1.02.2011.
28
A. Rabasa, F.S. Larrabee, The Rise of Political Islam in Turkey, Santa Monica 2008, http://www.rand.
org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG726.pdf, s. 31–32, odczyt z dn. 1.01.2015.
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AKP jednak nie tylko nie zaprowadziła w Turcji republiki islamskiej – a taki
czarny scenariusz roztaczali przed społeczeństwem jej przeciwnicy – ale, co może
wydawać się zaskakujące, wprowadziła szereg reform, które nie bez przesady
można uznać za ‘oświecone’ i demokratyczne. W ostatnich latach zniesiono karę
śmierci; wyciągnięto również dłoń w stronę Kurdów, zezwalając na, jakkolwiek
ograniczone – nauczanie w ich języku; kolejnym novum jest legalizacja nadawania w Turcji przez telewizję kurdyjską i wydawania kurdyjskiej prasy codziennej.
Te i inne reformy budzą zrozumiały sprzeciw skrajnych fundamentalistów
islamskich, którzy jednak, co trzeba podkreślić, stanowią w Turcji margines
społeczeństwa, w którym z reguły nie znajdują poparcia29. Nie znaczy to jednak,
że demokracja turecka jest niezagrożona.
W cieniu generałów – demokracja w kryzysie

Jedną z bolączek tureckiej demokracji jest – i chyba na długo jeszcze pozostanie – nie do końca jasna i z punktu widzenia Europejczyka rola armii w tureckim
systemie politycznym. W Europie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że kontrola
wojska w całości spoczywa w rękach cywilnych, a ostateczne decyzje polityczne
dotyczące armii nie należą do generałów, lecz raczej do ministrów obrony, prezydentów i parlamentów. W Turcji problem jest tym bardziej skomplikowany,
że korpus oficerski bardzo silnie identyfikuje się z misją strzeżenia świeckości
kraju. W tej sytuacji fakt, że krajem rządzi partia islamistyczna jest solą w oku
wojskowych. Istnieją przynajmniej poszlaki, jeśli nie przekonujące dowody na
to, że armia turecka może być w jakiś sposób zamieszana w próby destabilizacji
rządu Erdoğana, a w 2007 roku na jaw wyszły kompromitujące oficerów fakty
mogące świadczyć o przygotowywanym od kilku już lat zamachu stanu30.
19 stycznia 2007 roku w drodze powrotnej do domu zginął turecki dziennikarz pochodzenia ormiańskiego Hrant Dink. Dink był znany jako gorliwy
promotor pojednania turecko-ormiańskiego. Niejasne zabójstwa i zamachy
są poważną ciemną kartą w historii demokracji tureckiej. Politolodzy tureccy
zwracają w tym kontekście uwagę na istnienie w Turcji tzw. ‘głębokiego państwa’
(tur. derin devlet). Za Sahinem Alpayem ‘głębokie państwo’ można zdefiniować
jako quasi-mafijne organizacje, nierzadko o charakterze przestępczym, współ29
30

P. Kłodkowski, op.cit. s. 241.
G. Knaus, op.cit.
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pracujące i mające rozliczne powiązania z służbami specjalnymi i wywiadem,
działające, co zrozumiałe, ponad i poza prawem tureckim31. Istnienie ‘głębokiego
państwa’ jest oczywistym wyzwaniem dla demokratyzacji kraju.
29 marca 2007 roku, w dwa miesiące po zabójstwie Dinka, dziennik „Nokta”
wstrząsnął opinia publiczną, donosząc, iż armia od dawna planuje przewrót.
Materiały o tym świadczące miały znajdować się na dysku twardym komputera
należącego do dowódcy marynarki wojennej adm. Ozdena Orneka. Według
przecieku prasowego planowano dwie operacje: najpierw operację „Blondynka”,
a następnie operację „Światło Księżyca”. Według „Nokty” tylko stanowczy sprzeciw szefa sztabu gen. Hilmiego Ozkoka udaremnił zamach32. Z punktu widzenia
swobód demokratycznych interesująca jest zwłaszcza reakcja władz na przeciek.
12 kwietnia biura „Nokty” zostały przeszukane. Już kilka dni później redaktor
naczelny tej gazety Alper Gormus poinformował na konferencji prasowej
o zakończeniu działalności i zamknięciu redakcji. Ponadto wytoczono przeciw
Gormusowi proces o zniesławienie33. Natychmiast nasuwa się pytanie: co dzieje
się z wolnością prasy i wolnością myśli w Turcji? Nie dotyczy to tylko gazet.
W Turcji głośno było wówczas także o rękopisie książki, której autorem jest
osadzony w więzieniu dziennikarz Ahmet Šik. Policja turecka na podstawie
nakazu sądowego przeszukała kilka drukarni i wydawnictw, niszcząc elektroniczne kopie niewydanej dotąd publikacji. Premier Erdoğan bronił się przed
zarzutami, twierdząc, że nakazy rewizji wydały sądy, i to one podjęły decyzję
o tym, że książka powinna być przedmiotem postępowania. Uwięziony dziennikarz zajmował się aferą Ergenekonu. Ergenekon (tur. ‘wysoka przełęcz, stroma
przełęcz’) odnosi się do nacjonalistycznego mitu, w myśl którego przodkowie
Turków, podążając za szarym wilkiem, przedostali się przez ‘przełęcz’ z Azji
Centralnej na teren swej nowej ojczyzny. Była to więc wymarzona nazwa dla
radykalnej i tajnej organizacji, zwłaszcza o charakterze zbrojnym. Kwestią szczególnie wartą uwagi jest fakt, że znaczną część implikowanych w tej sprawie ludzi
stanowią byli bądź pozostający w czynnej służbie oficerowie, po raz pierwszy
sądzeni przez sąd cywilny34. Jeśli bowiem armia rzeczywiście okazałaby się
współodpowiedzialna za utworzenie organizacji przestępczej mającej na celu
31

S. Alpay, op.cit., s. 215.
G. Knaus, op.cit.
33
Ibidem.
34
W kwietniu 2014 roku sąd stambulski wydał wyrok w tej sprawie; co symptomatyczne, szef
sztabu armii tureckiej został jeszcze w marcu zwolniony z aresztu mimo ciążącego na nim wyroku
dożywotniego więzienia. Zob. Komisja Europejska, Turkey Progress Report, October 2014, s. 12, http://
32
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obalenie rządu, demokracja w Turcji, przynajmniej na poziomie politycznym,
byłaby po prostu martwą literą35.
Do pełnego urzeczywistnienia ideałów demokracji w tym azjatycko-europejskim kraju jest jeszcze daleko; pokazują to wyraźnie reakcje rządu Erdoğana na
protesty i zamieszki, które wybuchły w Turcji latem 2013 roku. Policja użyła przeciwko demonstrantom gazu łzawiącego i armatek wodnych, jednak zamieszki
tylko przybrały na sile, po tym jak wcześniej w niewyjaśnionych okolicznościach
w starciach z policją w Ankarze zginął młody mężczyzna. Protesty w Turcji
odbywały się zaledwie kilka miesięcy przed wyborami lokalnymi i niecały rok
przed kampanią prezydencką36.
Współpraca czy alienacja – perspektywy na przyszłość

Jak stwierdza Komisja Europejska w raporcie o postępach Turcji w jej staraniach
o członkostwo w Unii, nie ma alternatywy dla procesu akcesyjnego. Zgodnie
z rekomendacjami Komisji Europejskiej dla Turcji na lata 2014 – 2015 zawartymi
w raporcie kraj ten odgrywa szczególną, strategiczną rolę w regionie ze względu
na swoją pozycję polityczną i położenie geograficzne. Unia Europejska liczy,
że Turcja stanie się ważnym partnerem w tym regionie, zwłaszcza w zakresie
polityki zagranicznej i międzynarodowej, jak również współpracy w dziedzinie
energetyki37.
Komisja Europejska dostrzega w swoim raporcie pewne pozytywne kroki
podjęte przez stronę turecką w kierunku demokratyzacji życia politycznego
i społecznego w Turcji. Wśród nich Komisja wymienia między innymi ustawodawstwo zezwalające na edukację, także prywatną, w językach innych niż turecki;
z zadowoleniem przyjęto także fakt przygotowania przez Turcję tzw. Strategii
o Unii Europejskiej (European Union Strategy), zakładającej przeprowadzenie
w kraju szeregu reform gospodarczych i politycznych38. Z drugiej strony Komisja
stwierdza wciąż występujące w Turcji istotne uchybienia w dziedzinie wolności
ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-turkey-progress-report_en.pdf,
odczyt z dn. luty–marzec 2015.
35
G. Knaus, op.cit.
36
C. Sezer, Turkish police use teargas as protests resurface, http://www.reuters.com/article/2013/09/13/us-turkey-protests-idUSBRE98C0AA20130913, odczyt z dn. 13.09.2013.
37
European Commission, Turkey Progress Report, op.cit., s. 1 – 2.
38
Ibidem, s. 4.

Piotr Ahmad: Demokracja islamska? Casus Turcji

19

wypowiedzi i zgromadzeń – jak choćby próby cenzurowania portali społecznościowych; podobnie zasada rozdziału władz ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej nie zawsze jest realizowana w stopniu zadowalającym. Komisję
Europejską niepokoją w tym aspekcie zwłaszcza niestabilność i jej zdaniem
niewystarczający stopień niezależności sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy
policji, jak również brak przejrzystości w śledztwach (dotyczących na przykład
oskarżeń o korupcję) prowadzonych przeciwko urzędnikom państwowym39.
Przyszłość demokracji tureckiej wydaje się sprawą otwartą. Niewątpliwie istnieją ważne przesłanki do tego, by patrzeć na nią z umiarkowanym optymizmem.
Turcja kontynuuje rozmowy akcesyjne z Unią Europejską, podejmuje też próby
– przynajmniej na poziomie przepisów – zbliżenia swego prawa do kanonów prawodawstwa europejskiego, a także otwiera się na mniejszość kurdyjską. Obawy
o świeckość państwa również okazały się w dużej mierze bezpodstawne, trudno
bowiem uznać propozycję zniesienia zakazu noszenia chust na terenie uczelni za
szczególny zwrot ku islamizmowi, jak chciała tego opozycja. W tureckiej polityce
zagranicznej także dominują tendencje pozytywne: angażowanie się w mediacje
między sąsiadami, aktywność w regionie.
Demokracji w Turcji brakuje jednak stabilności, pewnego rodzaju konsolidacji. Zrozumiały niepokój musi budzić choćby działalność ‘głębokiego państwa’,
afera Ergenekonu czy rażące przypadki łamania wolności prasy. Dla zdrowego
funkcjonowania ustroju politycznego kraju będzie także konieczne dokładne
i jasne określenie roli armii w systemie politycznym kraju, według standardów
europejskich.

39

Ibidem, s. 3 – 4.
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Pretorianizm to kategoria dotycząca relacji cywilno-wojskowych, w których
wojsko przejawia chęć przejęcia kontroli nad instytucjami państwowymi lub
też wywierania na nie wpływu. Większość autorów zgadza się więc z tezą, iż
pretorianizacja państwa to pewien rodzaj patologii życia publicznego i politycznego, który nie tylko prowadzi do osłabiania instytucji państwa, ale także
do upadku wartości moralnych zarówno elit, jak i społeczeństwa1. Odwołując
się do różnych definicji pretorianizmu, nie sposób nie dostrzec, że poziom
profesjonalizacji armii z reguły ma bezpośrednie przełożenie na charakter oraz
sposoby ingerowania korpusu oficerskiego w życie polityczne państwa. Armie,
które cechuje wysoki poziomie upolitycznienia, niski poziom profesjonalizmu
i doświadczenia politycznego, często wykorzystują instrumenty bezpośredniej
kontroli nad instytucjami publicznymi2. Natomiast armie, które cechuje wysoki
poziom profesjonalizmu, dążą raczej do ukrycia swojego wpływu politycznego
i do stworzenia bardziej „wysublimowanych” sposobów kontroli politycznej3.
Podczas gdy działania tych pierwszych często prowadzą do pojawienia się
podziałów wewnątrz samego korpusu oficerskiego, przewrotów politycznych,
a nawet wojen domowych, to w państwach dotkniętych drugą formą pretorianizmu dochodzi raczej do stabilizacji sytuacji politycznej. Metody wywierania
wpływu pośredniego przez armie gwarantują więc oficerom bardziej efektywne
i długotrwałe oddziaływanie na instytucje publiczne, co powoduje, że armia
silnie „zakorzenia” się w systemie politycznym. Celem opracowania jest ukazania
teoretycznych aspektów pretorianizmu, a także przedstawienie mechanizmów
działania armii pretoriańskiej na przykładzie doświadczeń tureckich. Mając na
uwadze, że relacje cywilno-wojskowe w Turcji, poczynając od reform Atatürka
do dnia dzisiejszego, podlegały ciągłej ewolucji, nie sposób nie dostrzec, że także
pozycja armii ulegała ciągłym zmianom. Co więcej, oprócz sformalizowanych
form nacisku na elity polityczne, które mają swoje oparcie w aktach prawnych
oraz w ustawie zasadniczej, armie pretoriańskie stosują także mniej sformalizowane metody wywierania wpływu politycznego. Skuteczność wywierania przez
armie wpływu na najważniejsze decyzje w państwie day-to-day politics znacznie
1

D.C. Rapoport, A Comparative Theory Of Military and Political Types, [w:] Changing Patterns
Of Military Politics, red. S.P.Huntington, New York 1962, s. 72; S.P. Huntington, Political Order in
Changing Societies, Yale 1974, s. 192 – 264.
2
Zob. P.J. Schraeder, African Politics and Society; a Mosaic of Transormation, Boston 2000, s. 247;
W. Tardoff, Government and Politics in Africa, London 1997, s. 197.
3
S. Cook, Ruling not Governing, the Military and Political Development in Egypt, Algeria and
Turkey, Baltimore 2007.
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jednak wzrasta, jeżeli jej pozycja jest mocniej osadzona w istniejącym porządku
instytucjonalno-prawnym. Ponieważ celem pracy jest ukazanie źródeł oraz
procesów kształtowania mechanizmów służących wzmocnieniu pretorianizmu
tureckiego, a nie jego erozji, która zaczęła następować wraz z przejęciem władzy
przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju (Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP),
relacje pomiędzy armią a partią rządzącą nie zostaną rozwinięte w niniejszym
opracowaniu.
Pretorianizm jako przejaw siły politycznej armii

Klasyczne teorie pretorianizmu (S.P. Huntingtona i D.C. Rapoporta) odnoszą się
z reguły do państw, w których procesowi degeneracji pierwotnych funkcji armii
(upolitycznienie i spadek skuteczności bojowej) towarzyszą korupcja i paraliż
instytucji państwa4. Warto jednak zwrócić uwagę na koncepcję A. Paerlmuttera,
która nieco odbiega od tych proponowanych przez wspomnianych wcześniej
autorów. Podczas gdy Huntington i Rapoport dopatrują się słabości armii jako
źródła degradacji instytucji publicznych i życia politycznego, zdaniem Perlmuttera to nie w armii, lecz w skorumpowanym systemie politycznym należałoby
doszukiwać się źródeł słabości państwa5. Co więcej, jeżeli armia będzie profesjonalna, zdyscyplinowana, to jej ingerencja w życie polityczne może okazać się
czynnikiem stabilizującym, a nie pogłębiającym chaos w państwie. Opinię tę
wydaje się popierać Morris Janovitz, który zwraca uwagę, że na przełomie lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych dwudziestego wieku, część państw dotkniętych pretorianizmem, jak np. Egipt czy Turcja, staje się bardziej stabilna6. Wraz
ze wzrostem profesjonalizacji wojsko zaczyna działać w sposób bardziej zorganizowany, czemu jednak nie towarzyszy proces jego odpolitycznienia, jak pisali
Huntington i Rapoport. Okazuje się, iż wyższy poziom profesjonalizacji armii
sprzyja jej upolitycznieniu, a oficerowie wykazują zainteresowanie sprawami
publicznymi7. W wielu państwach, jak np. w Egipcie, Turcji czy Algierii, słabo
wyszkolone i źle zorganizowane armie, o których pisali Huntington i Rapoport,
4

D.C. Rapoport, op.cit., s. 72.
A. Perlmutter, The Praetorian State and the Praetorian Army: Toward a Taxonomy of CivilMilitary, „Comparative Politics” 1969, vol. 1, no. 3, s. 382 – 404.
6
M. Janowitz, Military Institutions and Coercion in the Developing Nations, Chicago 1977, s. 5.
7
Zob. H. Pope, N. Pope, Turkey Unveiled. New York 2004, s. 100 – 101; D. Lutterbeck, Arab
Uprisings and Armed Forces: Between Openness and Resistance, Geneva 2011, s. 25.
5
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zostają zastąpione silnymi, profesjonalnymi instytucjami o wykrystalizowanych
poglądach politycznych. Bardziej współcześni badacze, jak np. M. Kamrava czy
S. Cook, wydają się potwierdzać te obserwacje8.
Pretorianizm jest zjawiskiem nie tylko złożonym, ale także podlegającym
ewolucji, czego wyrazem staje się między innymi to, że w wielu państwach armie
pretoriańskie nie są już wewnętrznie podzielone i tworzą spójną hierarchiczną
strukturę. Stephen Cook także dostrzegł, iż współczesne profesjonalne armie,
dzięki dyscyplinie, jedności i dostępowi do arsenału zbrojnego, dysponują
wysokim potencjałem „szantażu politycznego”, co z kolei ma przełożenie na ich
siłę względem partii politycznych9. Korpus oficerski może wywierać wpływ na
decyzje polityczne bez konieczności przejmowania bezpośredniej kontroli nad
aparatem państwa ruling but not governing. Armia przyjmuje więc rolę „władcy
marionetek” (puppet master), zrzucając z siebie odpowiedzialność za podejmowane decyzje, którymi z kolei obarczane są elity formalnie sprawujące władzę.
Skoro wojsko, dzięki swojej wewnętrznej organizacji i dostępowi do środków
siłowych, ma przewagę nad instytucjami cywilnymi, rodzi się pytanie, dlaczego
zjawisko pretorianizmu nie dotyka np. państw Europy Zachodniej, gdzie mamy
do czynienia z najwyższym poziomem profesjonalizacji w armii. Finner w swoich
badaniach podejmuje się odpowiedzi na to pytanie. Sugeruje, iż armia musi przejawiać pewne predyspozycje (profesjonalizm i spójność instytucjonalna do interwencji), ale także niezbędne jest pojawienie się określonych okoliczności, które
będą sprzyjać jej upolitycznieniu. Po pierwsze, profesjonalnym armiom, które są
gwarantem integralności terytorialnej państwa, będzie łatwiej przekonać opinię
publiczną o konieczności ingerencji w sprawy polityczne państwa. Na przykład
Izrael i Egipt, ze względu na swoje położenie geopolityczne, są zmuszone do
utrzymywania wojsk w ciągłej gotowości bojowej, czego nie można powiedzieć
o państwach funkcjonujących w stabilnym środowisku międzynarodowym. Brak
zagrożenia zewnętrznego w państwach Ameryki Łacińskiej znacznie ograniczył
polityczną rolę armii w tym regionie, co ułatwiło proces transformacji demokratycznej10. Ponadto poczucie zagrożenia zewnętrznego sprzyja profesjonalizacji
armii i zwiększeniu skuteczności wywierania przez nią wpływu politycznego.
8
Zob. M. Kamrava, Military Professionalization and Civil-Military Relations in the Middle East,
„Political Science Quarterly” 2000, vol. 115, no. 1, s. 69; S.A. Cook, op.cit, s. 1 – 13.
9
Ibidem, s. IX.
10
J. Rial, Armies and Civil Society in Latin America, [w:] Civil-Military Relations and Democracy,
red. L. Diamond, M.F. Platter, London 1996, s. 51 – 53.

24

ATHENAEUM

vol. 46/2015

Polskie Studia Politologiczne

Przykładem może być wojsko egipskie, które przeszło gruntowny proces modernizacji po przegranych walkach z Izraelem11. Po drugie, ważnym czynnikiem jest
poziom kultury politycznej. Zdaniem Finnera w rozwiniętych demokracjach
zachodnioeuropejskich, w których społeczeństwo akceptuje istniejący porządek
instytucjonalno-prawny i demokratyczne procedury alteracji władzy, będziemy
mieli do czynienia z brakiem przyzwolenia na ingerowanie armii w sprawy polityczne. Inaczej jest w państwach autorytarnych czy też przechodzących proces
transformacji systemowej, w których nie ma jasności co do procedur alteracji
władzy, instytucje publiczne są słabo rozwinięte i społeczeństwo nie w pełni
akceptuje istniejący porządek instytucjonalno-prawny.
W Turcji w latach 1960 – 1980 doszło do wykształcenia specyficznego kontekstu, który okazał się „katalizatorem” dla rozwoju pretorianizmu. Z jednej
strony zwycięstwo frakcji umiarkowanej w armii doprowadziło nie tylko do
centralizacji mechanizmów decyzyjnych, ale także dało generalicji możliwość
realizowania swoich ambicji politycznych bez podejmowania ryzyka wystąpienia
rozłamów w korpusie oficerskim12. Z drugiej strony wzmocnienie pozycji armii
nie byłoby możliwe bez sprzyjających okoliczności społeczno-politycznych. Po
pierwsze, elity wojskowe odegrały kluczową rolę w walce o niepodległość Turcji,
co wpłynęło znacząco na sposób postrzegania armii przez społeczeństwo. Armia
od początku istnienia republiki była jednym z głównych aktorów politycznych,
a zwycięscy generałowie, jak Mustafa Kemal Atatürk czy İsmet İnönü, urośli do
rangi bohaterów narodowych. Wojsko tureckie nie musiało więc obalać władz
cywilnych w celu zdobycia władzy. To wojsko wywalczyło niepodległość i było
najważniejszym architektem, a zarazem filarem nowego państwa13. Po drugie,
poczynając od roku 1960, społeczeństwo tureckie było zmęczone niestabilną
sytuacją polityczną i ciągłymi konfliktami pomiędzy różnymi ugrupowaniami
politycznymi. Korupcja, skandale polityczne doprowadziły do umocniona
w społeczeństwie przeświadczenia, iż rządzący politycy nie potrafią skutecznie
kierować państwem14. W 1960 roku, jak i w 1971 roku armia zmusiła do ustą-

11

A. Perlmutter, op.cit., s. 5 – 6.
Zob. W. Hale, The Turkish Army In Politics, 1960 – 1973, [w:] Turkish State, Turkish Society, red.
N. Sirman A. Finkel, New York 1990, s. 65 – 68.
13
M. Johnson, The Role of the Military in Turkish Politics, „Air University Review” January–Feb
ruary 1982, s. 1. http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/aureview/1982/jan-feb/johnson.
html, odczyt z dn. 29.06.2014.
14
M.Y. Geikdaği, Political Parties in Turkey, the Role of Islam, New York 1984, s. 95.
12
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pienia gabinety Menderesa i Demirela, łagodząc nastroje społeczne15. Po trzecie,
kontekst zimnowojenny i bliskość Związku Radzieckiego okazały się kolejnym
elementem wzmacniającym pozycję armii, która stała się jedynym gwarantem
suwerenności kraju16. Generałowie postanowili więc wykorzystać sprzyjające
okoliczności zarówno wewnętrzne, jak i międzynarodowe w celu zwiększania
swojego wpływu politycznego.
Instytucjonalny wymiar pretorianizmu tureckiego

Jak sugerowałem, współczesne armie, powinny wystrzegać się bezpośrednich
form oddziaływania na struktury państwowe i starać się raczej wypracować
metody kontroli pośredniej. Doświadczenia wielu państw pokazały, że armie
pretoriańskie mogą to robić w dwojaki sposób:
–– poprzez wykorzystanie istniejących instytucji czy też odwoływanie się
do porządku prawnego;
–– poprzez stosowanie szantażu politycznego, który po pewnym czasie
może doprowadzić do wypracowania niesformalizowanych, jednak
zrutynizowanych i pożądanych przez elity wojskowych relacji z innymi
podmiotami polityki.
Większość armii pretoriańskich stara się ukryć instrumenty wpływania na
elity polityczne i biurokratyczne. Wpływu tego jednak nie sposób całkowicie
ukryć, bowiem reżim pretoriański musi w jakiś sposób legitymizować swoje działania, co znajduje wyraz w istniejących instytucjach politycznych, czy regulacjach
prawnych. Takie osadzenie instytucjonalne umożliwia wojsku kształtowanie
polityki państwa „z oddalenia”, bez konieczności „opuszczania baraków”. Warto
także podkreślić, że wielość instrumentów formalnych wykorzystywanych przez
armię jest uzależniona od tego, czy jest przyzwolenie społeczne do ingerowania
w sprawy polityczne kraju, a także zależy od stopnia posłuszeństwa elit politycznych formalnie sprawujących władzę w państwie. W przypadku, gdy jest
powszechna akceptacja zarówno ze strony społeczeństwa, jak i polityków, ilość
regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych może zostać ograniczona do
15

K.H. Karpat, Military Interventions in Turkey: Army Civilian Relations in Turkey Before and
After 1980, [w:] State, Democracy and the Military: Turkey in the 1980’s, red. M. Heper, New York–
–Berlin 1988, s. 146.
16
Zob. W. Hale, Turkish Foreign Policy since 1774, New York 2003, s. 78 – 135.
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minimum. Jeżeli jednak takiej akceptacji nie ma, armia będzie starać się zabezpieczać swoją pozycję poprzez mnożenie bardziej zinstytucjonalizowanych narzędzi
wpływu. Same zapisy instytucjonalno-prawne mogą także w dwojaki sposób
zabezpieczać interesy armii. Z jednej strony w aktach normatywnych może
być bezpośrednie odwołanie do instytucji wojskowych, jak to jest na przykład
w wypadku Wysokiej Rady Obrony (Haut Conseil de Sûreté – HCS) w Algierii.
Z drugiej strony przejawem zinstytucjonalizowanego wpływu są również normy
prawne (też konstytucyjne), które wzmacniają pozycję armii w sposób pośredni,
ograniczając swobodę działania instytucji cywilnych i społeczeństwa. Przykładowo, w Egipcie prawo 40/1977 narzuca partiom politycznym liczne regulacje,
które między innymi wymagają, aby przestrzegały one zasady „demokratycznego
socjalizmu” i przyczyniały się do zwiększania „bezpieczeństwa kraju”. Ponadto
prawo to także zabrania zakładania partii politycznych o programie podobnym
do już istniejących. Widzimy więc, że zamiast przyczyniać się do kształtowania
pluralizmu w państwie, prawo 40/1977 stało się efektywnym mechanizmem
kontroli politycznej, również w rękach korpusu oficerskiego17.
Kolejną metodą oddziaływania armii na politykę jest nieformalny wpływ
wynikający z prestiżu, któremu często towarzyszy słabość instytucji cywilnych.
W Egipcie nieformalna siła wojska opiera się na wypracowanych relacjach
między personelem wojskowym a parlamentem. Przykładowo, kwestie związane
z zakupem sprzętu wojskowego formalnie powinny być rozstrzygane podczas
debaty na forum zgromadzenia narodowego i to do parlamentu powinno należeć
ostatnie słowo. W rzeczywistości jednak minister obrony przedstawia propozycje
dotyczące wyboru sprzętu i jego ilości, które nie są poddawane parlamentarnej
debacie18. Inną metodą niezinstytucjonalizowanej kontroli jest „kolonizacja”
stanowisk publicznych przez armię, która staje się cechą państw pretoriańskich i dość powszechnym zjawiskiem. Wojskowi piastujący urzędy publiczne
rezygnują ze swoich stanowisk w armii, pozostając jednak w dalszym ciągu jej
lojalni. W Indonezji od 1997 roku emerytowani oficerowie piastowali 100 z 550
miejsc w Radzie Reprezentantów Obywateli, czyli izbie parlamentarnej (Dewan
Perwakilan Rakyat – DPR)19.
17

S. Cook, op.cit., s. 69 – 71.
Ibidem, s. 74.
19
D.F. Anwar, Negotiating and Consolidating Democratic Civilian Control of the Indonesian Military, „East-West Center Occasional Papers. Politics and Security Series” 2001, s. 13, http://www.
eastwestcenter.org/sites/default/files/private/PSop004.pdf, odczyt z dn. 29.06.2014.
18
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Omówione mechanizmy bardziej zinstytucjonalizowanego wpływu nie
powstają z dnia na dzień i są zazwyczaj rezultatem długotrwałego oddziaływania
elit wojskowych na system polityczny. Aby armia mogła skutecznie zakorzenić się
w systemie politycznym państwa, muszą wystąpić pewne historyczne i kulturowe
przesłanki sprzyjające temu procesowi. Po pierwsze, społeczeństwo musi widzieć
w armii instytucję, która dysponuje legitymacją do ingerowania w sprawy
publiczne państwa. W razie jej braku armia nie będzie w stanie sprawować efektywnej kontroli nad sferą polityki publicznej. Po drugie, wzrost poziom zaufania
społecznego do armii jest wprost proporcjonalny do spadku zaufania do elit
politycznych. Tylko w takiej sytuacji wojskowi są w stanie marginalizować silne
partie polityczne czy też ograniczać role społecznie akceptowanych polityków.
Co więcej, popularni politycy mogą podjąć próbę odcięcia się od wpływu wojskowych, a nawet starać się go skutecznie ograniczyć. W takiej sytuacji wojsko,
w celu utrzymania sprzyjającego jemu status quo, zmuszone jest do wykorzystania
środków siłowych, co może ograniczyć znaczenie polityczne armii. Przykładowo,
Armia Egipska, która od czasów rządów Gamala Abdela Nassera cieszyła się
dużym mandatem zaufania, jest w dalszym ciągu obok instytucji prezydenta
głównym kreatorem polityki w państwie20. Podczas gdy w roku 2011 niechęć
społeczna została skierowana tylko przeciwko niepopularnemu prezydentowi
Hosni Mubarakowi, który został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska, inaczej
było dwa lata później, gdy wojsko zdecydowało się obalić w drodze przewrotu
Mohameda Morsiego21. Oficerowie stanęli przed trudnym wyborem. Z jednej
strony mogli pogodzić się z rządami nieprzychylnego prezydenta, który planował
ograniczyć ich pozycję polityczną22. Z drugiej strony mogli podjąć zdecydowane
działanie przeciwko prezydentowi, jednocześnie licząc się z opozycją ze strony
społeczeństwa. Odsunięcie od władzy tego popularnego i co więcej, wybranego
w pierwszych wolnych od lat wyborach prezydenta znacznie nadszarpnęło

20

I. Harb, The Egyptian Military in Politics: Disengagement or Accommodation?, „Middle East
Journal” 2003, vol. 57, no. 2, s. 269 – 290; D. Kutzer, M. Svenstrup, Egypt’s Entrenched Military, „The
National Interest” 2012, http://nationalinterest.org/article/egypts-entrenched-military-7343, odczyt
z dn.2 9.06.2014; D. Brumberg, S. Sallam. The Politics of Security Sector Reform in Egypt, „Special
Report 318” 2012, United States Institute of Peace, http://www.usip.org/sites/default/files/SR318_0.
pdf, odczyt z dn. 29.06.2014.
21
T. Tudoroiu, Assessing Middle Eastern Trajectories: Egypt after Mubarak, „Contemporary Politics” 2011, vol. 17, no. 4, s. 378 – 381.
22
T. Özhan, New Egypt versus the Felool: Struggle for Democracy, „Insight Turkey” 2013, vol. 15,
nr 1, s. 13 – 23.
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wizerunek i pozycję armii w państwie. Przewrót wojskowy albo groźba jego
przeprowadzenia, mimo tego, że jest ostatecznością także, pozostaje jednym
z głównych instrumentów działania armii pretoriańskich, podejmowanych
w sytuacji, gdy wszystkie inne środki zawodzą23.
W historii Turcji mamy do czynienia z trzema przewrotami wojskowymi,
w latach 1960, 1971, 1980, oraz z tak zwanym przewrotem postmodernistycznym
w 1997 roku, w którym armia jednak nie przejęła sterów władzy. Podczas gdy
pierwsze dwa przewroty były w dużej mierze podyktowane presją wewnątrz
armii, która nie miała jeszcze wyklarowanej wizji rządzenia państwem, to
przewrót w 1981 roku był zaplanowaną operacją wojskową. Dowodem na to
jest fakt, że powstały wyspecjalizowane struktury wojskowe, które już wiele lat
wcześniej zaczęły zajmować się przygotowywaniem planów działania24. W roku
1960 oraz w 1971 armia, nie mając jeszcze wizji co do metod wpływania na
politykę państwa, często improwizowała i była pod wpływem polityków, w szczególności z Partii Republikańskiej (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP). Po roku
1960, mimo tego, że wojsko mogło w sposób bardziej gruntowny wpłynąć na
strukturę państwa, junta wojskowa bardziej skupiła się na metodach zastraszenia
polityków, a nie na wypracowywaniu zinstytucjonalizowanych form nacisku. Co
ciekawe, konstytucja stworzona przez Komisję Onara25, która zakończyła prace
w 1961 roku i pracowała pod nadzorem armii, przygotowała dla Turcji bardzo
demokratyczne rozwiązania, m.in. gwarantując podstawowe prawa i wolności
człowieka26. Najważniejszą formą kontroli, co umożliwiało korpusowi wpływ
polityczny, była ustanowiona na mocy art. 111. Narodowa Rada Bezpieczeństwa
(Milli Güvenlik Kurulu, MGK). Miała ona konsultować z Radą Ministrów najważniejsze decyzje związane z bezpieczeństwem narodowym27. Drugi przewrót
wojskowy, znany jako memorandum z 12 marca 1971 roku, także nie wpłynął
znacząco na zmianę porządku politycznego, a tym bardziej nie pojawiły się próby
dalszej instytucjonalizacji roli armii w polityce. Wzmocniono co prawda rolę
Narodowej Rady Bezpieczeństwa przez wprowadzenie poprawki do art. 111/3,

23

E.A. Nordlinger, Soldiers in Politics. Military Coups and Government, New Jersey 1977, s. 204.
K. Karpat, op.cit., s. 149.
25
Zob. C.H. Dodd, Politics and Government In Turkey, Manchester 1969, s. 109.
26
Konstytucja Republiki Tureckiej z 1961 roku, art. 14 – 62, http://www.anayasa.gen.tr/1961constitution-text.pdf, odczyt z dn. 29.06.2014.
27
Ibidem, art. 111.
24
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na mocy której „zalecano”, aby Rada Ministrów brała pod uwagę opinie armii,
co zwiększyło tym samym znaczenie tej instytucji28.
Po roku 1973 generalicja doszła do wniosku, że w celu sprawowania skutecznej
kontroli konieczne będą bardziej radykalne zmiany, zmierzające do ograniczenia
roli elity politycznej (priorytet interesu narodowego nad partykularnymi interesami grup społecznych), a przede wszystkim ugrupowań radykalnych (m.in.
komunistów). Co ciekawe, trudności gospodarcze i niestabilność polityczna
państwa spowodowały, że armia, przejmując władzę, miała nie tylko poparcie
generałów i oficerów, ale także społeczeństwa. Tanel Demirel, podczas wywiadu
z głównodowodzącym armii generałem Kenanem Evrenem, na pytanie, czy
armia spodziewała się oporu podczas swojej operacji ze strony różnych grup
społecznych, uzyskał odpowiedź, że dowództwo było w dziewięćdziesięciu
procentach pewne swojego działania29. Rzeczywiście wiele źródeł potwierdza,
że sam przewrót 1980 roku był dopracowany w niemal każdym szczególe
i to, że Hugh i Nicole Pope nazwali go „przewrotem w białych rękawiczkach”,
w żadnym wypadku nie odbiega od prawdy30. Jednak proces „dojrzewania” armii
miał bardzo daleko idące konsekwencje dla przyszłości państwa, a konstytucja
z 1982 roku jest tego widocznym objawem. Można więc przyjąć, iż dokument
ten, będący rezultatem ścierania się różnorodnych interesów (nie tylko wojska),
zapewnił armii kontrolę, nad życiem publicznym, jak i politycznym państwa.
Rola wojska jako gwaranta porządku kemalistycznego nie znajduje bezpośredniego umocowania w konstytucji z 1982 roku. Jak wspomniałem, wojsko
zaczęło postrzegać swoją rolę (zwłaszcza od końca lat siedemdziesiątych XX
wieku) jako gwaranta interesu narodowego i kemalistycznych reform. Ta
samodzielnie wykreowana przez wojsko rola została dodatkowo wzmocniona
i poszerzona przez koncepcję narodowego bezpieczeństwa, a tak naprawdę
bezpieczeństwa państwa. Jest tak dlatego, iż zasadniczą wartością dla elity kemalistycznej jest przetrwanie nie tyle społeczeństwa co państwa. W tej sytuacji należy
więc z jednej strony zwrócić uwagę na postanowienia konstytucji, a z drugiej – na
regulacje prawne (kodeksy) dotyczące funkcjonowania Sił Zbrojnych, które tworzą prawne podstawy do określenia ich roli w polityce. Spróbujmy więc spojrzeć
na konstytucyjny kontekst racjonalizacji swej roli przez TSK i na przepisy rangi
28
I. Uzgel, Between Praetorianism and Democracy; the Role of the Military in Turkish Foreign
Policy, http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/44/674/8590.pdf, odczyt z dn. 29.06.2014.
29
T. Demirel, The Turkish Military’s Decision to Intervene 12 September 1980, „Armed Forces and
Society” 2003, vol. 29, no. 2, s. 269.
30
H. Pope, N. Pope, op.cit., s. 141.
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niekonstytucyjnej, na które siły zbrojne często powołują się i traktują je jako
podstawę prawną wielu decyzji czy też przedsięwzięć, również o politycznym
charakterze. W pierwszej części konstytucji – zasady ogólne – znajdujemy
art. 1, deklarujący, iż państwo tureckie jest republiką, oraz art. 2, stanowiący,
iż „Republika Turcji jest demokratycznym, świeckim i socjalnym państwem
opartym na rządach prawa; kierującym się koncepcjami publicznego pojednania, narodowej solidarności i sprawiedliwości; respektującym prawa człowieka;
lojalnym wobec nacjonalizmu Ataturka i opartym na fundamentalnych zasadach
sformułowanych w Preambule”31. W art. 3 mowa jest o niepodzielności zarówno
terytorium, jak i narodu. Co ciekawe, według art. 4, artykuły 1, 2 i 3 nie mogą
zostać zmienione i nie może zostać sformułowana propozycja ich zmiany32.
Przepisy konstytucji wprowadzają więc trzy podstawowe wartości, których ma
bronić armia i szerzej – elita kemalistyczna. Po pierwsze, chodzi o niepodzielność
zarówno terytorium, jak i narodu, po drugie – uszanowanie zasad kemalizmu,
po trzecie – świecki charakter państwa (sekularyzm) oraz po czwarte – republikańską formę państwa. Jak już sugerowałem, nie znajdujemy w tych przepisach
konstytucyjnych bezpośredniego odwołania do roli armii. Oczywiście to, co tak
naprawdę może zagrażać szeroko pojętemu „narodowemu interesowi”, nie jest
uściślone w konstytucji, i to właśnie te ogólne zasady umożliwiają wprowadzenie
bardzo „swobodnej” interpretacji prawa. Druga i trzecia część konstytucji, Prawa
i obowiązki obywatelskie oraz Organy Republiki Tureckiej, do złudzenia przypominające artykuły o podobnej treści zapisane w konstytucjach rozwiniętych
państw demokratycznych, z uwagi na swoją strukturę mogą zmylić nieuważnego
czytelnika. Przykładowo, na podstawie art. 17, 18 czy 20 można rzeczywiście
przyjąć, iż obywatel dysponuje takimi samymi prawami co Europejczyk, co
więcej, porządek instytucjonalny i zasada trójpodziału władzy i prawa polityczne
wydają się „skrojone” na podobieństwo konstytucji demokratycznych (część III
konstytucji, art. 75 – 160). Jeżeli jednak dokładniej przyjrzymy się poszczególnym zapisom, to nietrudno dostrzec, że poszczególnym przepisom prawnym
„przypisane” są krótkie komentarze czy też odwołania do innych artykułów,
które wpływają na sposób interpretacji tekstu konstytucji. Przykładowo, art. 24
stanowi, że każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. Dalej w tym samym
artykule czytamy, że „wolność sumienia i religii może zostać ograniczona, jeżeli
31

Konstytucja Turcji z 1982 r., Preambuła, http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3ae6b5be0, odczyt z dn. 29.06.2014.
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nastąpi naruszenie niepodzielności terytorium państwa i narodu, pogwałcenie
fundamentalnych zasad funkcjonowania państwa […]”33. Co ciekawe, jak wspomniałem, armia zabezpieczyła także swoje interesy przez wykorzystanie art. 4,
na mocy którego wymienione już artykuły 2 i 3 pod żadnym pozorem nie mogły
zostać zmienione przez parlament34.
Po przewrocie wojskowym w 1980 roku konstytucyjnego wzmocnienia
doczekała się także Narodowej Rady Bezpieczeństwa (MGK), w której liczba
cywilnych członków została zredukowana do pięciu (zasiadało w niej również
pięciu reprezentantów TSK), a zmiana w konstytucji zobowiązywała władze
cywilne do traktowania rekomendacji jako priorytetowych. Art. 118 konstytucji
z 1982 roku przewidywał, iż MGK „może przedstawić Radzie Ministrów swoje
rekomendacje dotyczące wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa kraju”.
W tym samym artykule znajdujemy passus, że Rada Ministrów daje priorytet
rekomendacjom MGK dotyczącym przewidywanych przez nią środków,
traktowanych jako konieczne dla ochrony „istnienia i niepodległości państwa,
integralności i niepodzielności kraju, pokoju i bezpieczeństwa kraju”. W istocie
rzeczy oznaczało to, iż Rada Ministrów przyjmowała rekomendacje jako wiążące
i uwzględniała je w projektach rozstrzygnięć prawnych.
Zapisy konstytucji okazały się skutecznie bronić interesów armii i doprowadziły do ustąpienia ze stanowiska premiera Necmettin Erbakana i zakończenia
rządów nieprzychylnej armii Islamskiej Partii Dobrobytu (Refah Partisi – RP,
1996 – 1997). Ustawa zasadnicza, a dokładniej art. 68 stanowiący, że „obywatele
mają prawo zakładać partie polityczne tylko wtedy, gdy jest to zgodne z funkcjonującymi procedurami […] określonymi przez konstytucję i prawo […]” okazał
się głównym orężem walki politycznej w rękach armii35. W walce przeciwko
Erbakanowi oprócz zapisów konstytucyjnych wykorzystano także artykuły
78 – 97 Prawa o partiach politycznych, w których można przeczytać, że partie
nie mogą być organizowane na zasadach, „sekciarskich, religijnych czy rasowych,
czy też w innych formach mobilizacji społecznej godzących w interesy państwa
[…]”36. Obok Prawa o partiach politycznych armia w walce politycznej wykorzystywała nieraz inne dokumenty, jak Kodeks karny, Kodeks cywilny, Prawo
33
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antyterrorystyczne z 12 kwietnia 1991 roku czy Dokument narodowej polityki
bezpieczeństwa. Wszystkie te dokumenty mają oparcie w ustawie zasadniczej
z roku 1982 i tak naprawdę służą jako jej „dopełnienie”37.
Innym ważnym dokumentem, o którym także wspomina konstytucja z roku
1983, jest Dokument narodowej polityki bezpieczeństwa (Milli Güvenlik Siyaseti
Belgesi – MGSB). Właśnie w tym dokumencie, który podlega rewizji co pięć lat,
zawarte są cele strategiczne korpusu oficerskiego przez definiowanie zarówno
wewnętrznych, jak i zewnętrznych zagrożeń. Przykładowo, w roku 1992 w MGSB
w dalszym ciągu za największe zagrożenie zewnętrzne uznano niestabilną
sytuację w byłych republikach radzieckich, natomiast fundamentalizm islamski
i separatyzm kurdyjski zostały zidentyfikowane jako zjawiska zagrażające bezpieczeństwu wewnętrznemu38.
Należy więc zauważyć, iż prawo w Turcji zawiera szereg regulacji konstytucyjnych i pozakonstytucyjnych, które przekazują wojsku pakiet kompetencji
dotyczących natury państwa, warto dodać, państwa interpretowanego poprzez
pryzmat ideologii kemalistycznej. Co istotne, te kompetencje – jak zauważa
F. Misrahi – „dotyczą roli TSK w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego, włączając
w to wywiad, oraz misję związaną z ochroną natury kemalistycznego rezimu”39.
Zwłaszcza art. 85 i 35 ujawniły swą przydatność w działaniach wojska. Ich bardzo
ogólnikowe brzmienie w zasadzie uzasadnia każdą interwencję wojska w politykę
wewnętrzną Turcji poprzez użycie nieformalnych mechanizmów, które mają służyć np. ochronie porządku sekularnego (zagrożenie – islamizm) czy też spójności
terytorialnej państwa (zagrożenie – separatyzm kurdyjski).
Uwagę mogą przyciągnąć kompetencje, jakimi zostały obdarzone trybunały
i sądy wojskowe. Na mocy art. 141 mogły w szczególnych sytuacjach, jeżeli
dotykały one ważnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa państwa, przejmować
kompetencje sądów cywilnych. Dalej, ważnym ograniczeniem praw i wolności
obywatelskich jest zapis art. 141, mówiący o tym, że obowiązkiem sędziów jest
przeprowadzanie rozpraw sądowych w trybie natychmiastowym i przy jak
najmniejszym nakładzie środków” 40. Art. 141 nieraz był wykorzystany w spra-

37
Prawo anty-terrorystyczne, Act. No. 3713, „Official Gazette” 1991, art. 1, http://www.opbw.org/
nat_imp/leg_reg/turkey/anti-terror.pdf, odczyt z dn. 29.06.2014.
38
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39
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40
Konstytucja Turcji, op.cit., art. 141.

Maciej Herbut: Instytucjonalny, społeczny i polityczny wymiar pretorianizmu tureckiego

33

wach „delikatnych”, które były rozwiązywane bez rozgłosu, dotyczących kwestii
kurdyjskiej czy też opozycji islamistycznej.
Obok ograniczenia wolności obywatelskich, specjalnych uprawnień dla trybunałów wojskowych w konstytucji znalazły się także normy wzmacniające istniejące inne organy państwowe będące pod kontrolą armii. Prezydenta Republiki
Tureckiej, na mocy nieformalnej umowy pomiędzy elitami wojskowymi i politykami (od początku lat osiemdziesiątych), wyłaniali parlamentarzyści, jednak
spośród osób lojalnych wobec armii. W związku z powyższym konstytucja z roku
1983 znacznie zwiększyła prerogatywy prezydenckie. Na mocy art. 104 prezydent
decyduje o obsadzeniu najważniejszych stanowisk w instytucjach publicznych
w państwie, do których należą m.in. stanowiska: głównodowodzącego Armii
Tureckiej, członków Narodowej Rady Nadzorczej, Członków Najwyższej Rady
Edukacyjnej, rektorów Uniwersyteckich, członków Trybunału Konstytucyjnego.
Prezydent także „zwołuje posiedzenia Narodowej Rady Bezpieczeństwa, której
także jest przewodniczącym, może wprowadzać godzinę policyjną i ogłaszać
stany wyjątkowe w państwie”41. Widzimy więc, że ugrupowanie polityczne czy
instytucja, która odpowiada za nominację głowy państwa, mają ogromny wpływ
na sytuację polityczną w kraju dzięki możliwości obsadzania najważniejszych
stanowisk w sądownictwie i edukacji.
Podsumowanie

Turcja jest przykładem państwa, w którym armia jest częścią systemu politycznego, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w porządku instytucjonalno-prawnym, ale także, co ważniejsze, jest rezultatem długotrwałych procesów historycznych i kulturowych. Formy zinstytucjonalizowanego wpływu politycznego
i mechanizmy (nieformalne) wywierania nacisku na system polityczny, o których
mowa była wcześniej, przenikają się wzajemnie. W walce z premierem Erbakanem orężem walki politycznej stały się art. 68 konstytucji i zapisy art. 78 – 97
ustawy o partiach politycznych. Praktyka turecka ukazała więc, że niesformalizowane instrumenty wpływu politycznego określają pozycję armii, jednak to zapisy
konstytucyjne i inne akty prawne służą jako ważny instrument legitymizujący
jej działania. Wspomniane instrumenty prawne na nic by się zdały, gdyby TSK

41

Ibidem, art. 104.
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nie otrzymała przyzwolenia do działania od społeczeństwa, wynikającego ze
specyficznych uwarunkowań historycznych i społecznych.
Islamska Partia Sprawiedliwości i Rozwoju od czasu wyborów w 2002 roku
jest dominującą siłą polityczną w parlamencie tureckim i może poszczycić się
sukcesami w walce z TSK, co znajduje odzwierciedlenie między innymi w zmianach konstytucyjnych, jakie zostały wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat42.
Można więc stwierdzić, że dzięki działaniom partii premiera Erdoğana i dzięki
reformom mającym na celu harmonizację prawa tureckiego z prawem unijnym, pod względem instytucjonalnym, pozycja armii w Turcji została znacznie
osłabiona. Pojawia się jednak pytanie: czy w obliczu pogłębiającego się kryzysu
politycznego w Turcji oraz ewentualnego spadku popularności partii rządzącej
społeczeństwo tureckie nie zwróci się ponownie w kierunku armii tureckiej jako
gwaranta reżimu kemalistycznego?

42

Z. Sarigil, The Turkish Military, Principal or Agent, „Armed Forces & Society” 2014, vol. 40,
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Turcja w polityce brytyjskiej wobec Syrii
i Libanu w latach 1940 – 1941
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Turkey in British Policy towards Syria and Lebanon
in 1940 – 1941
— ABSTRACT —

After collapse of metropolitan France in June 1940, the French in the Syria
and Lebanon swore allegiance to the Vichy Government. This situation was
hard to accept by the British. According to the Chiefs of Staff Committee, the
occupation of these territories by enemy forces could have had most serious
strategic consequences since it would cut of land communications with
Turkey and would immediately threaten the whole of British interests in
the Middle East. Due to that threat, London was forced to rethink its policy
towards French Levant. One of the discussed measures was a proposition to
involve Turkey in solving this problem. Turkey was bound with Britain with
reciprocal security pact since October 1939. Moreover, the situation in Syria
and Lebanon was also a threat for Turkish security. It was thought that these
arguments would act in favor of Turkish involvement. Although in London
everyone counted on active attitude of Turkey, there was no agreement as
to its nature. While Churchill, Eden and the Chiefs of Staff were willing
to agree on Turkish occupation of Syria and Lebanon, the Foreign Office
was definitely against this solution. The first option eventually won. The
first serious talks about Turkish involvement in Levant question took place
in Ankara in January 1941, during the Anglo-Turkish military conversations. It was agreed then that if Turkey had entered the war, Turkish and
British armies would have occupied Syria and Lebanon. The deteriorating
military situation on the Eastern Mediterranean forced the United Kingdom
to intervene in the French Levant in June 1941. The British government

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

36

ATHENAEUM

vol. 46/2015

Polskie Studia Politologiczne

encouraged Turks to take part in that operation (“Exporter”). However,
Turkish government rejected that offer. Turkey was still out of war and did
not want to worsen her relations with the Third Reich.

— KEYWORDS —

the United Kingdom, Turkey, Second World War, the Levant

Dla Wielkiej Brytanii jednym z wielu negatywnych skutków kapitulacji Francji
w czerwcu 1940 roku była perspektywa dostania się francuskich posiadłości
zamorskich w ręce obozu Osi. W przypadku Syrii i Libanu, którego władze
uznały zwierzchność rządu Vichy, niosłoby to ze sobą poważne konsekwencje
w wymiarze strategicznym. W raporcie Komitetu Szefów Sztabów (CSC) pisano,
że oznaczałoby to przecięcie komunikacji lądowej z Turcją oraz bezpośrednio
zagroziłoby pozycji brytyjskiej na Bliskim Wschodzie1. W domyśle chodziło tutaj
o ewentualną ofensywę przez Palestynę na Kanał Sueski oraz o ataki lotnicze na
irackie pola naftowe oraz rafinerię w irańskim Abadanie2. Ponadto podkreślano,
że w wyniku zajęcia Bejrutu z jego zapasami ropy naftowej przeciwnik zyskałby
cenną bazę morską we wschodniej części Morza Śródziemnego, co z kolei musiałoby się negatywnie odbić na brytyjskiej kontroli tej części akwenu3.
W związku z powyższym problem syryjsko-libański stał się jednym z głównych wyzwań polityki brytyjskiej po upadku Francji. Jego rozwiązanie zajęło Brytyjczykom prawie rok, kiedy to w czerwcu 1941 roku. ostatecznie zdecydowano
się na opcję siłową. Zanim jednak do tego doszło, rozpatrywano wiele różnych
możliwości. Istotną rolę w tych kalkulacjach odgrywała Turcja – państwo, które
od początku II wojny światowej identyfikowało się z obozem aliantów, czego
formalnym wyznacznikiem był podpisany 19 października 1939 roku układ
o wzajemnej pomocy pomiędzy Wielką Brytanią, Francją a Turcją.
Celem niniejszego artykułu jest zanalizowanie polityki brytyjskiej wobec
Turcji przez pryzmat działań Wielkiej Brytanii na rzecz rozwiązania problemu
syryjsko-libańskiego. Zadanie to zmusza do postawienia szeregu pytań badawczych, takich jak: które elementy brytyjskiego ośrodka decyzyjnego dążyły do
1

The National Archives, London (dalej: NA), Cabinet Papers (dalej: CAB) 66/8/37, k. 208.
M. Zamir, De Gaulle and the Question of Syria and Lebanon during the Second World War: Part I,
,,Middle Eastern Studies” 2007, no. 5, s. 681.
3
NA, CAB 66/8/37, k. 208.
2
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zaangażowania Turcji w kwestię syryjsko-libańską, a które były temu przeciwne?
jaką rolę zwolennicy zaangażowania Turcji przypisywali temu państwu? jakie
czynniki wpływały na stanowiska poszczególnych orientacji? czy z punktu
widzenia interesów tureckich problem syryjsko-libański był ważny? jakie było
oficjalne stanowisko rządu tureckiego? czy stanowisko to było stałe czy zmienne
i na ile strona turecka była w stanie zaangażować się w militarne rozstrzygnięcie
kwestii Syrii i Libanu?
Odpowiedzi na powyższe pytania umożliwiły – bezpośrednia i pośrednia –
metody ustalania faktów historycznych. Pierwsza z nich znalazła zastosowania
przede wszystkim przy analizie działań Wielkiej Brytanii, co związane jest
z faktem, że niniejszy artykuł oparty został na brytyjskich dokumentach archiwalnych. Druga odnosi się do stanowiska Turcji, które zostało zrekonstruowane
na podstawie wypowiedzi decydentów tureckich w rozmowach z przedstawicielami dyplomatycznymi i wojskowymi Wielkiej Brytanii oraz na bazie wiedzy
pozaźródłowej.
Tematyka niniejszego artykułu nie znalazła do tej pory odzwierciedlenia
w polskiej literaturze fachowej. W dorobku światowym problematyka ta została
poruszona przez Yossi Olmerta w artykule pt. Britain, Turkey and Levant Question
during the Second World War. Praca ta, mimo niewątpliwego wkładu w badania
nad zakreślonym wyżej problemem, ma jedną słabą stronę. Uwzględnia tylko
w niewielkim stopniu rolę organów wojskowych w kształtowaniu brytyjskiej
polityki wobec Syrii i Libanu oraz przemilcza fakt, że kwestia syryjsko-libańska
była tematem brytyjsko-tureckich rozmów wojskowych. Tymczasem analiza
ankarskich konsultacji sztabowych z początku 1941 roku pozwala nie tylko lepiej
poznać politykę brytyjską, ale przede wszystkim rzuca dużo światła na stosunek
strony tureckiej do problemu syryjsko-libańskiego.
1 lipca 1940 roku Londyn wydał oświadczenie, w którym stwierdzono, że
rząd brytyjski nie pozwoli na okupację Syrii i Libanu przez wrogie mocarstwo4.
Stanowczy ton deklaracji nie przekładał się na możliwości brytyjskie. Zdaniem
CSC zajęcie terytorium Syrii i Libanu siłą w ogóle nie wchodziło w rachubę.
Gdyby doszło do lądowania wojsk Osi, liczono w pierwszej kolejności na opór sił
francuskich, co jednak wydawało się mało realne. Następnie miano nadzieję na
aktywne wystąpienie Turcji, która mogłaby prewencyjnie zająć francuski Lewant.
W ostateczności zakładano, że Wielka Brytania będzie musiała polegać na Flocie
Śródziemnomorskiej, która miałaby uniemożliwić wrogi desant. W rekomendacji
4

L. Woodward, British Foreign Policy in the Second World War, t. 1, London 1970, s. 561.
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dla gabinetu akcent położono na podjęcie akcji politycznej, która skutkowałaby
przekonaniem Ankary do bezpośredniego zaangażowania się w wojnę. Jako kartę
przetargową radzono wykorzystać obietnicę przyłączenia wysp Dodekanezu do
Turcji5.
Przekonania tego nie podzielano w Foreign Office (FO), a na całą sprawę
patrzono z szerszej perspektywy. Za najlepsze rozwiązanie uważano utrzymanie
Syrii i Libanu pod władzą francuską, współpracę z Turcją dopuszczano jedynie
w ograniczonym zakresie6. Chodziło o kontrolowanie w miarę możliwości
polityki tureckiej oraz przeciwdziałanie zbrojnemu zajęciu tego obszaru, dopóki
administracja francuska była w stanie nim zarządzać.
Latem 1940 roku oficjalną linią polityczną stało się stanowisko FO. War
Office (WO) nie oponowało. Dobrze zdawano sobie sprawę z faktu, że rząd
turecki nie przystąpi do wojny w najbliższym czasie. Poza tym po początkowej
panice CSC doszedł do wniosku, że w najbliższym czasie zagrożenie dla pozycji
brytyjskich od strony mandatu francuskiego zmalało do minimum. Wniosek
taki wysnuto, wychodząc z założenia, że w perspektywie krótkofalowej jedynie
Armia Lewantu – francuskie siły stacjonujące w Syrii i Libanie – byłaby w stanie
rozpocząć działania ofensywne przeciwko oddziałom brytyjskim w Palestynie,
co wydawało się nierealne7. Natomiast atak niemiecki lub włoski z terytorium
syryjsko-libańskiego byłby możliwy dopiero po uprzednim przetransportowaniu
drogą morską sił lądowych tych państw, co z kolei uzależniano od wycofania się
floty brytyjskiej ze wschodniej części Morza Śródziemnego. CSC zalecał zatem
obserwowanie rozwoju sytuacji, przy czym wytyczne te dotyczyły tylko bieżącej
polityki. W perspektywie długofalowej nie zamierzano rezygnować z zamiaru
współpracy z Turkami. Zakładano, że w przyszłości wojska tureckie powinny
zająć północną część Syrii8.
Po ataku włoskim na Grecję z 28 października sztabowcy brytyjscy uznali,
że państwa Osi rozpoczęły marsz w kierunku południowo-wschodnim, którego
celem będzie wyparcie Brytyjczyków z Bliskiego Wschodu. Wstępem do tej
zakrojonej na dużą skalę operacji wojskowej miało być podporządkowanie za
pomocą środków politycznych i wojskowych rejonu bałkańskiego, wyparcie
Turcji z Europy oraz zdobycie przyczółków w Anatolii, co jak sądzono, nastąpi do
5

NA, CAB 66/8/37, k. 208 – 211.
Zob. Y. Olmert, Britain, Turkey and Levant Question during the Second World War, ,,Middle
Eastern Studies” 1987, no. 4, s. 438.
7
NA, CAB 66/9/36, k. 186.
8
NA, CAB 15/16, k. 240 – 243.
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końca 1940 roku. Dalsza ofensywa miała zostać podjęta na wiosnę. Zakładano, że
po opanowaniu cieśnin czarnomorskich Wehrmacht ruszy w głąb Turcji w celu
zdobycia Syrii oraz prawdopodobnie północnego Iraku9.
W obliczu przewidywanego zagrożenia CSC doszedł do wniosku, że należy
udzielić wszechstronnego wsparcia Turcji oraz zacieśnić kontrolę nad arabskim
Bliskim Wschodem. W związku z powyższym uznano za stosowne podjęcie
pewnych kroków wobec Syrii i Libanu – jednym z nich było opracowanie wraz
ze stroną turecką planu okupacji tego obszaru10.
Rekomendacja CSC została zaakceptowana na posiedzeniu Gabinetu Wojennego w dniu 7 listopada11. Nie bez wpływu na ten fakt miało poparcie ze strony
Winstona Churchilla. Brytyjski premier był przekonany, że w przeciągu najbliższych miesięcy trzeba będzie przejąć kontrolę nad Syrią i Libanem. Zdawał sobie
jednak sprawę, że wojska brytyjskie do momentu pokonania Włochów w Afryce
Północnej nie będą w stanie przeprowadzić takiej operacji. W związku z tym
uważał, że to na Turcję powinien spaść główny ciężar kontrolowania sytuacji.
Przede wszystkim chodziło mu o to, aby rząd w Ankarze wywierał stałą presję na
lokalne władze, ale był również gotów zaakceptować użycie wszelkich możliwych
środków, co oznaczało, że nie wykluczał samodzielnej okupacji francuskiego
Lewantu przez wojska tureckie12.
Syria i Liban miały kapitalne znaczenie dla bezpieczeństwa Turcji. Ewentualne przejęcie kontroli nad nimi przez obóz Osi umożliwiłby mu atak na Turcję
nie tylko z zachodu, ale również z południa. Poza tym oznaczałoby to przecięcie
lądowych linii komunikacyjnych z Imperium Brytyjskim, co z kolei równałoby
się wyeliminowaniu ostatniej bezpiecznej drogi, którą można było przekazywać
dla Turcji pomoc wojskową.
Pierwszy wyraźny sygnał, że Turcy gotowi są na rozwiązanie siłowe pojawił się
w połowie października. Turecki minister spraw zagranicznych Şükrü Saracoğlu
podczas rozmowy z brytyjskim ambasadorem Hughe Knatchbullem-Hugessenem stwierdził, że w przypadku przystąpienia Turcji do wojny niezbędne będzie
zapewnienie lądowego połączenia z Brytyjczykami przez Syrię, co będzie oznaczało wspólną okupację przebiegających przez ten kraj linii komunikacyjnych13.
Słowa te na początku grudnia potwierdził szef tureckiego sztabu generalnego
9
10
11
12
13

NA, CAB 66/13/11, k. 70 – 71.
Ibidem, k. 73.
NA, CAB 65/10, k. 40 – 41.
The Churchill War Papers (dalej: CWP), oprac. M. Gilbert, t. II, London 1994, s. 1084 – 1085.
NA, CAB 21/1182, k. 40.
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marszałek Fevzi Çakmak w rozmowie z admirałem Howardem Kellym. Brytyjczyk odniósł nawet wrażenie, że w przypadku zwłoki ze strony Londynu Turcy
zdecydują się samotnie wkroczyć do Syrii i Libanu14.
Sygnały te napawały nadzieją. Okazją do ich sprawdzenia były zaplanowane
na styczeń brytyjsko-tureckie konsultacje sztabowe. W ich programie jeden
z punktów, który został zaproponowany zresztą przez obie strony, dotyczył Syrii
i Libanu15.
Temat ten omawiany był pierwszego dnia posiedzeń, czyli 15 stycznia 1941
roku. Reprezentujący stronę turecką gen. Asim Gündüz, zastępca szefa sztabu
generalnego, na wstępie zwrócił uwagę, że rozejm, który Francja zawarła z państwami Osi, doprowadził do odcięcia lądowych szlaków między Turcją a Bliskim
Wschodem. Jego zdaniem powagi sytuacji dodawał fakt, że Włosi mogli uzbroić
w sprzęt z magazynów Armii Lewantu Ormian, Kurdów, Asyryjczyków oraz
Arabów, którzy niechętnie byli nastawieni wobec Turków, a w przypadku tych
ostatnich również wobec Brytyjczyków. Poza tym za realne uważał przerzucenie
oddziałów włoskich do Syrii i Libanu, co mogło zagrozić od północy Kanałowi
Sueskiemu. Następnie stwierdził, że zażegnanie tych zagrożeń przerośnie stronę
brytyjską i dlatego powinna w tej materii podjąć współpracę z Turcją. Według
niego w grę wchodziły dwie możliwości: nacisk dyplomatyczny albo okupacja. Ta
druga opcja miała zostać wprowadzona w życie, gdyby zawiodły pierwsza. Poza
tym podkreślał potrzebę przeprowadzenia zawczasu przygotowań, aby w razie
przystąpienia Turcji do wojny móc bezzwłocznie przeprowadzić operacje zajęcia
Syrii i Libanu16.
Brytyjczycy nie zgodzili się z wywodami Gündüza. Stojący na czele delegacji
gen. James Marshall-Cornwall ocenił postawę swojego interlokutora za zbyt
pesymistyczną17. Jednak turecki generał upierał się przy swoim zdaniu, a następnie przedstawił turecki plan okupacji Syrii i Libanu. Turcy zamierzali użyć
trzech i pół dywizji piechoty oraz jednej dywizji kawalerii. Oddziały te były już
rozmieszczane w południowej Anatolii. W pierwszej kolejności zakładano zajęcie
rejonu Aleppo. Następnie gros sił miało posuwać się na miejscowość Rajak,
ubezpieczane od zachodu przez oddziały maszerujące wzdłuż wybrzeża. Wojska
tureckie miały zatrzymać się po dotarciu do linii demarkacyjnej, która miała
14
15
16
17

NA, FO 371/25018, k. 122.
NA, FO 371/25022, k. 298 – 299, NA, FO 371/30028, s. 1 – 2.
WO 106/3118, s. 3 – 6.
Ibidem, s. 7 – 12.
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zaczynać się na południe od miejscowości Baalbek, i skręcając po delikatnym
łuku w kierunku północnym, miała dochodzić do granicy z Irakiem. Tym samym
Turcy planowali zająć około dwóch trzecich terytorium syryjsko-libańskiego,
obejmującego takie miasta, jak: Aleppo, Homs i Trypolis. Region południowy
z Damaszkiem i Bejrutem miał znaleźć się pod okupacją brytyjską. Taki podział
stref okupacyjnych uzasadniano tym, że na południe od proponowanej linii
przeważała ludność arabska, a na północy znajdował się duży odsetek ludności
pochodzenia tureckiego18.
Strona brytyjska nie przedstawiła żadnych własnych propozycji. Marshall-Cornwall stwierdził, że Brytyjczycy nie przygotowali jeszcze żadnych konkretnych planów. Ponadto dodał, że Wielka Brytania głównie nadzieje wiąże
z działaniami „Wolnej Francji”. Podkreślił również, że okupacja wojskowa
doprowadzi do związania na terenie Syrii i Libanu trzech dywizji tureckich
i dwóch brytyjskich, które mogłyby zostać wykorzystane na innych obszarach
operacyjnych19. Mimo tych zastrzeżeń strona turecka dopięła swego. W podsumowaniu rozmów ankarskich zapisano, że gdy Turcja przystąpi do wojny, wobec
Syrii i Libanu podjęte zostaną zdecydowane działania. W pierwszej kolejności
Ankara i Londyn miały zwrócić się do władz w Vichy z żądaniem niezwłocznego
przekazania pod kontrolę brytyjsko-turecką infrastruktury komunikacyjnej.
W przypadku odmowy wojska Wielkiej Brytanii i Turcji miały zająć terytorium
syryjsko-libańskie. W takiej sytuacji Brytyjczycy zobowiązywali się do udzielenia
Turkom pomocy lotniczej i morskiej. Linię rozgraniczającą strefy okupacyjne
ustalono zgodnie z turecką propozycją20.
Rozmowy ankarskie potwierdziły gotowość Turcji do rozwiązania kwestii
syryjsko-libańskiej za pomocą siły. Brytyjczycy z pewnością byli zaskoczeni
stanowczą postawą strony tureckiej. Doświadczenia nabyte w dotychczasowych konsultacjach sztabowych wskazywały bowiem, że Turcy bardzo rzadko
i niechętnie zdradzali swoje plany, domagając się najpierw określenia zakresu
pomocy, jaką alianci byli gotowi im udzielić. Tym razem było odwrotnie. To
przede wszystkim sztabowcy tureccy dążyli do wymiany informacji dotyczących
zamierzeń militarnych względem Syrii i Libanu. Na dalszy plan zeszła również
kwestia ewentualnego wsparcia ze strony Wielkiej Brytanii.
18
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Wydaje się, że głównym motywem, którym kierowała się strona turecka,
była chęć zabezpieczenia połączeń lądowych z Zatoką Perską oraz Palestyną.
Ich znaczenie podkreślał nie tylko Gündüz w trakcie rozmów ankarskich, ale
również turecki prezydent Ismet Inönü podczas lutowej wizyty w Turcji szefa
FO Anthony’ego Edena21. Pewne znaczenie miał również zamiar przejęcia
francuskich zapasów wojskowych. Dla armii tureckiej chronicznie zmagającej
się z brakami w wyposażeniu, których nie była w stanie zaspokoić Wielka
Brytania, magazyny zdemobilizowanej Armii Lewantu stanowiły łakomy kąsek.
Hipotezę tę potwierdzają słowa Gündüza, który stwierdził, że najprostszym
sposobem pozyskania ciężarówek z francuskich magazynów byłaby okupacja
Syrii i Libanu22.
Zadziwiające natomiast było stanowisko strony brytyjskiej, które można
określić jako co najmniej powściągliwe. Znalazło ono zresztą odzwierciedlenie
w dokumencie podsumowującym, w którym była mowa, że z brytyjskiego
punktu widzenia minusy wynikające z podjęcia działań zbrojnych przeciwko
Syrii i Libanowi nie zrównoważą korzyści płynących z zabezpieczenia szlaków
komunikacyjnych przebiegających przez te terytoria23. Wynikało ono z instrukcji
WO, zgodnie z którymi delegacja brytyjska nie była upoważniona, po pierwsze,
do ustalenia warunków, w jakich okupacja Syrii i Libanu okazałaby się konieczna,
a po drugie, do podejmowania dyskusji na temat przyszłego statusu politycznego
tych terenów. Ponadto nie mogła wyrazić zgody na samodzielną akcję militarną
Turcji24. Instrukcje te były wyrazem przewagi, jaką ponownie uzyskali zwolennicy
rozwiązania kwestii syryjsko-libańskiej na drodze dyplomatycznej. Wspominał
o tym Marshall-Cornwall w trakcie rozmów z Turkami, stwierdzając, że obecnie
„polityka brytyjska dąży do odciągnięcia Syrii od Francji Vichy”25. Zmiana ta
wynikała w głównej mierze z dwóch względów. Z jednej strony nie sprawdziły
się przewidywania CSC. Ofensywa państw Osi na Bałkanach mogła ruszyć
dopiero na wiosnę 1941 roku, dzięki czemu zyskiwano czas, co z kolei umożliwiało podjęcie akcji politycznej. Z drugiej strony uwaga Brytyjczyków skupiała
się w tym czasie głównie na określeniu nowej strategii we wschodniej części
Morza Śródziemnego. Zwycięstwa wojsk brytyjskich nad armią włoską w Afryce
Północnej wywołały dyskusję na temat wykorzystania rezerwy operacyjnej
21
22
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tworzonej w Egipcie. W tym względzie wykrystalizowały się dwa stronnictwa,
z których jedno dążyło do kontynuowania ofensywy w Libii, aż do wyrzucenia
Włochów z Afryki Północnej, podczas gdy drugie chciało wykorzystać koncentrujące się wojska do interwencji na Bałkanach. Syria i Liban w tych kalkulacjach
schodziły na dalszy plan. Siłowemu rozwiązaniu nie sprzyjało również negatywne
stanowisko głównodowodzącego armią brytyjską na Bliskim Wschodzie gen.
Archibalda Wavella26.
Wiosną 1941 roku III Rzesza przystąpiła do zmasowanej ofensywy we
wschodniej części Morza Śródziemnego. W kwietniu zajęto Grecję i Jugosławię,
a wojska włosko-niemieckie odzyskały utracone tereny w Afryce Północnej. Sukcesy te wywołały w Londynie obawy, że kolejnym celem Niemców w pochodzie
na Bliski Wschód może być Syria i Liban. Stawało się to tym bardziej prawdopodobne, gdyż z obszaru tego można było udzielić bezpośredniej pomocy
antybrytyjskiemu powstaniu w Iraku, które wybuchło z początkiem maja27. Poza
tym wywiad zaczął przekazywać informacje o wojskowej penetracji Syrii i Libanu
przez stronę niemiecką28.
Sytuacja była na tyle poważna, że 14 maja, podczas zebrania Komitetu Obrony
(DC), Churchill uznał za niezbędne stworzenie korpusu interwencyjnego29.
Pięć dni później decyzja ta zyskała uznanie Gabinetu Wojennego, który nakazał
Wavellowi przygotować odpowiednie siły do okupacji Syrii i Libanu30. Pod koniec
maja głównodowodzący na Bliskim Wschodzie przedstawił plan operacji, która
otrzymała kryptonim „Exporter”31.
Decyzja o podjęciu przygotowań do operacji wojskowej wywołała dyskusję
na temat zaangażowania tureckiego. Propozycja aktywnego włączenia Turcji
do działań wyszła od Edena. 15 maja szef FO poinformował, że zwrócono się
do Ankary z prośbą o zmobilizowanie jej wojsk na granicy z Irakiem i Syrią.
Jego zdaniem miał być to test, który pozwoliłby zorientować się w stanowisku
tureckim. Gdyby odpowiedź była pozytywna, to wówczas można było spróbować
wywrzeć nacisk na Turcję, aby zajęła rejon Aleppo32. Opinia Edena nie odzwierciedlała poglądów jego podwładnych. W FO zwrócono uwagę, że wkroczenie
26
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Turków do północnej Syrii doprowadzi do zjednoczenia Francuzów i Arabów
przeciwko napaści oraz prawdopodobnie uniemożliwi współpracę z „Wolną
Francją”33. Sceptycznie do tego pomysłu podchodził również Połączony Sztab
Planowania (JPC), którego zdaniem udział Turcji miał być wątpliwy, gdyż nie
będzie chciała prowokować III Rzeszy34.
Co prawda Eden zgadzał się z poglądami swoich podwładnych oraz opinią
JPC, ale był przekonany, że nad tymi zastrzeżeniami musi wziąć górę niedopuszczenie do zajęcia francuskiego Lewantu przez III Rzeszę oraz zabezpieczenie
połączeń z Turcją. Dlatego też podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko co
do udziału Turków w okupacji Syrii i Libanu. Miał nadzieję, że tureckie interesy
w północnej Syrii sprawią, że Ankara zaangażuje się bezpośrednio. Jego zdaniem
szansę na to mogło zwiększyć szybkie zajęcie przez wojska brytyjskie Bagdadu,
co stanowiłoby przełom w zdławieniu powstania w Iraku35.
Podobne stanowisko zajmował Churchill, przy czym w jego kalkulacjach
równorzędną rolę odgrywały przesłanki zarówno strategiczne, jak i polityczne.
Za istotne uważał uzyskanie poparcia arabskiego. Jego zdaniem można było
je zdobyć w wyniku proklamowania niepodległości Syrii. Powstałe państwo
zamierzał związać trwałymi sojuszami z Wielką Brytanią i Turcją. Z jednej strony
oznaczałoby to osiągnięcie jednego z głównych celów interwencji, czyli ustanowienie bezpiecznego połączenia między posiadłościami brytyjskimi a terytorium
tureckim. Z drugiej natomiast umocniłoby więzy polityczne z Ankarą, na co
dodatkowo korzystnie miało wpłynąć ewentualne przekazanie stronie tureckiej
północnej części Syrii36.
Do zaangażowania Turcji w operację „Exporter” dążył również Wavell.
Kierował się on motywami stricte wojskowymi. Do ataku na Syrię i Liban mógł
użyć tylko sił z Palestyny, które były niewielkie. Tymczasem w swoim planie
podkreślał, że do okupacji całego terytorium Syrii i Libanu potrzebowałby dwóch
dywizji piechoty oraz brygady pancernej. Zastrzegał więc, że wojska brytyjskie
nawet wspierane przez oddziały „Wolnej Francji” będą w stanie dotrzeć najdalej
do Bejrutu, Rajaku i Damaszku oraz ewentualnie dokonać rajdów na Homs oraz
Trypolis. W tej sytuacji za niezbędny uważał udział w operacji sił tureckich, które
przede wszystkim miały zająć rejon Aleppo, co uniemożliwiłoby przeciwnikowi
33
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stworzenie bazy wypadowej w północnej Syrii oraz skutecznie przeciwdziałałoby
niemieckiemu desantowi37.
Wszystkie te argumenty przeważyły szalę na rzecz włączenia Turcji do działań
przeciwko Syrii i Libanowi. 27 maja, podczas spotkania DC, udzielono zielonego
światła dla operacji „Eksporter” oraz zdecydowano zaproponować rządowi tureckiemu objęcie okupacją rejonu Aleppo38. Nazajutrz decyzja ta została przekazana
Knatchbullowi-Hugessenowi39.
Czy Wielka Brytania mogła liczyć na poparcie tureckie? Wiosną 1941
roku wiele czynników działało na niekorzyść Londynu. Klęski Brytyjczyków
na Bałkanach i w Afryce Północnej nie pozostały bez szkody dla ich prestiżu.
Wojna przybliżyła się do granic tureckich, a zagrożenie ze strony ataku obozu
Osi wzrosło. Nastroje w Turcji były minorowe40. Turcja co prawda zobowiązała
się podczas rozmów styczniowych do wzięcia udziału w okupacji Syrii i Libanu,
ale uczynić to miała dopiero, gdyby znalazła się w stanie wojny. Tymczasem
wydawało się, że coraz bardziej dąży do neutralności. Między innymi świadczyło
o tym stanowisko tureckie wobec powstania w Iraku. Ankara, zamiast poprzeć
w tym konflikcie Londyn, zaoferowała swoją mediację, tym samym uznając de
facto nielegalny rząd Raszida Aliego al-Kajlaniego41.
Nadal jednak były oznaki, że Turcy mogą aktywnie zaangażować się w rozwiązanie kwestii syryjsko-libańskiej – od połowy maja rząd turecki rozpoczął
koncentrować swoje wojska na granicy syryjskiej oraz poprosił Brytyjczyków
o udostępnienie planów dotyczących okupacji Syrii i Libanu42. Poza tym przywódcy Turcji sprawiali wrażenie nieugiętych oraz niezłamanych sukcesami
państw Osi. Takie sygnały docierały do Knatchbulla-Hugessena zarówno od
prezydenta Inönü, jak i od marszałka Çakmaka43.
W tych okolicznościach 2 czerwca 1941 roku Knatchbull-Hugessen przekazał
Saracoğlu propozycję współudziału Turcji w operacji „Eksporter” poprzez objęcie
okupacją rejonu Aleppo. Turecki minister spraw zagranicznych nie udzielił
natychmiastowej odpowiedzi. Jednak z przebiegu rozmowy można była wywnioskować, że nastawienie Saracoğlu było pozytywne. Zrobił on bowiem aluzję do
37
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niesprawiedliwości z przeszłości, które obecnie Turcja chciałaby naprawić. Poza
tym stwierdził, że nie jest specjalnie zaniepokojony możliwością naruszenia
interesów niemieckich44. Było to jednak tylko wrażenie, gdyż ostatecznie Turcy
odrzucili propozycję brytyjską, tłumacząc ją obawą przed wojną z Francją Vichy
lub III Rzeszą. Zapewniono jednak, że koncentracja wojsk tureckich na granicy
z Syrią zostanie utrzymana45.
Wówczas Brytyjczycy zdecydowali się przeprowadzić operację „Exporter”
jedynie przy udziale „Wolnej Francji”. Atak rozpoczęto 8 czerwca 1941 roku.
Mimo początkowych sukcesów szybko okazało się, że gen. Wavell miał rację,
twierdząc, że nie będzie w stanie opanować całej Syrii i Libanu. Wobec słabości
własnych sił i tężejącego oporu wojsk Vichy tempo ofensywy znacznie spadło.
Dopiero wzmocnienie jednostkami, które stłumiły powstanie w Iraku, umożliwiło złamanie oporu przeciwnika. Operacja zakończyła się sukcesem 14 lipca
1941 roku46.
Pomimo że Turcy nie zdecydowali się wziąć udziału w operacji „Exporter”,
to sprzyjali stronie brytyjskiej. Zapewnienia Saracoğlu, że wojska tureckie nadal
będą się koncentrowały nad granicą syryjską, nie okazały się gołosłowne. Faktycznie przez cały okres trwania walk we francuskim Lewancie Turcy utrzymywali
w gotowości bojowej na granicy z Syrią XVII Korpus Armijny47. Poza tym Ankara
nie uległa naciskom ze strony Vichy, popieranej w tej kwestii przez III Rzeszę,
i nie przepuściła przez swoje terytorium uzupełnień dla Armii Lewantu48.
Równocześnie jednak rząd turecki prowadził własną grę. Na początku lipca,
podczas rozmów ze specjalnym wysłannikiem marszałka Pétaina Jakiem Benoist-Mechinem, Saracoğlu zaproponował, że w przypadku załamania się oporu
wojsk francuskich rząd Vichy powinien zwrócić się do Ankary z propozycją
zajęcia Syrii przez armię turecką. W zamian Turcy zagwarantowaliby powrót
żołnierzy francuskich do domu oraz zwrot Francji okupowanych terytoriów
po zakończeniu wojny, z wyjątkiem terenów, przez które przebiegała kolej bagdadzka. Francuzi nie przyjęli jednak tej propozycji49. Mimo to strona turecka nie
44
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rezygnowała. Kilka dni później turecki minister spraw zagranicznych zwrócił się
do ambasadora niemieckiego Franza von Papena z prośbą o udzielenie przez
Berlin zezwolenia na tymczasowe zajęcie przez wojska tureckie terenów Syrii, aż
do linii Abu-Kemal – Tripoli. Argumentowano to tym, że większa część francuskiego Lewantu nie wpadłaby w ręce aliantów, a żołnierze wierni Vichy mogliby
zostać repatriowani do Francji kontynentalnej50. Znamienne, że w rozmowach
z Niemcami Saracoğlu wspominał o tej samej linii, która w styczniu 1941 roku
została ustalona jako granica stref okupacyjnych w przypadku wspólnej interwencji brytyjsko-tureckiej. Gdyby Berlin zgodził się na propozycję Ankary, to
Turcy mogliby poinformować Brytyjczyków, że decydują się na wsparcie działań
aliantów i następnie bez ryzyka zająć interesujący ich obszar. Tym samym nie
dość, że osiągnęliby cel, jakim było uzyskanie kontroli nad syryjskim odcinkiem
kolei bagdadzkiej, to jeszcze z jednej strony nie pogorszyliby swoich stosunków
z III Rzeszą, a z drugiej pokazaliby, że nadal lojalnie stoją za Wielką Brytanią.
Realizacja tego wymarzonego dla strony tureckiej scenariusza okazała się jednak
niemożliwa ze względu na sprzeciw Niemiec51.
Reasumując, od samego początku Brytyjczycy mieli problem z wypracowaniem jednolitej linii postępowania wobec Syrii i Libanu. Ograniczone możliwości
wojskowe, komplikacje natury politycznej, rozwój sytuacji militarnej we wschodniej części Morza Śródziemnego oraz ścieranie się zwolenników miękkiego
i twardego kursu sprawiły, że pojawiło się kilka koncepcji, które w zależności od
warunków w różnym stopniu wpływały na politykę brytyjską.
Jednym z nich było rozwiązanie problemu syryjsko-libańskiego w oparciu
o interwencje zbrojną Turcji. Pomysł ten narodził się w gronie sztabowców
brytyjskich i z tego też względu cieszył się w pierwszej kolejności poparciem
kół wojskowych. W przeciwieństwie bowiem do cywilnych przedstawicieli establishmentu wyżsi oficerowie kierowali się przede wszystkim przesłankami natury
militarnej i bagatelizowali przewidywane komplikacje polityczne. Nie oznacza
to jednak, że nie znali realiów politycznych. CSC zdawał sobie sprawę z faktu,
że Turcy mogą nie wziąć na swoje barki ciężaru akcji militarnej we francuskim
Lewancie, gdyż nie będą chcieli prowokować Niemców. Mimo to uważał, że
w perspektywie długofalowej należy działać na rzecz urzeczywistnienia tureckiej
interwencji. Przeciwne stanowisko zajmowało FO, które ze względu na politykę
bliskowschodnią z jednej strony sądziło, że bezpośrednie tureckie zaangażowanie
50
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na polu militarnym negatywnie odbije się na wizerunku Wielkiej Brytanii wśród
ludności arabskiej, a z drugiej obawiało się w razie załamania się administracji
francuskiej w Syrii i Libanie powstania arabskiego Piemontu, co zagroziłoby
brytyjskim wpływom.
Ten punkt widzenia nie odpowiadał z kolei brytyjskiemu premierowi, który
był zwolennikiem twardego kursu wobec francuskiego Lewantu. Świadom słabej
pozycji „Wolnej Francji” sądził, że to Turcja powinna wziąć na siebie ciężar
kontrolowania sytuacji w tym rejonie i prawdopodobnie gotów był przystać
nawet na samodzielną akcję wojsk tureckich. Poza tym bagatelizował zastrzeżenia FO. Z jednej strony uważał, że prestiż brytyjski nie ucierpi, jeżeli Londyn
wyda deklarację, w wyniku której zostanie proklamowana niepodległość Syrii,
a z drugiej, że upadek administracji francuskiej nie będzie miał negatywnych
skutków politycznych, jeżeli Wielka Brytania i Turcja roztoczą protekcję nad
nowo powstałym państwem. Dodatkową zaletą takiego stanu rzeczy byłoby
zacieśnienie, poluzowanych w wyniku brytyjskich porażek z wiosny 1941 roku,
więzów z Ankarą.
Ważnym sprzymierzeńcem Churchilla w tym względzie był szef FO Anthony
Eden. Mimo że zgadzał się on z opinią swoich podwładnych, to jednak za priorytet uważał wyeliminowanie wpływów państw Osi z Syrii i Libanu, a według
niego możliwe to było jedynie przy aktywnym udziale strony tureckiej.
Nie ulega wątpliwości, że strona turecka chciała objąć okupacją północną
i środkową Syrię. Świadczyły o tym nie tylko aluzje czynione przez Inönü czy
Saracoğlu, ale przede wszystkim przebieg i ustalenia konsultacji sztabowych ze
stycznia 1941 roku czy też działania dyplomatyczne z przełomu czerwca i lipca.
Dążenie to było uwarunkowane licznymi przyczynami. Poza już wymienionymi w tekście warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną. Stanowisko tureckie
mogło wynikać również z przesłanek rewizjonistycznych. Nie byłby to pierwszy
przypadek pretensji terytorialnych względem francuskiego Lewantu. W latach
trzydziestych Turcja wysuwała żądania wobec sandżaku Aleksandretty. Działania
Ankary okazały się na tyle skuteczne, że w czerwcu 1939 roku obszar ten został
przyłączony do Turcji jako vilayet Hatay52. Co prawda wówczas nie przedstawiano innych żądań, ale mogło to po prostu świadczyć o przyjęciu taktyki małych
kroków. Należy bowiem pamiętać, że zgodnie z Paktem Narodowym (Misakı
Millı) z 1920 roku, który m.in. określał zakres rewindykacji terytorialnych
52

Zob. Y. Güçlü, The Question of the Sanjak of Alexandretta. A Study in Turkish–French–Syrian
Relations, Ankara 2001, s. 368.

Krzysztof Zdulski: Turcja w polityce brytyjskiej wobec Syrii i Libanu w latach 1940 – 1941

49

ruchu kemalistowskiego, północna Syria znaleźć się miała w granicach państwa
tureckiego53. Powyższe założenie należy traktować jednak jako hipotezę, której
falsyfikacja, ze względu na ograniczenia wynikające z bazy źródłowej, nie może
zostać przeprowadzona w niniejszym artykule.
Przejęcie kontroli nad północną i środkową Syrią nie stanowiło jednak
priorytetu w polityce tureckiej. Istniały granice, których Ankara nie była gotowa
przekroczyć. Zwyciężył zdrowy rozsądek, który podpowiadał, że od nabytków
terytorialnych ważniejsze jest uniknięcie wojny. Z tego też względu strona turecka
ostatecznie odrzuciła brytyjską propozycję wzięcia udziału w operacji „Exporter”.

53

Zob. J. Felton, The Contemporary Middle East. A Documentary History, Washington 2008,
s. 634 – 635.
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— ABSTRACT —

At the turn of the twentieth and twenty-first century, the problem of the
Muslim minority in Europe became a significant problem in religious, social
and political terms. In this publication, we present the characteristics of the
presence of Muslims in France only in terms of religious and organizational
backgrounds. By analyzing the first aspect, the importance of Islam as the
second religion in terms of the number of believers in France is shown.
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organizations in France.
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Temat mniejszości muzułmańskiej we Francji jest istotny zarówno z punktu
widzenia poznawczego, jak też z punktu widzenia praktyki politycznej. Jako
przedmiotu poznania nabiera szczególnej wagi w dzisiejszych czasach mieszania
się narodów i kultur. Obserwowanie tych procesów we Francji ma dodatkowy
walor heurystyczny, gdyż kraj ten – z racji mieszania się nie tylko kultur różnych, ale często przeciwstawianych sobie – stanowić może niejako laboratorium
doświadczania tychże procesów, ale już w wymiarze światowym. Natomiast
* Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Instytut Stosunków Międzynarodowych.
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wartość praktyczna badania tej problematyki polega na zdiagnozowaniu zagrożeń i szans tkwiących w tych procesach, a przez to kierowania nimi w sposób
racjonalny.
Już na początku procesu badawczego spotykamy się z podstawową przeszkodą, a mianowicie z trudnością zdefiniowania samego przedmiotu poznania.
Spotkaliśmy się z traktowaniem pojęć „muzułmanie we Francji”, czy też niekiedy
„muzułmanie francuscy”, bardzo restrykcyjnie, to znaczy ograniczeniem tej grupy
tylko do osób jasno deklarujących się jako muzułmanie i praktykujących tę religię.
Z drugiej strony pojęcie to odnoszone jest do szerokiego spektrum osób – od
wymienionych przed chwilą, poprzez wierzących, ale nie praktykujących, aż po
osoby luźno związane z tą religią, czy to przez pochodzenie etniczne, czy też
wychowanie w kulturze islamskiej. To drugie stanowisko jest nam bliższe. Stąd
też pojęcie „muzułmanie we Francji” obejmować będzie osoby urodzone w kraju,
w którym wiara ta jest dominująca, oraz ich bezpośrednich potomków, a także osoby
deklarujące tę wiarę, lecz nie spełniające poprzednich warunków (konwertyci)1.
Miejsce islamu jako religii we Francji

Francja jest postrzegana jako „najstarsza córa Kościoła”. Jednak ostatnie kilkadziesiąt lat to proces jej dechrystianizacji. Jeszcze w 1905 roku katolicy stanowili
około 90% ludności Francji, w 1986 roku – 81%, w 2006 roku – 65%, zaś w 2011
roku już tylko 61%2. Ten znaczący spadek jest bardzo wyraźny w grupie wiekowej
do 35 lat, co prowadzi analityków z CSA do wniosku, iż bezwyznaniowcy (obecnie 25% według sondażu IFOP z 2011 roku i 32% według sondażu CSA z 2012
roku) będą grupą dominującą w społeczeństwie francuskim3.
1

Na gruncie francuskim klasyfikację taką stosuje np. szeroko znany Francuski Instytut Opinii
Publicznej (Institut Français d’Opinion Publique), najstarsza, założona w 1938 roku, „sondażownia”
francuska. W publikacji tej szeroko korzystamy z wyników badań tego Instytutu, szczególnie z pracy:
IFOP, Analyse: 1989 – 2011.Enquête sur l’implantation et l’évolution de l’islam de France, Juillet 2011,
http://www.ifop.com/media/pressdocument/343 – 1-file.pdf, odczyt z dn. 10.10.2012. W Polsce podobna klasyfikacja zastosowana jest w: K. Pędziwiatr, Od islamu imigrantów do islamu obywateli:
muzułmanie w krajach Europy Zachodniej, Kraków 2007, s. 43 – 44; K. Gajlewicz-Korab, Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii, Warszawa 2011, s. 29 – 30.
2
Według sondażu CSA z 2012 roku katolicyzm wyznawało 56% Francuzów. Zob. Y.M. Cann, CSA
décrypte… Le catholicisme en France, s. 3, http://www.csa.eu/multimedia/date/etudes/etu20130329note-d-analyse-csa-decrypte-mars-2013.pdf, odczyt z dn. 10.7.2013.
3
Ibidem.
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Tab. 1. Przynależność religijna Francuzów w 2011 roku
(wartości procentowe)
Ogółem katolicy
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Źródło: IFOP, Les Français et la croyance religieuse. Résultats detaillés,
avril 2011, s. 7, http://www.ifop.com/?option=com_publication&type
=poll&id=1479, odczyt z dn. 13.04.2013.
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Wykres 1: Ewolucja liczby wyznawców głównych religii we Francji
w latach 1986 – 2012 w procentach
Źródło: Y.M. Cann, CSA décrypte…, op.cit., s. 1.
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Wprost przeciwna tendencja występuje w grupie wyznawców islamu, którzy
jeszcze w 1982 roku stanowili 2,5% społeczeństwa francuskiego, a w 2011 roku
już 7%, stając się drugą religią w państwie. Jest to niejako trend światowy, gdyż –
jak triumfalnie podano na portalu muzułmańskim – islam z liczbą 1 322 tys.
wiernych (19% populacji świata) stał się pierwszą liczebnie religią światową
przed katolicyzmem (17,5%)4. Liczby te są wiarygodne, co przyznał Watykan,
lecz nie ujmują chrześcijaństwa jako całości, czyli 2 mld wiernych5.
Ulega wzmocnieniu także religijność muzułmanów: 25% z nich uczęszcza
w każdy piątek do meczetu, gdy w 2001 roku chodziło tam 20% , a 16% w 1989 roku.

a. Miejsca kultu religijnego
Istotnym aspektem funkcjonowania społeczności muzułmańskiej we Francji są
możliwości, które stwarza państwo dla kultywowania religii. Temat jest żywo
komentowany we Francji w związku z podnoszeniem przez społeczność muzułmańską problemu zbyt małej ilości miejsc kultu swej religii.
W 2010 roku istniało we Francji według ministerstwa spraw wewnętrznych
2368 takich miejsc, w tym 2052 w metropolii6. Dla porównania miejsc kultu
katolickiego jest 45 000, protestanckiego – 3000, a żydowskiego – 280. Trzeba
podkreślić ogromną dynamikę wzrostu liczby muzułmańskich miejsc kultu.
W 1970 roku było ich tylko 100, w 1985 – 500, w 2000 – 1803. Zjawisko to
związane jest z decyzją imigrantów dotyczącą pozostania na stałe we Francji,
a także rodzeniem się klasy średniej wśród ludności muzułmańskiej, i co z tym
się łączy – większymi jej możliwościami finansowania budowy tych miejsc, gdyż
finansowanie zewnętrzne gra rolę marginalną7. Oczywiście nie wszystkie z nich
to „wielkie meczety” z minaretami i wyróżniającą je architekturą (jest ich tylko

4

L’islam est officiellemnt reconnu comme la première religion du monde, http://oumma..com/18477/
lislam-officiellement-reconnu-premiere-religion-monde, odczyt z dn. 10.05.2013.
5
Ibidem.
6
Zob. Les lieux de culte musulmans ont double en vingt ans, http://www.lefigaro.fr/actualitefrance/2011/08/30/01016 – 20110830ARTFIG00587-les-lieux-de-culte-musulmans-ont-double-envingt-ans.php, odczyt z dn. 11.05.2013 ; Qui a dit qu’il n’y avait pas assez de mosquées en France?,
http://www.atlantico.fr/decryptage/mosquees-france-augmentation-constante-preuve-integrationislam-172908.html, odczyt z dn. 01.02.2012. Zob także: G. Couvreur, Musulmans de France. Diversité,
mutations et perspectives de l’islam français, Les Éditions de l’atelier, Paris 1998, s. 51 – 55.
7
Ibidem.
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50); ogromna większość to przysposobione na ten cel pawilony i sale modlitwy8.
Pomimo iż liczba miejsc kultu w ciągu 20 lat podwoiła się, to środowiska muzułmańskie uważają, iż winna zwiększyć się co najmniej jeszcze o połowę 9.

b. Praktykowanie życia religijnego
Wspomniany wcześniej podział francuskich muzułmanów na trzy grupy, tzn.
wierzących i praktykujących, wierzących niepraktykujących oraz pochodzenia
muzułmańskiego, ma swoje uzasadnienie statystyczne. Liczebność tych grup
wynikająca z sondaży w 2011 roku jest następująca: pierwsza grupa – 41%, druga
– 34%, trzecia 22%, zaś odniesienie ich do odpowiednich grup katolickich jest
widoczne w poniższym zestawieniu.
10
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Wykres 2: Stosunek do religii muzułmanów i katolików
Źródło: IFOP, Analyse: 1989 – 2011…, op.cit., s. 7.

Powyższy wykres wskazuje na większe przywiązanie francuskich muzułmanów do swej wiary, niż jest to w przypadku katolików. Szczególnie jest to
zauważalne w grupie wierzących i praktykujących.

8
9

Ibidem.
Les lieux de culte musulmans ont doublé…, op.cit.
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Wykres 3: Codzienna modlitwa w grupach wiekowych wśród muzułmanów
Źródło: IFOP, Analyse: 1989 – 2011…, op.cit. s. 9.

Podobna tendencja występuje w odniesieniu do gorliwości wyznawanej wiary,
mierzonej codzienną modlitwą i uczęszczaniem do miejsc kultu co najmniej
raz w tygodniu (muzułmanie w piątek, katolicy raz w tygodniu). W ten ostatni
sposób praktykuje wiarę 25% muzułmanów (patrz wykres 4) (katolików 12%10),
gdy jeszcze w 2001 roku było ich 20%, a w 1989 roku tylko 16%.
Najbardziej znaczący wzrost gorliwości religijnej zanotowano w najmłodszej
grupie wiekowej: poniżej 25 lat, w której przyrost wyniósł od 7% w 1989 roku do
23% obecnie. Także w innych sferach muzułmanie wykazują dużą pobożność.
I tak podczas ramadanu postu przestrzega 71% wiernych, 49% kupuje więcej
niż poprzednio produktów halal, a dwie trzecie systematycznie sprawdza skład
kupowanych towarów pod kątem, czy nie zawierają składników niezgodnych
z halal11.
Od połowy lat osiemdziesiątych obserwujemy narodziny zjawiska, które
nazwać możemy „nową religijnością islamską”. Rozpowszechnia się ona szczególnie wśród młodzieży pochodzenia maghrebińskiego – urodzonej już we Francji
– i odbiega od tradycyjnego pojmowania religijności ich rodziców. Często określa
się tę postawę „neokomunitaryzmem”. Polega ona na odwoływaniu się do nowych
więzi – przede wszystkim etnicznych, regionalnych czy lokalnych – i szukaniu na
tych właśnie szczeblach możliwości działań, takich jak: tworzenie sieci szkolnych,
organizacji kulturalnych, pośredniczenie pomiędzy lokalną władzą publiczną
10
11

Y.M. Cann, op.cit., s. 2.
IFOP, Analyse…, op.cit., s. 15 – 25.
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Źródło: IFOP, Analyse…, op.cit., s. 9.

a wspólnotami lokalnymi, co przyczynia się do ich integracji na bazie wartości
republikańskich12.
Integracja muzułmanów na bazie religijno-etnicznej, ale kraju pochodzenia,
jest celem działania instytucji religijnych państw, z których wywodzą się francuscy muzułmanie. Cel ten jest dokładnie przeciwny zabiegom asymilacyjnym
państwa francuskiego. Pośredniczą w jego osiągnięciu głównie wysyłani przez
kraje muzułmańskie imamowie.

c. Rola imamów
Następnym istotnym problemem dla funkcjonowania społeczności muzułmańskiej we Francji jest odpowiednia liczba i jakość przewodników duchowych
– imamów. Samo pojęcie „imam” jest we Francji bardzo szeroko pojmowane
12

Zob. A. Lamchichi, L’immigration marocaine en France, changements et ruptures, „Confluences
Méditerrannée” 1999, Automne, nr 31, s. 161 – 162, http://www.revues-plurielles.org/_uploads/
pdf/9_31_10.pdf., odczyt z dn. 08.03.2013.
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i obejmuje kilka kategorii duchownych. Są to: „studenci posiadający pewną kulturę islamską, akademicy przybyli z zagranicy, robotnicy na emeryturze, lektorzy
Koranu oraz imamowie wysłani przez swoje kraje, młodzi absolwenci instytutów
czy też uniwersytetów islamskich”13. Brakuje obecnie wiarygodnych danych co
do ich liczby. Według źródeł islamskich w chwili obecnej działa ich we Francji od
ok. 1500 do 200014, natomiast według obecnego ministra spraw wewnętrznych
Manuela Vallsa – 180015. Tylko co piąty z nich to Francuz16. Sytuację komunikacji
z wiernymi pogarsza fakt, iż tylko co trzeci z imamów mówi po francusku. Ich
pochodzenie narodowe przedstawia się następująco:
–– 40% Marokańczycy,
–– 24% Algierczycy,
–– 6% Tunezyjczycy,
–– 15% Turcy,
–– 9% Francuzi,
–– 6% pochodzenia subsaharyjskiego17.
Wśród nich są tacy, którzy nieodpłatnie wykonują swą posługę, jak też tacy
– jest ich trzecia część – którzy są opłacani przez stowarzyszenia zawiadujące
domami modlitw oraz przez wiernych. Jest też grupa imamów otrzymujących
wynagrodzenie z krajów ich pochodzenia, czego przykładem mogą być imamowie z Algierii (120), Turcji (150) i Maroka (30)18. Wagę związków imamów
z krajem pochodzenia podkreśla fakt, iż „ponad połowa z 2000 imamów we
Francji – jak twierdzi imam z Drancy, Chaghumi – jest mianowana przez kraje
muzułmańskie”19. Trzeba tu podkreślić szczególną więź utrzymywaną przez wła13

Ch.A. El Habti (Abou Khalid), La situation des imams en France, http://www.majidepinal.fr/
extern/docs/autres/les-immams-de -france.pdf, odczyt z dn. 8.03.2013.
14
Ibidem; zob. także wywiad z Hassenem Chalgoumim, imamem z Drancy: B. Thiolay, Formons
des immams francais, http://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/formons-des-immams-francais_917946.html, odczyt z dn. 10.03.2013.
15
Zob. B. Sauvaget, Des immams du terroir, un vœu pieux?, http:/www.liberation.fr/societe/
2013/05/07/des-immams-du-terroir-un-vœuxpieux_901624, odczyt z dn. 8.04.2013.
16
M. Massaoui, La formation des cadres religieux musulmans en France: défis et perspectives, http://
www.saphirnews.com/La-formation-des-cadres-religieux-musulmans-en-France-defis-et-perspectives_a11323.html, odczyt z dn. 28.03.2013.
17
Ch.A. El Habti, op.cit.
18
Zob wywiad z Hassenem Chalgoumim, op.cit.
19
Zob. wywiad z Ömerem-Farukiem Harmanim, radcą ds. religijnych w Ambasadzie Tureckiej
w Paryżu: B. Thiolet, 100 mosqées attendent encore leurs imams, http://www.saphirnews.com/100
-mosquees-attendent-encore-leurs-imams_a10565.html, odczyt z dn. 10.05.2013; zob. także S. Joua
neau, Les Immams en France. Une autorité religieuse sous contrôle, Paris 2013, s. 271 – 303.
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dze Turcji z mianowanymi przez te władze imamami. Chodzi tu zarówno o więź
materialną – są oni opłacani przez państwo tureckie – jak też więź „służbową”,
gdyż – jak stwierdził w wywiadzie radca ds. religijnych w ambasadzie tureckiej –
„nie mogą oni mówić, czy też robić, co im się podoba”20.
Jedynie imamowie etatowi korzystają z wszelkich praw finansowych
i korzyści ekonomiczno-społecznych, pozostałym trudno utrzymać się z datków
wiernych i stowarzyszeń zawiadujących meczetami i zmuszeni są podejmować
dodatkowe zajęcia lub też opuścić swą służbę. Ta zależność od źródeł finansowania przekłada się na postawę ideologiczną i polityczną imamów. Wskazuje
się także we Francji – nawet w środowiskach islamskich – na ich różny poziom
intelektualny: od uczonych do ignorantów nastawionych na zyskowność wykonywanej posługi21.
Taki stan rzeczy jest spowodowany w dużej części słabością systemu
kształcenia imamów we Francji. Do 1992 roku nie istniała żadna placówka,
która zajmowałaby się tym problemem. Dopiero w ramach powołanej przez
organizacje islamskie w tymże roku w Château-Chinon w Nièvre niewielkiej
prywatnej szkoły pod nazwą Europejski Instytut Nauk Humanistycznych,
kształci się – między innymi – imamów. Placówka jest prowadzona przez Unię
Francuskich Organizacji Islamskich (UOIF), powiązaną z Braćmi Muzułmańskimi. Stąd też przekazywane w niej treści nauczania – co podkreślają zarówno
środowiska islamskie, jak i polityczne – nie odpowiadają republikańskim wartościom państwa francuskiego22. Drugim prywatnym ośrodkiem kształcenia
imamów jest otwarty w Mantes-la-Jolie w październiku 1993 roku Francuski
Uniwersytet Islamski (Université Islamique de France – UIF), przekształcony
następnie w Instytut Studiów Islamskich w Paryżu. Trzeci ośrodek, Instytut
Teologii Meczetu Paryskiego, powstał w październiku 1994 roku. Inną inicjatywą
prywatną był powstały w 2006 roku, dzięki inicjatywie głównego imama przy
meczecie w Lille, Instytut Muzułmański imienia Evicenny (Institut Evicenne).
Kształci on imamów w języku francuskim. W tym samym roku co instytut w Lille
powstało też Centrum Shâtibî w Lyonie. Wszystkie te instytucje powołano dla
kształcenia imamów bardziej teoretycznie, niż to jest w praktyce. W rzeczywi-

20

Ibidem.
Ch.A. El Habti, op.cit.
22
Zob. B. Thiolet, op.cit.; R. Włoch, Polityka integracji muzułmanów we Francji i Wielkiej Brytanii,
Warszawa 2011, s. 195.
21
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stości są one bardziej nakierowane na ogólne kształcenie religijne niż tworzenie
kadr islamskich duchownych23.
Przeszkodą dla publicznego, uniwersyteckiego kształcenia imamów we
Francji jest prawna zasada rozdziału państwa i religii. Zasada ta powoduje, iż
państwo laickie nie dysponuje odpowiednimi uprawnieniami w dziedzinie
kształcenia nie tylko imamów, ale też wszelkich duchownych religijnych. Stąd
też, gdy premier Dominique Villepin przedstawił projekt utworzenia studiów
kształcących przyszłych imamów, obejmujący tematykę „Społeczeństwa
i cywilizacje współczesnej Francji”, Uniwersytet Paryski odrzucił go jako
niezgodny ze wspomnianą zasadą laickości państwa24. Z tej patowej sytuacji
wyjście znalazł w 2008 roku Wielki Meczet Paryski, który w 2007 roku wspólnie
z Instytutem Katolickim w Paryżu uruchomił dwusemestralne studia nakierowane na zapewnienie imamom, zarówno wywodzącym się z Francji, jak też
z zagranicy, uniwersyteckiej wiedzy oraz na promowanie umiarkowanej wersji
islamu. W lepszej sytuacji pod tym względem są dwa departamenty Alzacji
oraz departament Mozeli. Ta ich szczególność polega na obowiązywaniu tam
konkordatu podpisanego jeszcze przez Napoleona Bonapartego z papieżem
Piusem VII w 1801 roku. Konkordat przestał obowiązywać we Francji po wejściu w życie ustawy z 1905 roku oddzielającej państwo od Kościołów. Jednak
zachował swoją ważność we wspomnianych departamentach, które po wojnie
francusko-pruskiej z lat 1870 –18 71 stały się częścią zjednoczonych Niemiec.
Po powrocie do Francji w 1918 roku zachowały one regulacje konkordatowe
w wyniku presji mieszkańców odzyskanych ziem. Podobnie stało się po II wojnie światowej. Między innymi zachowano przepisy prawne dotyczą kształcenia
religijnego25, lecz tylko w obszarze uznanych w konkordacie religii: katolickiej,
luterańskiej, reformowanej i mojżeszowej. Stąd też możliwe jest kształcenie
religijne na poziomie wyższym w instytucjach publicznych, co ma miejsce na

23

Zob. M. Massaoui, op.cit.
Zob. R. Włoch, op.cit., s. 196.
25
Zachowano prawo mianowania przez państwo arcybiskupów Strasburga i Metzu, przewodniczących i wiceprzewodniczących organizacji protestanckich oraz konsystorza żydowskiego, a także
zapewnienie przez władze municypalne funkcjonowania parafii i wspólnot religijnych. W departamentach tych nauczanie religijne w szkołach jest obowiązkowe. Jednak rodzice mogą wystąpić
o zwolnienie swych dzieci z tego obowiązku. W rezultacie 75% dzieci w szkołach podstawowych, 50%
w gimnazjach i tylko 10% w liceach uczęszcza na religię. Zob. Pourqoi le Concordat s’applique en Alsace
– Moselle, http://www.lefigaro.fr/politique/2012/01/26/01002 – 20120126ARTFIG00484-ourqoile-concordat-s-applique-en-alsace-moselle.php, odczyt z dn. 20.12.2012.
24
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dwóch wydziałach teologicznych (katolickim i protestanckim) Uniwersytetu
w Strasburgu oraz w katedrze teologii Uniwersytetu w Metz. Z formalnego
punktu widzenia ustalenia konkordatowe nie dotyczą islamu. Jednak bardzo
silne w tych departamentach wspólnoty muzułmańskie, zwłaszcza turecka,
czynią starania o powołanie na Uniwersytecie w Strasburgu wydziału teologii
islamskiej26. Kroki podejmowane w tym kierunku spotykają się z przychylnością władz francuskich, które dążą do „francyzacji” islamu27. Staje się to
koniecznością, gdyż – jak piszą Jonathan Laurence i Justin Vaïsse – „wielu
imamów w dzisiejszej Francji jest językowo i kulturowo odseparowanych od
francuskiego środowiska, w którym działają”28. Dodajmy, iż wielu z nich głosi
poglądy polityczne nieprzystające do francuskiej racji stanu.
Próby zdiagnozowania religijnych, ideologicznych i politycznych postaw imamów francuskich podjął się Instytut Badań nad Bezpieczeństwem Wewnętrznym
(Institut des Hautes Études sur Sécurité Intérieur – IHESI). Przeprowadził on
badania między wrześniem 1999 a czerwcem 2001 roku, których przedmiotem
była tematyka kazań (chutby) w domach modlitwy. Na podstawie badań29 ich
inicjatorzy wyróżnili trzy trendy w tematyce kazań:
– w pierwszym, preferowanym przez starszych imamów, akcent położony
jest na ukazywaniu wizji apokaliptycznych, których genezą są grzechy oraz
brak bojaźni bożej. Przedstawiciele tego trendu bliscy są „Towarzystwu
Misjonarzy” (Dżama’at AT-Tabligh) i porównuje się ich często do Świadków Jehowy;
26
Zob. wywiad z Ömerem-Farukiem Harmanim, radcą ds. religijnych w Ambasadzie Tureckiej
w Paryżu, http://www.saphirnews.com/100-mosquees-attendent-encore-leurs-imams_a10565.html,
odczyt z dn. 20.02.2013. Zob. także: S. Sellam, La France et ses musulmans. Un siècle de politique
musulmane 1895 – 2005, Paris 2006, s. 285 – 290.
27
Jednym z istotnych instrumentów tej polityki są porozumienia między Francją a krajami islamskimi w sprawie organizowanych we Francji dla przyszłych imamów corocznych kursów języka francuskiego i wiedzy prawnej z zakresu obowiązującego we Francji prawa, a szczególnie przepisów związanych z laickością państwa. W czerwcu 2013 roku przyjęto pierwszych 25 kursantów algierskich
(według umowy winno być 40). Od 2001 roku Algieria, Maroko i Turcja wysyłają do Francji 40 imamów
mających status urzędników państwowych państwa wysyłającego. Zob. I. Mandraud, Á Alger, la France
enseigne aux imams le concept de laïcité, http://www.lemonde.fr/afrique/article/2013/06/28/a-algerla-france-enseigne-aux-imams-le-concept-de-laicite_3438597_ 3212.html, odczyt dn. 28.03.2013.
28
J. Laurence, J. Vaisse, Integrating Islam. Political and Religious Challenges in Contemporary
France, Washington 2006, s. 118; cyt. za: R. Włoch, op.cit., s. 194.
29
Wyniki tych badań zob. M. Widy, Życie codzienne w muzułmańskim Paryżu, Warszawa 2005,
s. 59; K. Gajlewicz-Korab, Obraz muzułmanów we Francji w tamtejszych tygodnikach opinii, Warszawa
2011, s. 69.
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– w drugim, spotykanym w kazaniach młodych imamów, zachęca się wiernych do uczestnictwa w życiu społecznym, w wyborach, przypomina się
o obowiązkach obywatelskich, nie przeciwstawia się islamu wartościom
republikańskim. Tematyka polityczna poruszana jest rzadko;
– w trzecim wyraźne są akcenty tzw. małego dżihadu, czyli walki z niewiernymi w celu przebudowy Francji w państwo muzułmańskie.
Ten ostatni trend co prawda występuje rzadziej niż dwa poprzednie, jednak staje się dużym problemem dla państwa francuskiego, gdyż prowadzi do
zaangażowania politycznego części imamów i wiernych po stronie ekstremizmu
islamskiego. Z tego powodu wydalono z Francji od września do 2001 do 2011
roku 31 imamów oraz 166 islamistów30, zaś wśród więźniów Guantanamo znalazło się 7 naturalizowanych Francuzów31.
Ostanie walki w Syrii i Iraku oraz w ich trakcie powstanie Państwa Islamskiego
stały się źródłem nowej fali integryzmu islamskiego we Francji. Jej rozmiar spowodował, iż minister sprawiedliwości Christiane Taubira powołała w październiku
2014 roku tzw. programy deindoktrynacji walczące z dżihadystycznymi tendencjami młodzieży francuskiej. Pomocna w tym jest powstałe w tym celu Centrum
Prewencji przeciw Wypaczeniom Sektowym Związanym z Islamem (Centre de
prévention contre les dérives sectaires liées à l’Islam – CPDSI). Konieczność takich
działań staje się pilna nie tylko wśród środowisku islamskim, ale i wśród rdzennych Francuzów z uwagi na fakt, iż corocznie od 2010 roku zwiększa się o 20%
liczba ich konwersji na islam32. Jednak w tym przypadku mniejszą rolę odgrywają
imamowie lokalni, ustępując pola internetowi33. To właśnie głównie poprzez
internet następuje rekrutacja francuskich bojowników Państwa Islamskiego34.
30

Zob. F. Béguin, Comment se décide l’expulsion d’imams radicaux?, http://www.lemonde.fr/societe/article/2012/11/01/comment-se-decide-l-expulsion-d-imams-radicaux_1784307_3224.html,
odczyt z dn. 21.03.2013.
31
Zob. A. Conchiglia, Des Français oubliés à Guantanamo, http://www.monde–diplomatique.
fr/2004/04/CONCHIGLIA/11129, odczyt dn. 10.10.2012.
32
Zob. Conversion à l’Islam: „Les jeunes français souffrent d’un malaise identitaires”, http://www.
lefigaro.fr/vox/societe/2014/11/17/31003 – 20141117ARTFIG00173-djihad-l-inquietante-radicalisation-des-convertis-francais.php, odczyt z dn. 20.11.2014.
33
Według raportu CPDSI z listopada 2014 roku 91% francuskich dżihadystów rekrutowanych
było poprzez internet. Zob. D. Bouzar, Ch. Caupenne, S. Valsan, La métamorphose operée chez le jeune
par les nouveaux discours terroristes. Recherche-action sur la mutation du processus d’endoctrinement
et d’embrigadement dans l’islam radical, novembre 2014, http://www.bouzar-expertises.fr/metamorphose, odczyt z dn. 22.11.2014, s. 13 – 14.
34
Według danych oficjalnych 1100 Francuzów są członkami ugrupowań dżihadowskich, w tym
380 z nich przebywa aktualnie w Syrii i Iraku, a 50 znalazło tam śmierć. Zob. Trois djihadistes français
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Organizacje muzułmańskie we Francji

Właściwie dopiero od początku lat osiemdziesiątych XX wieku możemy mówić
o pojawieniu się we Francji muzułmanów jako organizującej się społeczności
religijnej, a nie tylko zjawiska ograniczonego do wymiaru jednostkowego
i rodzinnego. Złożyły się na to takie przyczyny, jak: nowa fala migrantów
w drugiej połowie lat siedemdziesiątych przybyłych w ramach łączenia rodzin,
związane z tym stabilizowanie się sytuacji rodzinnej imigrantów i ich „zakotwiczenie we Francji”, finansowe wsparcie francuskich muzułmanów przez
kraje ich pochodzenia, początkowo głównie przez państwa Zatoki Perskiej.
Jednak główną przyczyną było zniesienie w 1981 roku, po dojściu do władzy
socjalistów, ograniczeń administracyjnych, nałożonych jeszcze w 1901 roku
i uniemożliwiających obcokrajowcom tworzenia stowarzyszeń. W wyniku tego
od początku lat osiemdziesiątych XX wieku francuska społeczność muzułmańska
zdynamizowała proces samoorganizowania się.
Charakterystyczną cechą tego procesu do początku XX wieku była jego
żywiołowość, co wpłynęło na wielość i różnorodność powstałych stowarzyszeń.
Na żywiołowość tę nakładają się jeszcze: podziały etniczne wśród imigrantów,
ważące bardziej niż wspólnota religijna (szczególną rolę w tym odegrała rywalizacja algiersko-marokańska), wielość nurtów religijnych, stosunek do zachodniego modelu społeczno-politycznego, różnice pokoleniowe, miejsce osiedlenia
czy też wpływ krajów wychódzctwa imigrantów35. Nie był on ani sterowany przez
nadrzędną władzę tej mniejszości religijnej, bo takiej nie było i w gruncie rzeczy
do tej pory nie ma, ani nie był inspirowany przez rząd francuski, który dopiero
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku podjął próby wyłaniania
partnera do rozmów ze strony społeczności muzułmańskiej. Decydującą rolę
odegrali w tym ministrowie spraw wewnętrznych tamtego okresu, Jean-Pierre
Chevènement, Daniel Vaillant, a szczególnie Nicolas Sarkozy w czasie swego
brûlent leur passport, http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/11/19/97001 – 20141119FILWWW00433trois-djihadistes-francais-brulent-leur-passeport.php, odczyt z dn. 22.11.2014. Nieco inne dane podaje
David Thomson, a mianowicie: 700 dżihadystów francuskich miałoby przebywać w Syrii, 250 z nich
uczestniczyć w walkach, zaś 3 wykonało atak samobójczy. Zob. D. Thomson, Les Français jihadistes,
Paris 2014, s. 256.
35
Zob. F. Frégosi, La représentation institutionnelle de l’islam en France, [w:] Histoire de l’islam et
des musulmans en France du Moyen Âge à nos jours, red. M. Arkoun, Paris 2006, s. 837 – 855. Muzułmańskie kraje emigracji utrzymują specjalne urzędy ds. wychodźstwa kontrolujące skupiska migracji
swych obywateli, na przykład marokańskie ministerstwo MRE (Marocains résident à l’étranger),
tureckie Ministerstwo ds. Religijnych, czy też jego odpowiedniki w innych krajach muzułmańskich.
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ministrowania po 2002 roku. Jego wysiłki doprowadziły do powstania w 2003
roku namiastki reprezentacji muzułmańskiej w postaci Francuskiej Rady Kultu
Muzułmańskiego (Le Conseil Français du Culte Musulman – CFCM)36. Jednak
trzeba tu wspomnieć o dużej roli przy jej tworzeniu przedstawicieli państw
muzułmańskich, którzy wpływali na jej przebieg przez deklaracje finansowania
tego przedsięwzięcia..
Organizacja ta jest oficjalnym reprezentantem muzułmanów przed rządem
francuskim. Jej podstawowym składnikiem jest Zgromadzenie Muzułmanów
Francuskich (Rassemblement des Musulmans de France), będące pod przemożnym wpływem władz marokańskich. Ich obszar działania to troska o budowę
meczetów, rozwój szkolnictwa muzułmańskiego, zachowywania wymogów
dla produktów halal, dbanie o muzułmańską posługę religijną we więzieniach
i armii.
Inna organizacja powstała na fali wcześniejsze integrowania się lokalnych
organizacji muzułmańskich to Unia Francuskich Organizacji Islamskich (L’Union
des Organisations Islamiques de France – UOIF). Jest ona jednocześnie członkiem Federacji Islamskich w Europie (Fédération des Organisations Islamiques
en Europe – FOIE). Powstała w 1983 roku, powiązana jest z ruchem Bractwa
Muzułmańskiego. Stąd też nie dziwi jej ortodoksja religijna i finansowanie
jej przez fundusze religijne stowarzyszeń regionu Zatoki Perskiej i inne kraje
arabskie. Tworzy ją ok. 200 stowarzyszeń. Jeśli chodzi o praktyczna działalność
edukacyjną, to sprawuje ona opiekę nad Europejskim Instytutem Nauk Humanistycznych, kształcącym imamów i nauczycieli religii.
Podobnie zlepkiem organizacji lokalnych jest Narodowa Federacja Muzułmanów Francuskich (Fédération Nationale des Musulmans de France – FNMF).
Założona została w 1985 roku z inicjatywy muzułmanów marokańskich, których delegaci stanowią obecnie większość w CFCM. Jej profil ideologiczny jest
wyraźnie konserwatywny, przeciwstawny tendencjom postępowym w islamie.
Występuje przeciwko jego polityzacji, a szczególnie przeciw terroryzmowi.
Wśród francuskich organizacji muzułmańskich wyróżnia się przez swój
fundamentalizm, jednak bez akcentów politycznych, Tabligh, Wiara i Praktyka
(Tabligh, Foi et Pratique). Stowarzyszenie to ma wyraźne afiliacje pakistańskie
36

Stowarzyszenie zostało założone 28 maja 2003 roku przez publikację w Journal officiel de la
République française le 7 juin 2003. Szeroką panoramę poglądów na temat jego powstania i funkcjonowania zob. Le conseil Français du Culte Musulman: une solution ou un problème?, [w:] L’islam en
France, red. Y.Ch. Zarka, S. Taussig, S. Fleury, Paris 2004, s. 63 – 157.
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i hinduskie, propagując „prawdziwy islam”. Często porównuje się go do Świadków
Jehowy przez swój prozelityzm i działalność „od podstaw”, szczególnie w skupiskach muzułmańskich na przedmieściach wielkomiejskich.
Paletę stowarzyszeń muzułmańskich uzupełnia organizacja o zasięgu
regionalnym – Francuska Federacja Stowarzyszeń islamskich Afryki, Komorów
i Antyli (La Fédération Franşaise des Associations Islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles – FFAIACA). Stowarzyszenie to, powstałe w 1989 roku, skupia
głównie młodych muzułmanów Afryki Subsaharyjskiej, głosząc islam postępowy,
bliski ideom republikańskim państwa francuskiego37.
Osobną rolę wśród francuskich instytucji muzułmańskich odgrywa Wielki
Meczet Paryski (La Grande Mosquée de Paris). Meczet ten był pierwszym we
Francji metropolitarnej. Oddany został w atmosferze sporów algiersko-marokańskich w 1926 roku. Obecnie spełnia rolę – nie przez wszystkie muzułmańskie
stowarzyszenia uznaną – naczelnego Meczetu francuskiego. Jego działalność
związana jest ściśle z Muzułmańskim Instytutem meczetu Paryskiego (L’Institut
Musulman de la Mosquée de Paris – JMMP) oraz z Federacją Wielkiego Meczetu
Paryskiego (Fédération de la Grande Mosqée de Paris – GMP). Instytucje te
finansowane są ze składek członkowskich oraz przez instytucje algierskie, co
ma – oczywiście – wpływ na ich polityczne oblicze i reakcje innych środowisk,
zwłaszcza marokańskich i tureckich. Ugrupowania te odegrały decydującą rolę
przy tworzeniu Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego.

37

Zob. F. Frégosi, Quelle organisation de l’islam dans la République?: institutionalisation et/ou
instrumentalisation?, [w:] L’islam…, red. Y.Ch. Zarka [et al.], op.cit., s. 96 – 97.

vol. 46/2015, ss. 68–84
ISSN 1505-2192
www.athenaeum.umk.pl
DOI: 10.15804/athena.2015.46.05

Uwarunkowania prawno-kulturowesytuacji
rodziny w wybranych krajach Orientu*
Karolina Mirys-Kijo**

Considerations of the Legal and Cultural Situation
of Families in Selected Countries of the Orient
— ABSTRACT —

Residents of the area known as the Orient are characterized through the
prism of stereotypes operating for years. Researchers’ works focus mainly
on the traditions, yet omit from the analyses the legal and cultural conditions. Primarily of interest and analysis are the Muslim minorities living
in Europe, instability in the Middle East and North Africa, and economic
issues. Often the subject touched upon is the position of women in Islam,
and the studies begin the discussion on both the West and the Arab World.
The text is intended to outline situation of family and rights of each member
of family, which are contained in the constitutions of the individual states,
or the ones that stem from the Muslim law. For the purposes of this text,
various Arab countries has been selected where the system has a different
shape.

— KEYWORDS —

Islam, the Islamic law, family, the Orient

* Materiały wykorzystane w pracy zostały zebrane dzięki dotacji celowej numer B1411400000662.02
przyznanej przez Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego w 2013 roku.
** Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

Karolina Mirys-Kijo: Uwarunkowania prawno-kulturowe

69

To jest zgodne ze zwyczajem Boga, jak to było już przedtem;
ty przecież nie znajdziesz żadnej zmiany w zwyczaju Boga
(Koran, 48:23) sura Zwycięstwo (Al-Fatah)

Powyższy cytat z Koranu jest jednym z uzasadnień sposobu tworzenia przez
muzułmanów prawa tak krytykowanego na Zachodzie. Właśnie z powodu
stawiania prawa boskiego ponad ludzkie religia jest obecna w każdej dziedzinie
życia. Ilustruje podejście muzułmanów do wielu kwestii, w tym prawnych.
Przede wszystkim zwraca uwagę na uzasadnienie jurysdykcji muzułmańskiej
w dzisiejszym świecie, jak również wzbudza protesty oraz niezrozumienie wśród
społeczności spoza ummy.
Mówiąc o uwarunkowaniach prawno-kulturowych rodziny w Oriencie, należy
przede wszystkim zacząć od wyjaśnienia pojęcia Orientu oraz rodziny. Pozwoli to
na przejście do dalszych rozważań dotyczących podjętych zagadnień, jak również
na przedstawienie sytuacji rodziny na podstawie wybranych państw arabskich.
Nazwa Orient używana jest przede wszystkim do określenia państw leżących w Afryce Północnej oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie. W artykule
natomiast zakres pojęciowy zostanie zawężony do państw arabskich, w których
prawo nierozłącznie związane jest z wyznawaną religią – islamem. Jest to bardzo
ciekawe połączenie warunkujące status rodziny, jednocześnie zaś przyczyniające
się do tak ogromnego zróżnicowania w podejściu do poszczególnych gałęzi
prawa. Termin Orient w odniesieniu do państw Afryki Północnej i Bliskiego
Wschodu przeciętnemu człowiekowi spoza tego kręgu kulturowego kojarzy
się z ciepłym klimatem, miłym wypoczynkiem, pięknymi wyrobami ze złota
i srebra, przyprawami, ale i ze stereotypowymi twierdzeniami o pozbawieniu
praw kobiet, opartymi na niechlubnych przykładach z codziennych doniesień
medialnych. Mieszkańców obszaru zwanego Orientem charakteryzuje się przez
pryzmat funkcjonujących od lat stereotypów, które ulegają stopniowym, aczkolwiek powolnym zmianom. Sam termin Orient nie został jednakże wyparty, lecz
funkcjonuje po dziś dzień dla określenia chociażby potraw charakterystycznych
dla wymienionych regionów, elementów garderoby i odzieży, których kształty
i kolory kojarzą się z wyobrażeniami o „Magicznym Świecie Orientu” z Księgi
tysiąca i jednej nocy. Główną cechą wspólną artefaktów pochodzących z trzech
wymienionych obszarów jest ich określenie mianem „przedmiotów orientalnych”,
do których, bez względu na realną sytuację w regionie, wielu Europejczyków ma
pozytywny stosunek – szczególnie kobiety.
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Drugim istotnym z punktu widzenia artykułu zagadnieniem jest pojęcie
rodziny „stanowiącej podstawową komórkę społeczną, a więc fundamentalny,
konstytutywny element każdego społeczeństwa”1. W socjologii pojęcie to definiuje
się jako: „mała grupa społeczna, której członkowie połączeni są małżeństwem,
więzami pokrewieństwa, siecią wzajemnych zależności i stosunków społecznych,
prowadzą wspólne gospodarstwo domowe oraz pełnią w niej odpowiednie role
społeczne […]”2. Ponadto rodzina uważana jest za grupę pierwotną3, a więc za
najważniejszą w społeczeństwie. W związku z tym trudno nie zgodzić się ze
stwierdzeniem, iż „każdy człowiek rodzi się w rodzinie, a dodatkowo przypisane
są mu jasno zdefiniowane relacje. Z tych określonych relacji w całym dorosłym
życiu rozwijają się konkretne prawa i obowiązki, które w różnych społecznościach są różnie uwarunkowane”4. Jak widać, już dawno dostrzeżono istotę
rodziny, jej znaczenie, także na gruncie arabskim. Przyjmiemy, iż sam termin
rodzina będzie definiowany jako grupa osób spokrewnionych ze sobą. Struktura
taka występuje w każdej społeczności, bez względu na region świata, kulturę czy
status społeczny. Nie ulega także wątpliwości, iż w wielu społecznościach stanowi
istotny element funkcjonowania jednostek tworzących jej strukturę5. Wśród
wielu dostępnych definicji rodziny i funkcji, jakie są jej przypisywane, można
wyróżnić dwie podstawowe, jakie spełnia: socjalizacja pierwotna oraz stabilizacja
osobowości6. O ile pierwsze z wymienionych pojęć dotyczy procesu poznawczego
otoczenia, w którym dzieci urodziły się, o tyle w drugim przypadku mamy do
czynienia z emocjonalną stroną rozwoju jednostki, której rodzina udziela w tym
zakresie wsparcia. Oznacza to, iż ma ona znaczny wpływ na rozwój emocjonalny
najmłodszych członków grupy, zaś w późniejszym życiu odgrywa istotną rolę
w utrzymaniu odpowiedniego poziomu emocjonalności wewnętrznej, która
pozwala na funkcjonowanie wśród ogółu społeczeństwa.
1

Rodzina, [w:] T. Szlendak, Encyklopedia socjologii, T. 3, Warszawa 2000.
Ibidem, s. 313.
3
Jej cechą charakterystyczną jest względna trwałość, niewielka liczebność, wielofunkcyjność, jak
również więź społeczna oparta na stosunkach face-to-face. Ibidem.
4
C.H. Beck, Haus und Familie in Arabischen Länder. Vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München
1991, s. 9.
5
Obecnie rodzina, szczególnie w kręgach kultury zachodniej, niejednokrotnie nie odgrywa
fundamentalnego znaczenia w życiu niektórych jednostek.
6
Podział stworzony przez T. Parsona dla oddania charakteru i roli rodziny w społeczeństwie
uprzemysłowionym. Jednakże poruszone zagadnienia dotyczą nie tylko społeczeństw zachodni, ale
i społeczeństw wywodzących się z interesującego nas Orientu, o czym szerzej w dalszej części pracy.
Więcej na temat wspomnianych teorii: A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2007, s. 195.
2
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W przypadku społeczności arabskiej, wyznającej islam7, także rodzina
w głównej mierze kształtuje osobowość człowieka i nierzadko odgrywa istotną
rolę w późniejszym życiu swoich członków (co tylko potwierdza słowa Becka).
Ma to silny związek z prawem muzułmańskim (powszechnie nazywanym szariatem) w znacznym stopniu determinowanym przez słowa zawarte w Koranie,
które wraz z Tradycją Proroka stanowią najważniejsze źródło prawa muzułmańskiego8. Nie oznacza to, że wystarczy zapoznać się z treścią przytoczonych
źródeł, aby jednoznacznie określić sytuację rodziny na terenie poszczególnych
państw. Wiąże się to z ogromną różnorodnością w interpretacji Świętej Księgi
islamu, a dokładnie z powstaniem szkół prawnych, które w XI wieku ostatecznie
się wykształciły. Wpływ na taki stan rzeczy ma niewątpliwie specyfika języka
arabskiego, w którym jedno słowo może mieć więcej niż jedno znaczenie.
Doprowadza to do pewnego rodzaju wyboru, możliwości, ze strony uczonego
w doborze sensu całości przekazu, a tym samym do zróżnicowania prawnego
w podejściu do wielu zagadnień społecznych, także rodziny. Ostatecznym skutkiem tychże zależności jest zróżnicowanie prawa w obrębie państw arabskich,
a największy wpływ na jurysdykcję oraz jurysprudencję mają zwolennicy szkoły
prawnej, którzy stanowią najliczebniejszą grupę w danym państwie9.
W związku z tym należy wspomnieć o tzw. „prawie statusu osobowego/prawie
osobowym”10. Choć tłumaczenie tego terminu przysparza niemało trudności,
nie można go całkowicie ominąć, szczególnie kiedy mowa o zastosowaniu
powyższego zagadnienia w przypadku państw arabskich. Najprościej przyjąć, że
status to nic innego jak pewnego rodzaju zdolność prawna każdego człowieka.
Uogólniając, możemy przyjąć na potrzeby niniejszego tekstu, iż są to określone
w odpowiednich dokumentach dozwolone czynności, jakie może podjąć jednostka w zaistniałej sytuacji (np. dziecko, które stało się ofiarą molestowania, ma
prawo zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej w szkole, specjalnej organizacji czy
matki i oczekiwać pomocy w rozwiązaniu swojego problemu). Naturalnie każde
państwo ma własną bazę dokumentów dotyczących co można, a czego nie wolno
obywatelowi. Tutaj istotnym elementem jest tło kulturowe, które bez wątpienia
7

W społeczności arabskiej znaczna część to wyznawcy islamu, ale nie można zapominać o przedstawicielach innych religii.
8
Pozostałe źródła przedstawione zostaną w dalszej części pracy.
9
Za przykład może posłużyć model Królestwa Arabii Saudyjskiej lub Państwa Katar, gdzie dominuje wahhabizm.
10
L.R. Sjukijajnen, Prawo muzułmańskie i ustawodawstwo rodzinne krajów arabskiego wschodu,
[w:] Prawo muzułmańskie. Struktura i podstawowe instytucje, Warszawa 1990, s. 209.
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ma swoje odzwierciedlenie w aktach prawnych. Niemniej jednak w przypadku
świata arabskiego wiąże się ono nierozłącznie z treścią podstawowych źródeł
prawa muzułmańskiego. Faktem godnym zanotowania jest również łączenie
szariatu z prawem osobowym, co ma wpływ na poszczególne gałęzie prawa11.
Ponadto jako termin stosunkowo młody (po raz pierwszy użyty w 1923 roku
przez sąd w Iraku12) w każdym państwie może się on różnić.
Rodzina w kulturze arabsko-muzułmańskiej

W wielu pozycjach dotyczących rodziny w świecie arabskim autorzy starają
się na wstępie uzasadnić swój sposób myślenia i podejścia do pewnych kwestii.
Nierzadko przedstawiają zasadność danego postępowania podyktowanego
interpretacją prawa muzułmańskiego jako przeciwwagę dla wpajanych przez
świat zachodni zasad jako jedynych i właściwych, a tym samym spychających na
dalszy plan inne wartości. W przypadku prawa dotyczącego kwestii rodzinnych
jest podobnie13. Implementacja elementów wywodzących się z prawa muzułmańskiego wzbudza wątpliwości na Zachodzie. Zaś w obrębie świata muzułmańskiego
jest czymś naturalnym i niepodważalnym, gdyż Słowo, szczególnie pochodzące
od Boga, nie podlega żadnym zmianom. Ponadto rodzinne prawo muzułmańskie
traktowane jest jako pewnego rodzaju symbol przynależności religijnej oraz tożsamości narodowej14. W islamie nie ma możliwości oddzielenia kwestii prawnych
od religijnych (czyli tak, jak życzyłaby sobie większość populacji Zachodu), tak
więc stwarza to dodatkowe trudności w zrozumieniu praw rodziny w islamie.
Przede wszystkim korzystanie z wielu źródeł przez owych uczonych muzułmańskich oraz uzasadnianie przez nich ich orzeczeń w omawianej kwestii jest
wciąż kontrowersyjne dla osób spoza świata muzułmańskiego. Nie oznacza to,
iż w jakikolwiek sposób zagadnienia dotyczące prawa rodzinnego w omawianej
części świata są błędne lub niezasadne. Największym problemem są diametralnie
różne zwyczaje kultywowane na terenach obecnego świata arabskiego, terenach
Europy czy Ameryki Północnej. One to bowiem doprowadzają do kształtowania
11

The Islamic Law of Personal Status, red. J.J. Nasir, London 2002, s. 5.
Ibidem, s. 29.
13
L. Welchman, Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of
Textual Development and Advocacy, Amsterdam 2007, s. 14.
14
Ibidem.
12

Karolina Mirys-Kijo: Uwarunkowania prawno-kulturowe

73

się negatywnych opinii na temat praw obowiązujących w państwach omawianego
regionu i obustronnego wskazywania ułomności panujących systemów.
W artykule nie będzie mowy o początkach prawa, jego kształtowaniu, historii,
gdyż myślą przewodnią tekstu jest wskazanie współczesnej formy prawa rodzinnego w poszczególnych państwach15. Muzułmańskie prawo rodzinne obejmuje
m.in. prawa i obowiązki małżonków, kontrakty małżeńskie, zabronione małżeństwa, alimenty dla żony, rozwiązanie małżeństwa, prawa dziecka i obowiązki
rodziców względem niego16 oraz wiele innych, bardziej szczegółowych zagadnień,
które mniej lub bardziej wyczerpująco zostaną tu poruszone.
Nie ulega wątpliwości, że sytuacja rodziny w państwach muzułmańskich
zależy od wielu czynników. Tak jak już wspomniano, duży wpływ odgrywa
religia, warunkująca sposób postępowania w określonych przypadkach mających
miejsce w rodzinie. Dużą pomocą w rozstrzyganiu nieporozumień na tym tle jest
fikh. Tak więc obok Księgi Matki i sunny, czyli Tradycji Proroka (źródeł pisanych)
pojawiają się narzędzia ukształtowane przez jurysprudencję: idżma, kijas i ra’j17.
Prawo muzułmańskie, w każdym aspekcie, jest także trudne do zrozumienia
nawet dla najlepszych prawników spoza ummy, ze względu na pojawianie się
wielu terminów, pojęć w ogóle nie występujących w naukach zachodnich, a które
usilnie próbuje się za każdym razem porównywać18.
Islam także nie opisuje konkretnych modeli rodziny, nie określa, jak ona
ma wyglądać. Dzieje się tak, gdyż w społeczeństwie muzułmańskim rodzina
przybiera wielopokoleniową formę19. Wielu autorów pozycji dotyczących kwestii
prawa rodzinnego w islamie wskazuje na wersety w Koranie, w których mowa

15

Na temat procesu kształtowania się prawa muzułmańskiego powstało wiele pozycji, zarówno
najwybitniejszych polskich arabistów, jak i zagranicznych.
16
M.T. Mansoori, Family Law in Islam. Theory and Application, Islamabad 2009, s. VIII.
17
O ile dwa pierwsze pojęcia (zgoda uczonych i zasada analogii) angażują wielu uczonych oraz
poszukują podobnych zdarzeń w pisanych źródłach, o tyle w przypadku ostatniego duże znaczenie
ma indywidualne podejście sędziego muzułmańskiego.
18
Czytając pozycję W. Czaplińskiego i A. Wyrozumskiej, która jest poświęcona prawu międzynarodowemu, na myśl nasuwa się proste stwierdzenie. Łatwiej stworzyć prawo jednorodne tam, gdzie
będzie ono uznawane przez organizmy państwowe bez wprowadzania przez każde z nich zmian
odzwierciedlających ich indywidualne podejście. W przypadku państw arabskich często istnieją luki
w dokumentach pozwalające na indywidualne podejście do różnych kwestii (sprawa wygląda podobnie w przypadku Ligii Państw Arabskich, gdzie w statucie tej organizacji zawarto sformułowanie
pozwalające jej członkom na niestosowanie się do zalecenia, które uznają za niewłaściwe).
19
W socjologicznej terminologii zachodniej taki model rodziny nazywa się „rodziną rozszerzoną”.
Rodzina, op.cit.
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o tym, iż członkowie nowo tworzącej się (wtedy) wspólnoty powinni „trzymać
się razem”20. Ponadto owych modeli nie ma potrzeby stwarzać, gdyż są one
przekazane w wymienionych powyżej źródłach.
Prawo rodzinne a realia państwowe

W każdym z państw arabskich system prawny kształtował się pod wpływem
innych czynników, takich jak: przeszłość historyczna danego państwa, świadomość społeczeństwa czy podejście władz do kwestii religijno-prawnych.
Należy sobie zdać sprawę, że w konstytucjach wielu państw zawarte jest jasne
sformułowanie, iż to na podstawie szariatu powstaje legislacja w państwie lub
to on jest głównym źródłem legislacji. Bardzo trudno jest ostatecznie przeanalizować prawo rodzinne w każdym państwie z osobna. Rodzina we wszystkich
wskazywana jest jako podstawa funkcjonowania społeczeństwa – i jest to fakt
niezaprzeczalny. Pozostałe prawa i obowiązki w rodzinie różnią się nieznacznie.
Republika Jemenu

Jemen, ze względu na problemy wewnętrzne i diametralnie odmienną politykę
części północnej od południowej, nawet po zjednoczeniu miał problemy w ustabilizowaniu wielu kwestii. Konstytucja z 1990 roku nie zawierała sformułowań
na temat szariatu lub rodziny21. W 1992 roku znowelizowano prawo państwowe
dotyczące relacji rodzinnych, choć w praktyce nie było jeszcze stosowane.
Dopiero w 1994 roku, po zakończeniu wojny domowej, powstała nowa konstytucja, która definiowała rodzinę jako fundament społeczeństwa i filar religii.
Z kolei prawo powinno, wedle niej, strzec integralności rodziny i przyczyniać się
do zacieśniania więzi pomiędzy osobami tworzącymi rodzinę22. W konstytucji
z 2001 roku dodano jedynie jeden artykuł mówiący o zapewnieniu przez państwo bezpieczeństwa rodzinom osób, które utraciły życie podczas wojny, a który
jest swojego rodzaju fenomenem, gdyż inne państwa arabskie przedstawiane
20

Hadith on Family, red. M. Afridi, New Delhi 2008, s. 9.
Konstytucja Republiki Jemenu, http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9622, odczyt
z dn. 20.12.2013.
22
Ibidem, art. 26.
21
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w niniejszym tekście nie posiadają podobnie skonstruowanej treści w dokumencie państwowym23.
Należy także pamiętać, iż zgodnie z art. 3 konstytucji Jemenu z 1994 i konstytucji z 2001 roku to szariat uznany jest jako źródło całej legislacji24. Wskazuje to
na podporządkowanie systemu prawnego prawu muzułmańskiemu, choć obecnie sprawy dotyczące rodziny mogą być rozpatrywane przez np. sąd pierwszej
instancji czy sąd najwyższy25. Mimo usilnych starań rządu, aby zmodernizować
prawo obowiązujące w państwie, także w kwestii rodziny, nie można mówić
o znacznych osiągnięciach. Nadal pełnię władzy w małżeństwie pozostawia się
mężczyźnie, ale zaznacza się, że musi on szanować kobietę. Ponadto sformułowanie „kobieta jest siostrą mężczyzny. Oni mają prawa i obowiązki, które są
gwarantowane i wyznaczane przez szariat i określane przez prawo”26 wcale nie
ułatwia podejścia do praw i obowiązków małżonków, jak również nie nadaje
więcej uprawnień kobiecie.
Prawo wyraźnie uwzględnia jemeńską kulturę i tradycję, przy jednoczesnym
wprowadzeniu niewielkich zmian. I tak chociażby dopuszcza się, by małżeństwo poprzedzić dobrowolną umową między przyszłymi małżonkami, nie zaś
pozostawiać całość decyzji jedynie przyszłemu mężowi. W prawie rodzinnym
uwzględniono także zakaz małżeństw osób niepełnoletnich27. Zjawisko to na
Zachodzie wzbudza powszechne oburzenie, gdyż informacje o dziewięcioletnich
dziewczynkach, które rozwodzą się z mężem, potwierdzają wyższość przyjętych
zwyczajów nad stanowionym prawem28. Jednakże obecnie pojawiają się także
głosy sprzeciwu wśród samych Jemeńczyków, co być może wskazuje na powolną
zmianę w sposobie myślenia tamtejszych społeczności. W kwestii podejścia do
podmiotowości prawnej kobiety też można zauważyć zmiany. Choć to nadal
23
Konstytucja Republiki Jemenu (2001), http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?
page=search&docid=3fc4c1e94&skip=0&query=constitution&coi=YEM, odczyt z dn. 20.12.2013,
art. 56.
24
A Comparison between Moroccan and Yemeni Family Law, Academic Seminar on December
th
12 –16th, 2009 in Sana’a, Yemen, s. 15.
25
Carnegie Endowment for International Peace, http://carnegieendowment.org, odczyt z dn.
20.12.2013.
26
Konstytucja Republiki Jemenu (2001), op.cit.
27
Ibidem.
28
Przed zjednoczeniem Jemenu w 1990 roku w północnej części minimalny wiek dziewczynki
pozwalający zawrzeć małżeństwo to 16 lat, zaś w południowej 15 lat. W 1999 roku natomiast całkowicie zniesiono zapis w prawie państwowym dotyczący minimalnego wieku i od tej pory nie ma
nakazu prawnego określającego minimalny wiek dziewczynki wstępującej w związek małżeński.
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mężczyźnie łatwiej uzyskać rozwód, to nie jest on wzbraniany kobiecie, której
przysługuje prawo do rekompensaty po wprowadzonych nowelizacjach29.
W przypadku rozwiedzionych małżeństw dzieci pozostają pod opieką matki,
ale tylko przez określony czas (chłopiec do 9 roku życia, dziewczynka do 12)30.
Królestwo Arabii Saudyjskiej

Niewątpliwie największe państwo Półwyspu Arabskiego wzbudza wiele emocji,
także ze względu na prawa w nim obowiązujące. Podobnie jak w pozostałych
państwach regionu, islam jest oficjalną religią państwową, a Koran i sunna stanowią nie tylko prawo, ale pełnią rolę konstytucji. Nie jest więc zaskoczeniem, że
w prawie saudyjskim nie ma określonego wieku minimalnego kobiet i mężczyzn,
który uprawniałby do zawarcia związku małżeńskiego. Również w przypadku
poligamii nie ma prawnie żadnego zakazu jej stosowania, skoro w głównych
źródłach prawa muzułmańskiego jest to dozwolone. Kobieta nie może także sama
wybrać przyszłego małżonka, gdyż zazwyczaj robi to za nią rodzina. Panna młoda
bardzo często widzi swojego męża po raz pierwszy w trakcie ślubu. W przypadku
rozwodu, ze względu na silnie zakorzenioną praktykę, dziecko, które ukończyło
10 rok życia, opuszcza matkę i opiekę nad nim obejmuje ojciec – szczególnie
w przypadku, kiedy jest to chłopiec31. Naturalnie może także całkowicie zerwać
kontakty z byłą żoną i dziećmi i nie ponosi za to społecznych konsekwencji.
Jak widać, każda dziedzina prawa podlega szariatowi, co powoduje, iż jest to
jedne z najbardziej restryktywnych praw występujących w państwach arabskich.
A mimo sformułowań dotyczących rodziny będącej podstawą saudyjskiego
społeczeństwa32 nie można mówić o występowaniu prawa rodzinnego choć
trochę zbliżonego swoją formą do znanego w Europie. Jego forma odbiega także
znacznie od prawa, które funkcjonuje w pozostałych państwach Zatoki.

29

Konstytucja Republiki Jemenu (2001), op.cit.
Republic of Yemen, http://aannaim.law.emory.edu/ifl/legal/yemen.htm, odczyt z dn. 20.12.2013.
31
A. Alkhadhari, Family Law in Saudi Arabia, Birmingham 2009, s. 6.
32
Znajduje się ono w art. 9 Praw Podstawowych stworzonych w marcu 1922 roku przez króla
Fahda, które to mają pełnić funkcję konstytucji.
30
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Zjednoczone Emiraty Arabskie

W przypadku Zjednoczonych Emiratów Arabskich obowiązują dwa rodzaje
prawa: cywilne i szariat, przy czym sprawy dotyczące rodziny podlegają wyłącznie
prawu religijnemu. Tak więc żona podlega woli swojego męża i to on decyduje
o tym, co jej wolno, a co nie. O rodzinie jest mowa także w konstytucji ZEA. Już
w art. 1 podstawowe zadania rodziny rozszerzone są o opiekę nad dziećmi
i macierzyństwem. Zaleca się także sformułowanie prawa tak, by tę opiekę i troskę sprawować z uszanowaniem godności kobiety, chronić jej tożsamość oraz
chronić przed pracą niezgodną z jej naturą i zdolnościami do bycia matką i żoną.
W dalszej części konstytucji (art. 15) jest mowa o zagwarantowaniu przez prawo
integralności rodziny oraz zapewnieniu jej bezpieczeństwa jako fundamentu
społeczeństwa. Pomóc mają w tym religia, moralność i patriotyzm. Zaś w artykule następnym zawiera się potrzebę zapewnienia przez społeczeństwo opieki
dla matki i dziecka oraz pomoc osobom chorym i starszym. Także w pisanych
źródłach prawa muzułmańskiego występują fragmenty mówiące o zabezpieczeniu praw osób będących przedstawicielami grup wyżej wymienionych. Wskazuje
to na zawarcie w konstytucji elementów wynikających z tekstów występujących
w Koranie lub sunnie. Taka interpretacja prawa pozwala też na pozostawienie
dziecka ojcu w przypadku rozwodu. Bardzo ważnym elementem stanowionego
prawa jest fakt, iż nie we wszystkich siedmiu emiratach stosowane jest jednakowe
prawo. W emiracie Dubaj dozwolone jest dochodzenie praw (w trakcie rozwodu)
przez muzułmańskich małżonków niepochodzących z ZEA przed sądami religijnymi, które stosują prawa zgodne z krajem ich pochodzenia33. Sprawa wygląda
podobnie w przypadku przyznawania praw do dzieci.
Państwo Katar

W Katarze szariat jest główną wykładnią prawa34. W konstytucji także zawarta
jest informacja, że „rodzina jest podstawą społeczeństwa. Katarska rodzina zaś
opiera się na religii, etyce i patriotyzmie. Prawo powinno regulować odpowiednio
33

Prawo rodzinne, http://www.askexplorer.com/abu-dhabi/residents/living-in-abu-dhabi/family/
divorce#content-section, odczyt z dn. 29.12.2013.
34
Konstytucja Kataru z 2004 roku, http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=9626, odczyt
z dn. 29.12.2013, art. 1.
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sposoby ochrony rodziny, wspieranie jej struktur i wzmacnianie jej więzi oraz
ochronę macierzyństwa, dzieci i osób starszych”35. Te założenia mają swoje
odzwierciedlenie w obwieszczeniu nr 22 dotyczącym prawa rodzinnego z 2006
roku36. We wspomnianym dokumencie wyraźnie zaznaczone jest, iż główną
wykładnią prawa w państwie jest szkoła hanbalicka. Jeśli dane zdarzenie nie
ma wykładni prawa jej dotyczącej w tej szkole, to dany przypadek może być
rozpatrywany na podstawie pozostałych szkół prawnych zaliczających się do
sunnizmu. Dla niemuzułmanów dopuszcza się stosowanie w sprawach rodzinnych przepisów, które dotyczą ich w kraju pochodzenia. Katar określił także
wiek osób chcących wstąpić w związek małżeński, dla mężczyzny 18 lat, kobiety
16 lat, i nie zwalnia stron z posiadania opiekuna, który ich reprezentuje i zgadza
się w pełni na małżeństwo37.
Godne podziwu jest rozbudowanie prawa rodzinnego, które tworzy 301
artykułów. Regulują one zagadnienia przedstawione powyżej oraz szczegółowo
określają niemalże wszystkie elementy dotyczące życia rodzinnego. Dopuszczają
rozwód, także z powództwa kobiety, lecz tylko pod warunkiem przedstawienia
dowodów świadczących o winie męża. Dziecko z takiego związku pozostaje pod
opieką matki do 13 roku życia w przypadku syna i do 15 roku życia w przypadku
córki38. Postanowienia te może zmienić jedynie sędzia, jeśli uzna, że z jakiś
powodów matka nie jest w stanie odpowiednio zaopiekować się dziećmi. Jeśli
rozwiedziona kobieta zdecyduje się na ponowne zamążpójście, po „okresie
oczekiwania” traci możliwość opieki nad dziećmi. Szczegółowo określono także
obowiązki ojca względem dzieci, czyli utrzymanie męskiego potomka, dopóki
nie osiągnie wieku pozwalającego na podjęcie pracy i ożenek lub ukończenie
studiów. Córką ojciec opiekować się powinien do zamążpójścia39. W porównaniu
zarówno z Jemenem, ZEA, a tym bardziej z Arabią Saudyjską bez wątpienia Katar
ma najlepiej rozbudowane prawo rodzinne40.
35

Konstytucja Państwa Kataru, http://www.almeezan.qa/LawPage.aspx?id=2284&language=ar,
odczyt z dn. 29.12.2013, art. 22.
36
Ibidem.
37
Ibidem, art. 17.
38
Ibidem, art. 175.
39
Ibidem.
40
Prawo dotyczy: warunków małżeństwa, zaręczyn, zakończenia małżeństwa, ogólnych warunków, charakteru małżonków, małżeństw zabronionych, reprezentowania strony żeńskiej, typów
małżeństwa, praw męża i żony, zachowań w małżeństwie, wsparcia małżeńskiego oraz dzieci, dowodów na potwierdzenie ojcostwa, separacji, rozwodu z uwzględnieniem różnych jego rodzajów i wiele,
wiele innych szczegółowych spraw.
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Królestwo Bahrajn

W konstytucji z 1973 rou wyraźnie jest zaznaczone, iż to szariat jest źródłem
prawa41, zaś rodzinie poświęcono jeden artykuł mówiący, podobnie jak w ZEA
czy Katarze, że rodzina jest podstawą społeczeństwa. Państwo zaś ma bronić
młodzież przed zepsuciem moralnym oraz zapewnić rodzinie odpowiednie
warunki do rozwoju. W żadnych dokumentach prawnych nie było jednakże konkretnych praw przypisanych członkom rodziny ponad te wynikające z Koranu
i sunny, gdyż rodzina podlega jedynie prawu muzułmańskiemu. Dlatego można
mówić o wielkim sukcesie w 2009 roku, kiedy to wydano obwieszczenie nr 19
dotyczące prawa rodzinnego42. Jest tam mowa o mahrze darowanym przyszłej
żonie, o wyznaczeniu jego wysokości przez obie strony, jak również zawarte
jest sformułowanie o podobnym wieku obydwu małżonków oraz ich równości
w małżeństwie43. Kobieta ma prawo do rozwodu, dziecko zaś, w przypadku
chłopca 15 lat, dziewczynka 17 lat lub do zamążpójścia, pozostaje pod opieką
matki. Niewątpliwie w tej kwestii jest to znaczny postęp na tle pozostałych
państw Półwyspu, choć można doszukać się nieścisłości. W 2002 roku Bahrajn
podpisał Konwencje w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
z zaznaczeniem tych obszarów, w których nie będzie ona obowiązywała kobiet,
m.in. w prawie rodzinnym44. Wskazuje to na podporządkowanie prawa stanowionego przez państwo prawu zwyczajowemu, tradycji i praktykom, które stosowane
są na tym terenie od wieków.
Królestwo Maroka

W przypadku państw będących przez wiele lat pod panowaniem któregoś
z mocarstw europejskich prawo zawiera elementy prawne swojego okupanta.
W przypadku Maroka45 naturalnie mowa o Republice Francuskiej. Ówczesne
mocarstwo prowadziło dość agresywną politykę mającą na celu spacyfikowanie
narodu podbitego. Wprowadzono język francuski do urzędów i szkół, zabro41
42
43
44
45

Choć obecnie obowiązuje także prawo cywilne.
Nie uwzględniono w niej praw kobiet reprezentujących szyizm.
D. Ahmed, Bahrain, New York 2010, s. 6.
Women’s Rights in the Middle East and North Africa, red. S. Kelly, J. Breslin, Lanham 2010, s. 60.
Sprawa dotyczy także Algierii i Tunezji.
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niono sprawowania funkcji państwowych rdzennym mieszkańcom Maroka czy
używano przemocy względem nich.
Głęboko zakorzeniona francuska obecność doprowadziła do tworzenia
legislacji zupełnie w inny sposób, aniżeli zostało to przedstawione wcześniej.
W odróżnieniu od innych państw arabskich szariat nie jest źródłem legislacji (o czym mówi konstytucja), choć art. 3 wskazuje na islam jako religię
powszechnie przyjętą. Wiele uwag, także wśród przedstawicieli świata muzułmańskiego, wzbudza sformułowanie dotyczące zapewnienia przez islam wolności w praktykowaniu swojej wiary przedstawicielom innych wyznań. Wskazywać by to mogło na powolne podążanie w kierunku laicyzacji sfery prawnej
i państwa w ogóle, a więc w pewnym sensie podążanie za wartościami niesionymi przez Francję. Niemniej jednak dzięki tak obranej polityce jest możliwe
działanie wielu ruchów, organizacji i osób zaangażowanych w sprawy publiczne
na rzecz zmian w prawie – także rodzinnym. Aby chronić rodzinę, stworzono
w 2004 roku kodeks rodzinny, który składa się z 400 artykułów i reguluje szczegółowo wiele kwestii. Najważniejszymi elementami świadczącymi o początku
reform jest chociażby ustalenie minimalnego wieku pozwalającego na wstąpienie w związek małżeński na 18 lat dla obu płci46 (wcześniej obowiązywał wiek
15 lat, podobnie jak w Jemenie). Kodeks jasno mówi o równym podziale własności pomiędzy małżonków, a poligamia jest niedozwolona47. Ponadto nowy
kodeks dopuszcza wszczęcie postępowania rozwodowego przez kobietę i nie
oznacza to bynajmniej, iż jako rozwiedziona osoba nie będzie mogła sprawować
opieki nad dzieckiem. Nieposiadanie tego prawa w przypadku innych państw
arabskich powodowało, iż kobiety najzwyczajniej bały się o utratę dzieci, gdyż
w przeważającej liczbie przypadków sąd orzekał na korzyść małżonka. Kodeks
rodzinny przewiduje także korzystniejsze prawa dla kobiet w przypadku dziedziczenia. W pozostałych elementach prawa rodzinnego szczególnie kobiety
nabrały podmiotowości prawnej i wyraźnie względem prawa traktowane są na
równi z mężczyznami48.

46

Marokański kodeks rodzinny 2004, Preambuła.
Jeśli mężczyzna chce poślubić drugą kobietę, musi o pozwolenie ubiegać się w sądzie, który po
rozpoznaniu m.in. materialnej sytuacji mężczyzny podejmuje decyzję.
48
F. Harrak, The History and Significance of the New Moroccon Family Law, Evanstone 2009.
47
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Algierska Republika Ludowo-Demokratyczna

Choć w Algierii obowiązuje francuskie prawo cywilne, to w przypadku prawa
rodzinnego to szariat jest źródłem prawa. Kodeks rodzinny pojawił się po raz
pierwszy w 1984 roku, zaś jego nowelizacja nastąpiła w 2005 roku. W Algierii
rodzina także jest podstawą społeczeństwa49. Zgodnie z art. 4 stworzenie przez
mężczyznę i kobietę małżeństwa służy założeniu rodziny opartej na życzliwości
i obopólnym wsparciu50. Określono także wiek zawarcia związku małżeńskiego
na 21 lat dla mężczyzny i 18 lat dla kobiety51. Od 2005 roku, po uzyskaniu równych praw w małżeństwie przez kobiety, obie strony wedle prawa przyczyniają się
do ochrony interesów rodziny, dzieci oraz ich należytego wykształcenia52. Mimo
polepszenia sytuacji kobiet nadal obowiązuje prawo, wedle którego to ojciec
jest opiekunem (tzw. wali) nieletnich dzieci53. Termin ten pochodzi z Koranu54
i nie dotyczy jedynie dzieci, ale i kobiet, szczególnie mających wyjść za mąż.
W nowym prawie algierskim przyszła panna młoda, jeśli ma więcej niż 19 lat,
może sama wskazać, kto będzie pełnił funkcję jej opiekuna55. Także w przypadku
załatwiania spraw w miejscach publicznych ograniczono opiekę męską nad
kobietami. Podobnie jak w przypadku niektórych państw Zatoki Perskiej kodeks
rodzinny określa także, kogo może poślubić muzułmanka, a kogo muzułmanin56.
Ponadto pewnego rodzaju unowocześnieniem jest zawarcie nakazu niepozwalającego bez zgody sądu na poślubienie drugiej żony. Ma to zapewne na celu
zminimalizowanie nacisku na pierwsze żony, które nierzadko musiały zgodzić
się na ponowne małżeństwo swojego męża pod groźbą rozwodu. W przypadku
narodzin dziecka obywatelstwo, podobnie jak w Maroku, może przejść z matki
na dziecko57. Teoretycznie w przypadku rozwodu sąd przydziela opiekę nad

49

Loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille, JORA N° 24 du 12.06.1984, art. 2, p. 612.
Order No. 05–02 amending and supplementing the 1984 Family Code (18 Moharram 1426,
corresponding to February 2005), http://lexalgeria.free.fr/, odczyt z dn. 30.12.2013.
51
Ibidem, s. 7.
52
Order No. 05–02 amending…, op.cit., art. 36.
53
Ibidem, art. 86.
54
Koran, sura 5:55, Stół Zastawiony, wg tłumaczenia J. Bielawskiego.
55
Carnegie Endowment for International Peace, op.cit.
56
Zgodnie z prawem muzułmańskim: muzułmanka może poślubić jedynie muzułmanina, zaś
muzułmanin dodatkowo może wziąć za żonę chrześcijankę lub żydówkę.
57
M.M. Charrad, Family Law Reforms in the Arab World: Tsunisia and Morocco, New York 2012,
s. 6.
50
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dzieckiem jednemu z rodziców, ale w praktyce w większości przypadku to wciąż
mężczyznom przysługuje to prawo.
Dzięki intensywnie działającym ruchom na rzecz kobiet nadano im prawa
nie tylko w kodeksie rodzinnym, ale i na innych płaszczyznach. Mimo wprowadzanych zmian widać, że nowelizacja kodeksu rodzinnego przebiega znacznie
trudniej niż w Maroku. Być może Algieria nieco bardziej oddalona od Europy
jest jednocześnie bardziej oporna na wprowadzanie zmian.
Republika Tunezyjska

Mimo iż prawo rodzinne opiera się na Kodeksie Napoleona, to w przypadku konfliktu prawa cywilnego z prawem muzułmańskim w kwestiach rodziny sędziowie
mają prawo stosować szariat58. W art. 23 Kodeksu Statusu Osobowego Tunezji
zawarte jest sformułowanie, iż oboje małżonkowie muszą spełniać obowiązki
małżeńskie zgodnie ze zwyczajem i obyczajem, nakłada na męża obowiązek
utrzymania rodziny wedle swoich możliwości oraz dopuszcza udział żony
w utrzymaniu rodziny59. Pozostawia tym samym pewnego rodzaju możliwość
interpretacji prawa, uwzględnia panujące zwyczaje oraz daje więcej możliwości
kobiecie. Należy sobie zdać sprawę, że mimo wszystkich prób nowelizacji prawa
rodzinnego nadal prawo zwyczajowe jest bardziej respektowane aniżeli prawo
stanowione przez państwo, np. w przypadku wyjazdu nieletniego dziecka za
granicę potrzebna jest zgoda ojca, choć prawo jasno określa, że jest ona niepotrzebna. Celnicy żądają jej, choć prawnie nie powinni, społeczność zaś w wielu
przypadkach nie sprzeciwia się temu.
W Tunezji kobieta poniżej 20 roku życia potrzebuje opiekuna, który będzie
ją reprezentował przed przyszłym mężem. Natomiast pan młody nie potrzebuje
pośrednika60. Dużym osiągnięciem jest zabranie mężczyźnie prawa do rozwodu
poprzez wypowiedzenie trzykrotne „rozwodzę się z tobą” (tzw. talaq). Obecnie
zarówno mąż, jak i żona musi zgłosić swój zamiar do sądu, który to ma prawo
orzec rozwód61. Rozwód może dokonać się na wniosek jednego z małżonków ze
względu na szkodę, jaką poniósł, w przypadku obopólnej zgody lub na wniosek
58

Carnegie Endowment for International Peace, op.cit.
Code du Statut Personnel, http://www.jurisitetunisie.com/, odczyt z dn. 30.12.2013.
60
„Best Practices” Progressive Family Laws in Muslim Countries, August 2005, Woodrow Wilson
International Center for Scholars, s. 17.
61
Ibidem, s. 19.
59
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jednej ze stron62. Jak widać, tradycyjny sposób rozwodu został zakazany, ale
nie można mówić o zaprzestaniu jego stosowania. W wielu społecznościach,
szczególnie wiejskich, jest on nadal praktykowany i akceptowany przez otoczenie.
Niewątpliwie na tle innych państw arabskich, szczególnie Półwyspu Arabskiego, Tunezja może pochwalić się wieloma zmianami i dużą otwartością. Jest
państwem podchodzącym do wielu spraw dotyczących rodziny w dość nowoczesny sposób jak na kraj muzułmański. Szczególnie kwestia opieki nad dziećmi
w przypadku rozwodu nie jest z góry przesądzona, a słowo kobiety w przypadku
sprawy rozpatrywanej w sądzie jest traktowane na równi ze słowem mężczyzny.
W przypadku Tunezji można więc śmiało mówić o postępie w prawodawstwie,
choć zważywszy na niedawną sytuację w państwie, można przypuszczać, że jeszcze należy poczekać za nim zostaną ugruntowane reformy w zakresie kodeksu
rodzinnego.
Zakończenie

Dysonans pomiędzy zasadami wynikającymi z prawa objawionego a prawa
tworzonego przez przedstawicieli państwowych w połączeniu z ogromnym przywiązaniem do praktyk stosowanych na obszarze wpływu kultury arabskiej jest
widoczny na każdym kroku. Specyfika prawa muzułmańskiego powoduje, że jest
ono niezrozumiałe dla przedstawicieli spoza arabskiego kręgu kulturowego. Jest
ono respektowane i uznawane dobrowolnie przez społeczności muzułmańskie,
a osoby je reprezentujące traktowane są z najwyższym szacunkiem oraz respektem. Duże znaczenie bowiem ma także bojaźń przed gniewem bożym w razie
zanegowania przez obywatela tego, co przecież przekazał Najwyższy. Całe prawo
jest w dużej mierze interpretacją tekstów sakralnych oraz tradycjami, zwyczajami,
które od wieków są kultywowane w różnych zakątkach świata muzułmańskiego.
Od dłuższego czasu pojawiają się pytania dotyczące zmian, jakie można
by wprowadzić do prawa w państwach arabskich, aby uwzględnić te elementy,
które nie były brane pod uwagę przy wcześniejszym jego tworzeniu. Naturalnie
nowelizacja niektórych jego aspektów i wprowadzenie nowo pojawiających się
zagadnień63 wysuwane są przede wszystkim przez osoby zamieszkujące państwa
62

Code du…, op.cit.
Mowa tutaj przede wszystkim o pojawiającej się kwestii równości płci, praw kobiet w rodzinie
lub w stosunku do przemocy, dziedziczenie etc.
63
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Starego i Nowego Kontynentu. Zauważają one wpływ rodzimych praktyk oraz
polityki poszczególnych państw na kształtowanie się prawa rodzinnego. Wiele
organizacji zagranicznych, jak również niektórzy mieszkańcy państw, których
zagadnienia związane z kwestiami rodziny dotyczą, próbują wpłynąć na nowelizacje poszczególnych ustaw, dekretów.
Nie ulega wątpliwości, że w arabskiej części świata rodzina jest teoretycznie
najistotniejszym ogniwem spajającym członków, jest centrum społeczeństwa
(Koran, sura Bizantyjczycy [Ar- Rum] 30:31), rezultatem małżeństwa. Jednakże
wiele wskazuje na przedmiotowe traktowanie niektórych członków rodziny,
w tym kobiet, co podważa sens przekazywanych w dokumentach poszczególnych państw treści. Kwestia opieki nad dziećmi oraz panująca wyższość
pozycji mężczyzny w decydowaniu o losie potomstwa oraz żony wciąż nie są
rozwiązane. Jednocześnie zmiany, które zachodzą w prawie poszczególnych
państw arabskich, pokazują chęć ze strony rodzimych rządów do przystosowania
przepisów wewnętrznych do ogólnie przyjętych definicji pojęć w terminologii
międzynarodowej. Godna podziwu jest umiejętność, z jaką głowy państw dostosowują te zewnętrzne kryteria tak, by nie naruszały praw nadanych przez Boga,
a tożsamość i wiara pozostały bez zmian.
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There are about 250 thousand people belonging to 41 ethnic groups recognized as indigenous peoples in the Russian Federation. From the legal point
of view, their rights are well protected by the Constitution and a number
of federal laws. Unfortunately, their social, economic and political situation
is much worse than the standards set by the legislation. The provisions
of these acts are violated and some of them are in contradiction with
other normative acts. Another problem is the lack of implementing acts.
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Współcześnie w granicach Federacji Rosyjskiej mieszka niezwykła mieszanka
narodów i grup etnicznych należących do różnych typów antropologicznych
i grup językowych. Przez wieki kolonizacji i asymilacji część z nich zmniejszyła
swój stan liczebny i współcześnie wśród grup etnicznych zamieszkujących Rosję
spotkać można i takie, których populacja nie przekracza jednego tysiąca1. Jest
to szczególnie widoczne wśród ludów północy, których populacja nigdy nie
była duża z uwagi na trudne warunki klimatyczne w obszarach zamieszkania,
które w naturalny sposób ograniczały możliwą do utrzymania liczbę ludności.
Z drugiej strony peryferyjność tych obszarów i warunki życia utrudniały ich
kolonizację przez osadników z dominujących grup kulturowych, ograniczały
wpływy rosyjskiej kultury i pozwalały na utrzymanie bliskiego tradycyjnemu
stylu życia przez autochtonów. W efekcie, pomimo procesów akulturacji dokonujących się samorzutnie lub będących częścią wewnętrznej polityki Rosji, części
tych ludów udało się po dzień dzisiejszy przetrwać i utrzymać swą tożsamość,
odrębność kulturową i tradycyjny styl życia. O ile kwestie dotyczące ich kultury
były przedmiotem dociekań polskich badaczy2, o tyle sprawy związane z położeniem politycznym i prawnym wciąż czekają na całościowe opracowanie3. Celem
niniejszego artykułu jest próba zarysowania problemów związanych ze statusem
politycznym i prawnym małych ludów rdzennych w Rosji, a przede wszystkim
rozbieżności pomiędzy stanem formalnym a faktycznym w zakresie ochrony
ich praw. Odpowiednio do niego, tekst podzielono na części przedstawiające
historyczne uwarunkowania dzisiejszego statusu, jego kształt formalny oraz problemy z jego stosowaniem w praktyce. Na zakończenie podjęto próbę wskazania
głównych przesłanek, które składają się na przedstawione problemy.

1
W procesie kolonizacji Syberii i północy znaczne straty wśród ludności autochtonicznej wywoływały także choroby roznoszone przez europejskich handlarzy i osadników. Na przykład A. Wood
wskazuje, że potrafiły one uśmiercić w niektórych regionach do 80% ludności. Zob. A. Wood, The
History of Siberia: From Russian Conquest to Revolution, New York 1991, s. 82–83.
2
Zob. np. W. Lipiński, Ludzie tundry. Tożsamość i granice etniczne na północy Syberii, Warszawa
2011; E. Nowicka, Wielka Syberia małych narodów, Kraków 2000.
3
Zarys statusu mało licznych ludów rdzennych przedstawia A. Wierzbicki, Rosja. Etniczność
i polityka, Warszawa 2011, s. 242–244. Niestety, ogranicza się do przedstawienia regulacji for
malnych.
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Historyczne uwarunkowania statusu małych ludów
rdzennych w Rosji

Ekspansję na północ i wschód rozpoczął już w XII wieku Nowogród, zajmując
przez kolejne trzysta lat tereny północno-wschodniej Europy – od Bałtyku aż
po Ural. Jednak dalsze rozszerzanie granic hamowały ordy pozostałe po podbojach Mongołów. W XVI wieku, po załamaniu się potęgi Złotej Ordy, nowo
utworzone Cesarstwo Rosyjskie zniszczyło Chanat Kazański, a później Syberyjski
i u zarania XVII wieku rozpoczęło ekspansję w głąb Azji, by w dwieście lat
później przekroczyć Pacyfik i na pewien czas objąć w posiadanie Alaskę. Stając
się największym terytorialnie państwem na świecie, Rosja wchłonęła niezwykłą
mieszankę ludów, z których część łatwo podporządkowała się nowym władcom,
a inne uparcie odmawiały zaakceptowania ich zwierzchności4. Wszędzie, gdzie
docierały oddziały kozackie, w pierwszym rzędzie uruchamiano handel futrami,
wymieniając je na pochodzące z europejskiej części cesarstwa przedmioty.
W dalszej kolejności narzucano system składania corocznej daniny (jasaku)
w postaci futer, w ilości wyznaczanej poszczególnym rodom przez nowe władze. Wreszcie budowano osady obronne, które pełniły funkcje militarne, będąc
bazami wypadowymi dla działań zbrojnych przeciw wrogim rodom i plemionom, polityczne i administracyjne oraz handlowe. W nich także przetrzymywano
przedstawicieli poszczególnych rodów jako zakładników, w ten sposób wymuszając posłuszeństwo. Jednak w początkowym okresie ekspansji, a na obszarach
bardziej oddalonych i o szczególnie trudnym klimacie aż do XIX wieku, nie
prowadzono żadnych innych działań ingerujących w dotychczasowy styl życia
mieszkańców5. Właściwie jedynym wyjątkiem były próby chrystianizacji, które
często prowadziły do zmieszania powierzchownego prawosławia z tradycyjnym
szamanizmem6. Z drugiej strony warto dodać, że wymiar jasaku często przewyższał możliwości poszczególnych rodów i zmuszał do przeznaczania znacznych
sił i środków na zdobycie wymaganej ilości futer.
4

W odniesieniu do małych ludów północy z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku
Czukczów. Kolejne wojny w latach 1727–1771 pozwoliły im aż do początków XX w. zachować szeroką
samodzielność. Zob. J. Forsyth, A History of the Peoples of Siberia: Russia’s North Asian Colony
1581–1990, Cambridge 1994, s. 143–150; А.К. Нефёдкин, Военное дело чукчей (середина XVII–
–начало XX в.), Петербург 2003.
5
Zob. np. I.V. Naumov, The History of Siberia, Abingdon 2006, s. 69–82.
6
Por. opis synkretycznego systemu wierzeń współczesnych mieszkańców północnej części Jakucji
(Republiki Sacha): W. Lipiński, op.cit., s. 131–140.
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Większe zmiany w życiu ludów Syberii i Północy przyniosły natomiast dwa inne
zjawiska związane z napływem znacznych ilości osób o słowiańskim rodowodzie.
Pierwszym z nich był proces osiedlania chłopów oraz Kozaków zwalnianych
ze służby wojskowej na ziemiach należących wcześniej do ludów tubylczych.
Drugim, występującym zwłaszcza w XIX wieku, napływ zesłańców. Jeżeli chodzi
o pierwszy z nich, to mógł on się odbywać przede wszystkim w rejonach o odpowiednich warunkach klimatycznych i dotyczył w głównej mierze większych
narodów zajmujących bardziej odpowiednie dla rolnictwa czy hodowli ziemie
(np. Jakutów, Buriatów). Natomiast w rejonach północnych i dalekowschodnich,
choć prowadził do wypychania autochtonów na mniej wydajne obszary, to jednak owocował często przejęciem części kultury i stylu życia przez Słowian, którzy
by przetrwać w niegościnnych obszarach, musieli naśladować strategie życiowe
tubylców7. Drugi proces w wyraźny sposób prowadził do podniesienia kultury
materialnej i duchowej azjatyckiej części Imperium Rosyjskiego. Wynikało to
z faktu, że gros zesłańców wywodziło się z elit intelektualnych i w miejscach
zsyłki starało się kultywować swe zainteresowania, stając się pierwszymi etnografami, inżynierami czy oświeconymi badaczami i administratorami tych ziem8.
Pierwsze lata istnienia Republiki Rad, pomijając okres zwierzchności białych pod wodzą Korbiejnikowa nad częścią Syberii, przyniosły małym ludom
rdzennym wyraźną poprawę sytuacji politycznej i społecznej. Deklarowana
wielonarodowość rewolucyjnego państwa pozwoliła im na przynajmniej czasowe
uzyskanie podmiotowości i częściowej samorządności. W latach dwudziestych
opracowane zostały alfabety i literackie (pisane) wersje języków dużej części
ludów rdzennych, a część młodzieży uzyskała dostęp do ośrodków kształcenia9.
Jednak kolejne lata krzepnięcia nowego ustroju prawa te ograniczały. Najtrudniejszym okresem dla zachowania różnorodności etnicznej Rosji i odrębnej
tożsamości poszczególnych ludów były czasy stalinowskie i próby stworzenia
7

Ich potomkami są współcześni Starożyłowie często kulturowo bliżsi autochtonom niż
Rosjanom.
8
Z rozmów autora z Rosjanami (w rozumieniu obywatelstwa, nie etnicznym) wynika dość jednoznaczna konstatacja, że o ile Polska i Polacy nie są zwykle dostrzegani przez władze polityczne czy
społeczeństwo europejskiej części Rosji, o tyle na Syberii cieszą się renomą i dobrą pamięcią. Przykładami mogą być choćby Wacław Sieroszewski czy Jan Czerski, od którego nazwiska pochodzi nazwa
miasta – stolicy obwodu niżniekołymskiego. Warto wiedzieć, że pierwsze zesłania miały miejsce już
na przełomie XVI i XVII w, a na szerszą skalę do katalogu kar za różnorakie przestępstwa zsyłkę
włączono w połowie XVII w.
9
A. Dennis, A.L. Bartels, When the North Was Red: Aboriginal Education in Soviet Siberia, Montreal 1995, s. 30–49.
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nowego – „radzieckiego człowieka”. Jednakże nawet wówczas zamieszkiwanie
w rejonach arktycznych dawało szansę zachowania odrębności dzięki małemu
zainteresowaniu ze strony radzieckich władz. W rzeczywistości największym
zagrożeniem było dla omawianych ludów włączenie w procesy wzmożonej industrializacji i kolektywizacji, a więc znane z historii Europy XIX wieku procesy
tworzenia dużych, nowoczesnych i homogenicznych narodów10. Należy tu zwrócić uwagę na trzy przebiegające równolegle procesy. Po pierwsze, niszczone były
tradycyjne, plemienne systemy władzy i dystrybucji dóbr. W przypadku ludów
północy przybierały one specyficzną postać rozkułaczania w formie odbierania
stad reniferów czy przysyłania obcych do zarządzania tworzonymi gospodarstwami hodowlanymi i pasterskimi tworzonymi zwykle w oparciu o istniejące
wcześniej gospodarstwa rodowe. Po drugie, prowadzono eksterminację dawnych
wierzeń i ich kapłanów, ale także prawosławia w ramach szerszej walki o ateizację
społeczeństwa. W tym czasie szamani zostali wyeliminowani z życia ludów
autochtonicznych, bądź to w wyniku eksterminacji, bądź wysłania do obozów
pracy11. Po trzecie, niszczono tradycyjny styl życia i rozrywano więzi społeczne,
w efekcie czego nastąpiła fragmentaryzacja rodzin i klanów, a w konsekwencji
przemieszanie poszczególnych ludów.
Z drugiej strony, przynajmniej oficjalne, równouprawnienie12 poszczególnych
grup etnicznych w Związku Radzieckim ułatwiło zachowanie części tradycji
i umożliwiło wytworzenie odpowiadających współczesności elit owych społeczności, kształconych w kierunku pedagogicznym i kulturoznawczym. Działania
te leżały jednak na marginesie działalności naukowo-dydaktycznej w Związku
Radzieckim, a jedyną jednostką naukową koncentrującą się na badaniach języków i kultur oraz kształceniu nauczycieli ludów rdzennych był Instytut (obecnie
Uniwersytet) Pedagogiczny im. Hercena w Leningradzie (Petersburgu). Na
początku lat trzydziestych w jego strukturze wyodrębniony został Instytut Narodów Północy i uruchomione zostały studia dla przyszłych nauczycieli z nauką
10

Przyjmując koncepcję Ernesta Gellnera o ujednolicającej roli uprzemysłowienia, nawet pomimo
swojej „niebieskości”, tj. przynależności do innego typu antropologicznego, przedstawiciele ludów
północy mogli zatracać odmienność przez przyjmowanie obcych stylów życia, edukacji, kariery
ułatwiających dostosowanie do zindustrializowanego świata. Por. E. Gellner, Narody i nacjonalizm,
Warszawa 1991.
11
Porównaj rozprawa z szamanami wśród Ewenów: P. Vitebsky, The Reindeer People: Living With
Animals And Spirits in Siberia, Harcourt 2006, s. 231 i dalsze.
12
Yuri Slezkine słusznie nazywa małe rdzenne ludy mieszkające w ZSRR „ostatnimi wśród
równych”. Y. Slezkine, Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North, New York 1994,
s. 303–336.
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literackich języków ludów rdzennych. Instytut kształcił też kadry dla gospodarki
i administracji, a jego studenci rekrutowali się w dużej mierze spośród ludów
rdzennych. Wracali oni zwykle do miejsc pochodzenia, prowadząc na miejscu
badania lub pracując w swych dyscyplinach i zawodach13.
W istocie okres istnienia Związku Radzieckiego to dwa przeciwstawne sobie
procesy. Z jednej strony wyraźnie widoczna jest tendencja do badania języków
i kultur narodów innych niż słowiańskie oraz chęć ich zachowania oraz oficjalne
deklaracje o równoprawności wszystkich narodów składających się na mozaikę
etniczną Związku Radzieckiego. Z drugiej – coraz wyraźniejszym problemem
stawała się dominacja Słowian we wszelkich aspektach życia, a w szczególności
w sferze politycznej. Trudno tu przypisywać jednoznacznie złą wolę władzom
centralnym, a raczej należy wskazać na społeczne postrzeganie ludów innych niż
słowiańskie. To przysyłani z części europejskiej państwa specjaliści zajmowali
wyższe stanowiska w gospodarce, polityce i administracji, przez co kultury
autochtoniczne postrzegane były jako zaściankowe i nierozwojowe. Podobnie znajomość języka rosyjskiego i przynajmniej podstawowych elementów
rosyjskiej kultury symbolicznej stawała się elementem niezbędnym awansu
społecznego. Prowadziło to do kształtowania negatywnych stereotypów na temat
przedstawicieli etnosów innych niż słowiańskie, a jednocześnie do wzmacniania
negatywnych autostereotypów wśród nich samych. O ile większe narody potrafiły
w takich warunkach zachować własną kulturę i odrębność, co w szczególny
sposób zaważyło na ich wrogich Rosjanom zachowaniach po rozpadzie ZSRR
(np. wśród Jakutów czy Tuwińców, a także większości narodów kaukaskich),
o tyle wśród małych narodów szczególnie mocno postępował proces stopniowej
akulturacji i asymilacji. Warto także pamiętać, że kultura materialna Rosjan traktowana była jako wyższa i poprzez zaawansowanie technologiczne ułatwiająca
życie na obszarach o szczególnie trudnych warunkach klimatycznych14. W rezultacie wybór, przed którym stawał młody Tunguz czy Czukcza, dotyczył całego
życia – mógł pozostać w swym zaścianku i żyć zgodnie z tradycją lub przyjąć
kulturę narodu dominującego dla awansu społecznego, choć nawet wówczas nie

13

Zob. historia Instytutu Narodów Północy na oficjalnej stronie: http://www.herzen.spb.ru/main/
structure/inst/ins/1229086466/1257415326, odczyt z dn. 20.11.2014.
14
Nawet współcześnie dobrze wspominany jest nie tylko centralnie finansowany do końca lat
osiemdziesiątych program industrializacji północy, ale także prowadzone do początku lat pięćdziesiątych, działania Dalstroju – przedsiębiorstwa prowadzonego przez NKWD i wykorzystującego
przymusową pracę jeńców i więźniów.
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stawał się równy Słowianom (pod względem społecznym i politycznym, choć
nie prawnym).
Po upadku Związku Radzieckiego w demokratyzującej się w latach dziewięćdziesiątych Federacji Rosyjskiej starano się, przynajmniej formalnie,
wzmocnić pozycję mniejszości narodowych, wspomóc procesy odradzania
ich języka, kultury i tradycyjnych zawodów. Wynikało to z utrzymywania się
wieloetniczności państwa pomimo uzyskania suwerenności przez wiele istniejących wcześniej republik, a pośrednio z chęci wzmocnienia pozycji dużej
diaspory rosyjskiej, która nagle znalazła się poza granicami państwa, z którym się
utożsamiała. Istotną rolę odegrały także uwarunkowania międzynarodowe, jak
choćby konieczność ochrony praw człowieka i praw mniejszości dla uzyskania
pomocy międzynarodowej. Na całym świecie zainteresowanie położeniem ludów
rdzennych rosło od lat sześćdziesiątych, stając się przedmiotem uwagi Narodów
Zjednoczonych oraz innych organizacji, w tym stowarzyszeń organizacji i organów przedstawicielskich ludów autochtonicznych, które zaczęły szukać kontaktu
z ludami zamieszkującymi w Rosji. Dużym ułatwieniem było dla części z nich
wspólne pochodzenie i przynależność etniczna ułatwiająca ponadgraniczne
kontakty na przykład Saamom, Eskimosom czy Aleutom. W tym samym czasie,
dzięki transformacji ustrojowej, następowało powolne łączenie działań ludów
autochtonicznych w samej Rosji, pojawiły się organizacje postulujące odrodzenie
ich kultury, powrót do tradycyjnych religii czy odtworzenie zniszczonych przez
kolektywizm więzów rodowych. Pierwszą, i do dziś najważniejszą, było Stowarzyszenie Rdzennych Ludów Północy w Rosji15 powstałe w 1990 roku na pierwszym
kongresie rdzennych ludów północy, które zjednoczyło pod swymi sztandarami
26 różnych grup autochtonicznych. Liczba ta wzrosła w 1993 roku, kiedy jego
formuła została poszerzona o rosyjskie ludy Syberii i Dalekiego Wschodu. Obecnie w organizacji reprezentowanych jest 41 grup etnicznych o łącznej populacji
około 250 tysięcy osób16.
15

Na forum międzynarodowym używana jest nazwa w języku angielskim RAIPON – Russian
Association of Indigenous Peoples of the North, Siberia and the Far East. Na forum wewnętrznym
zachowany jest skrót RAIPON, lecz pełna nazwa brzmi Ассоциация коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (Stowarzyszenie Rdzennych
Małych [Mało Licznych] Narodów Północy, Syberii i Dalekiego Wschodu). W języku rosyjskim nie
występuje rozróżnienie na ludy, narodowości i narody i obejmuje je jedno pojęcie naród. Nie można
więc oficjalnego rosyjskiego nazewnictwa traktować jako aktu uznania przez Rosję wszystkich ludów
rdzennych za narody w rozumieniu prawa międzynarodowego.
16
Ich liczebność i rozmieszczenie przedstawia: G. Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych
w Europie, Lublin 2011, s. 174–181. Najnowsze dane można odnaleźć w wynikach spisu powszechnego
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System ochrony praw małych ludów rdzennych

Zmiany w Rosji i wzrost dążeń do emancypacji obecnych na jej terytorium
ludów rdzennych spowodowały, że w Konstytucji Federacji Rosyjskiej z 1993
roku znalazł się art. 69 o treści: „Federacja Rosyjska gwarantuje prawa rdzennych
niewielkich liczebnie narodowości, zgodnie z ogólnie uznanymi zasadami i normami prawa międzynarodowego oraz umowami międzynarodowymi zawartymi
przez Federację Rosyjską”17. Na jego podstawie uchwalone zostały trzy ustawy
regulujące kwestie związane ze statusem ludów rdzennych w Rosji. Są to:
1.	 Ustawa z 30 kwietnia 1999 roku o ochronie praw małych narodów
rdzennych w Federacji Rosyjskiej18.
2.	 Ustawa z 20 lipca 2000 roku o ogólnych zasadach organizacji stowarzyszeń małych narodów rdzennych północy, Syberii i dalekiego wschodu
Federacji Rosyjskiej19.
3.	 Ustawa z 7 maja 2001 roku o obszarach tradycyjnego korzystania z natury
przez rdzenne małe narody północy, Syberii i dalekiego wschodu Federacji Rosyjskiej20.
Pierwsza z nich wskazuje podmioty objęte ochroną, nadaje im szereg praw
związanych z ochroną ich języka, kultury i tradycyjnego stylu życia oraz nakłada
obowiązki w tym zakresie na organy władz wszystkich szczebli. Zgodnie z ustawą
aby lud mógł być określony jako rdzenny, musi jednocześnie spełniać cztery
kryteria:
1.	 liczyć nie więcej niż 50 tysięcy członków21,
z 2010 r.: t. 4. Национальный состав и владение языками, гражданство, http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.html, odczyt z dn. 20.11.2014.
17
Konstytucja Federacji Rosyjskiej z 12 grudnia 1993 r. Tekst w języku polskim: Konstytucja Rosji,
wstęp i tłum. A. Kubik, Warszawa 2000.
18
Федеральный закон О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации z 30 kwietnia 1999 r., [w:] Собрание законодательства Российской Федерации от
1999 г., N 18, ст. 2208.
19
Федеральный закон Об общих принципах организации общин коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации z 20 lipca 2000 r., [w:]
Собрание законодательства Российской Федерации от 2000 г., N 30, ст. 3122.
20
Федеральный закон О территориях традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера, [w:] Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации z 7 maja
2001 r., Собрание законодательства Российской Федерации от 2001 г., N 20, ст. 1972.
21
Odrębną grupę w ustawodawstwie rosyjskim stanowią mniejszości liczące więcej niż 50 tysięcy
członków. W tym przypadku nie wprowadza się jednak prawnego rozróżnienia na rdzenne i inne,
a ważniejsza jest kwestia „tytularności”– nazwania części składowej Federacji Rosyjskiej nazwą własną
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2.	 utrzymywać tradycyjny styl życia,
3.	 zamieszkiwać obszary, na których żyli jego przodkowie,
4.	 uważać się za odrębną wspólnotę etniczną.
Liczba narodowości, które obejmuje ten akt, jest w rezultacie zmienna, gdyż
zależy od procesów demograficznych odbywających się w ich łonie i wyodrębniania nowych grup.
Na podstawie omawianej ustawy przysługuje małym ludom rdzennym prawo
do zakładania stowarzyszeń o charakterze etnicznym, swobodnego korzystania
z ziemi i zasobów naturalnych w miejscach tradycyjnego osadnictwa, w zakresie
niezbędnym do utrzymania tradycyjnego stylu życia i wykonywanych zawodów,
uczestniczenia w wykonywaniu kontroli nad ich wykorzystaniem przez inne
podmioty, a także uczestniczenia w przygotowaniu, wprowadzaniu i kontroli
wykonywania programów ochrony przyrody i rozwoju społeczno-gospodarczego
w obszarach rdzennych. Ludy rdzenne mają także prawo wyznaczania spośród
swych członków osób, które pełnią rolę stałych przedstawicieli przy organach
władzy państwowej i samorządowej każdego szczebla, których kompetencje dotyczą ich problemów. Symetrycznie ustawa nakłada na organy władz państwowych,
regionalnych i lokalnych obowiązek współpracy przy podejmowaniu decyzji,
wprowadzaniu ich w życie i kontroli ich wykonania z przedstawicielami ludów
rdzennych, o ile dotykają one ich interesów oraz współpracy z ludami rdzennymi,
ich organizacjami i przedstawicielami w zakresie utrzymania i rozwoju nauczania
w języku i języka rdzennego, utrzymania i rozwoju kultury, ochrony przyrody na
obszarach tradycyjnie zajmowanych lub wykorzystywanych przez autochtonów.
Wyraźnie wskazany jest też nakaz zapewnienia równego traktowania przez organy
zajmujące się pomocą społeczną i ochroną zdrowia. Ciekawostką, która wynika
zapewne z międzynarodowych regulacji odnoszących się do ludów rdzennych,
jest przyznanie ich członkom prawa do odbywania zastępczej służby wojskowej.
Dodatkowo w miejscach swego zamieszkania ludy rdzenne mogą tworzyć organy
samorządowe z kompetencjami w zakresie utrzymania i rozwoju języka, kultury,
tradycyjnego stylu życia oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Nie zastępują
one jednak innych lokalnych organów władzy, a działają jedynie jako organy
przedstawicielskie społeczności rdzennej w zakresie autonomii kulturowej.
Druga z ustaw reguluje sprawy z zakresu swobody stowarzyszeń i stowarzyszania się członków małych ludów rdzennych. Rozróżnia w tym zakresie trzy
takiej narodowości, np. Jukuci (Sacha) – Jakucja (Republika Sacha), Kałmucy – Republika Kałmucji,
Karelowie – Republika Karelii etc.
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rodzaje stowarzyszeń: stowarzyszenia rodowe członków ludu rdzennego oparte
na pokrewieństwie, stowarzyszenia terytorialno-sąsiedzkie oparte na zamieszkiwaniu na obszarze rdzennym i kultywowaniu tradycyjnego stylu życia oraz
związki wspomnianych stowarzyszeń, w tym związki związków. Osoby fizyczne
należące do omawianych mniejszości mogą swobodnie zakładać pierwsze dwa
typy organizacji, wstępować do nich i rezygnować z członkostwa. Nie muszą być
to grupy stricte inkluzywne, jej członkowie mogą bowiem swobodnie decydować
o rozszerzeniu kryteriów członkostwa na przykład na osoby spokrewnione, choć
nie należące do danej mniejszości. Członkami organizacji trzeciego typu mogą
być wyłącznie istniejące wcześniej stowarzyszenia, przy czym nie ma żadnych
ograniczeń, co do rodzaju członków zbiorowych. Wszystkie stowarzyszenia
podlegają obowiązkowi rejestracji. W rezultacie w całej Rosji działają związki
grupujące się w ramach jednego ludu i/lub obszaru, a większość z nich jest na
wyższym poziomie członkami wspomnianego RAIPON.
Działalność stowarzyszeń jest wolna od jakichkolwiek wpływów i nacisków
ze strony organów władz dowolnego szczebla, jednakże cele działania muszą być
zgodne z przewidzianymi w omawianej ustawie (tj. w zakresie języka, kultury,
tradycyjnego stylu życia i rozwoju społeczno-gospodarczego) albo być przewidziane przez inne akty prawne federacji lub jej jednostek składowych. Muszą być
organizacjami działającymi na zasadach non-profit, choć wolno im prowadzić
działalność gospodarczą w zakresie obrotu towarami wytworzonymi przez swych
członków. Natomiast majątek może pochodzić z wkładów członków, mienia przekazanego przez organy władzy różnego szczebla oraz darowizn osób fizycznych
i prawnych w tym także mających swą siedzibę (miejsce zamieszkania) poza
Federacją Rosyjską. Szczególnie ważna jest możliwość korzystania ze wsparcia
zagranicznego, gdyż ludy rdzenne w Rosji cechuje bardzo słaby stopień rozwoju
społeczno-gospodarczego22.
Trzecia ze wskazanych ustaw reguluje tryb tworzenia i funkcjonowania specjalnych obszarów, na których małe narody rdzenne mogą kultywować tradycyjny
styl życia. W ich skład mogą wchodzić tereny wykorzystywane na ich siedziby stałe
i przejściowe oraz tereny niezbędne do kultywowania tradycyjnych zajęć, w tym
hodowli reniferów, myślistwa i rybołówstwa. Dodatkowo mogą one obejmować
obszary istotne dla ludów rdzennych z przyczyn historycznych, kulturowych i religijnych (np. dawne miejsca pochówku). O ich utworzeniu decydują odpowiednie
22

Warto pamiętać, że wszystkie organizacje w Federacji Rosyjskiej otrzymujące dotacje z zagranicy
muszą od 2012 roku rejestrować się jako „organizacje pełniące funkcje zagranicznych agentów”.
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terytorialnie organy władzy wykonawczej na wniosek zainteresowanego ludu. Przy
podejmowaniu decyzji co do ich granic muszą wziąć pod uwagę szereg czynników
wyliczonych w ustawie, w tym zapewnić wielkość wystarczającą dla utrzymania
bioróżnorodności, wykonywania wszelkich tradycyjnych zawodów i zajęć przez
członków społeczności rdzennych, zachowania więzi pomiędzy ich członkami,
zachowania integralności obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym.
Swoboda korzystania z zasobów naturalnych na tych obszarach dotyczy nie tylko
członków społeczności rdzennych, ale także innych osób wykonujących analogiczne zajęcia i zawody na stałe zamieszkujących dane obszary. Najważniejszym
ograniczeniem nałożonym na społeczności rdzenne jest fakt, że mogą one wykorzystywać ziemię i jej zasoby wyłącznie dla podtrzymania tradycyjnego stylu życia,
nie mogą natomiast prowadzić gospodarki intensywnej, na przykład wydobycia
jakichkolwiek surowców. Ustawa dopuszcza dwa rodzaje ingerencji państwa,
władz regionalnych lub lokalnych w istniejące obszary chronione. Po pierwsze,
może być na nich ustanowiona służebność gruntowa w celu zapewnienia migracji
zwierząt lub budowy i utrzymania linii elektrycznych i energetycznych, szlaków
transportowych i rurociągów oraz dla innych celów publicznych. Po drugie, ustawa
dopuszcza zajęcie ziemi należącej do obszaru chronionego, a potrzebnej na cele
publiczne za rekompensatą w postaci przyznania ziemi o równoważnej wartości
dla obszaru chronionego przy jednoczesnym wyrównaniu szkód wynikających
z takiego zajęcia. Przepisy omawianego aktu pozostawiają takie decyzje w całości
w gestii odpowiednich władz administracyjnych i nie przewidują obowiązku
uzyskania zgody zainteresowanej społeczności.
Problemy ze stosowaniem regulacji ustawowych

Warunkiem podstawowym skutecznej ochrony praw przysługujących grupom
mniejszościowym jest obok istnienia formalnych regulacji rzeczywiste ich
wprowadzanie w życie i przestrzeganie. W odniesieniu do ludów rdzennych
w Rosji omówione wcześniej gwarancje ustawowe mają w dużej części wyłącznie
formalny i deklaratywny charakter. W ostatniej dekadzie były one wielokrotnie
nowelizowane, w większej części nie doczekały się wydania aktów wykonawczych
i pozostają w sprzeczności z niektórymi innymi przepisami obecnymi w federalnych aktach prawnych.
Za ilustrację pierwszej z wymienionych tendencji służyć może omawiana
Ustawa o ochronie praw małych narodów rdzennych w Federacji Rosyjskiej.
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Była ona nowelizowana czterokrotnie, w 2004, 2007, 2008 i 2009 roku, przy
czym zmiany nie miały charakteru powierzchownego, lecz część z nich istotnie
zmieniała zakres ochrony praw omawianych ludów. Dla przykładu, ustawą
z 2007 roku23, która dostosowywała szereg aktów prawnych do nowego Kodeksu
ziemskiego FR, zlikwidowana została możliwość posiadania ziemi w obszarach
tradycyjnego korzystania przez stowarzyszenia małych narodów rdzennych,
a pozostało wyłącznie prawo do korzystania zeń. Jednak najpoważniejsza
w skutkach była nowela z 2009 roku24. W jej wyniku omawiane ludy utraciły
swobodę prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach tradycyjnego
korzystania, a jej zakres został ograniczony wyłącznie do tradycyjny form (myślistwa, rybołówstwa, zbieractwa, hodowli) w wymiarze ekstensywnym i służącym
wyłącznie podtrzymaniu tradycyjnego stylu życia. Zauważmy, że zmiana ta oznaczała zablokowanie możliwości odrębnego rozwoju społeczno-gospodarczego.
Możliwe stało się wyłącznie trwanie w utartych schematach, natomiast zmiana
polegająca na dostosowaniu do współczesności mogła być realizowana wyłącznie w oparciu o porzucenie tradycji, a zatem także wyrzeczenie odmienności.
W istocie odcinała ona ludy rdzenne od możliwości powolnego dostosowania
i narzucała wybór pomiędzy niezmiennym trwaniem a radykalnym zerwaniem.
Na najpoważniejsze problemy związane z brakiem odpowiednich aktów
wykonawczych natrafiamy w przypadku trzeciej z omawianych ustaw. Przez
ponad dziesięć lat jej obowiązywania do chwili obecnej powstały wyłącznie
lokalne obszary tradycyjnego korzystania z ziemi. Pomimo licznych petycji
stowarzyszeń grupujących ludy rdzenne żaden taki obszar nie został ustanowiony na szczeblu ogólnopaństwowym (obejmując na przykład części terytoriów
dwu lub więcej podmiotów federacji), przy czym argumentem administracji
państwowej był brak odpowiednich przepisów wykonawczych, które nawiasem
mówiąc, same powinny wydać25. Analogicznie na brak przepisów wykonawczych
napotyka problem wypłaty rekompensat dla ludów rdzennych za odebrane
im ziemie, co staje się szczególnie istotnym elementem wraz z intensyfikacją
23

Федеральный закон О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации z 26
czerwca 2007, [w:] Собрание законодательства Российской Федерации от 2007 г., N 27 , ст. 3213.
24
Федеральный закон О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» z 19 marca 2009, [:w] Собрание законодательства Российской Федерации от 2009 г., N 14 , ст. 1575.
25
Por. В.А. Кряжков, Российское законодательство о северных народах и правоприменительная практика: cостояние и перспективы, „Государство и право” 2012, № 5, s. 31.
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wydobycia surowców na Syberii, koniecznością ich przesyłu i przerobu. Dopiero
w 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyjęło projekt stosownego
rozporządzenia zawierającego procedurę i zasady tworzenia wyliczeń. Pomimo
zapowiedzi, że będzie ona testowana w następnym roku i zgłoszeniu się wielu
ludów (z półwyspu Kola, Sachalinu i Jakucji) zainteresowanych jej zastosowaniem do obliczenia przysługujących im rekompensat, do końca 2011 roku nie
została ona ani razu użyta26. W ten sam sposób obchodzony jest także wymóg
prowadzenia konsultacji w sprawie programów rozwoju regionalnego i innych
zagadnień dotykających interesów ludów rdzennych27.
Przykładem trzeciego ze wskazanych problemów, tj. sprzeczności z innymi
aktami prawnymi, może być wprowadzenie nowych regulacji dotyczących
myślistwa i rybołówstwa. Odebrały one części autochtonów źródła utrzymania,
wprowadzając zasadę, że licencje na wszystkie bez wyjątku rejony łowieckie oraz
łowiska udzielane są w drodze przetargu bez uwzględnienia praw małych ludów
rdzennych. W rezultacie pochodzący z nich myśliwi i rybacy byli przepędzani
przez nowych użytkowników i pozostawali bez źródeł żywności bądź musieli
wędrować nawet dziesiątki kilometrów, by dotrzeć do najbliższych niezajętych
łowisk.
Wskazane braki i sprzeczności są nieustannie podnoszone przez poszczególne organizacje małych ludów rdzennych. Na ich VI ogólnorosyjskim zjeździe
w Moskwie w kwietniu 2009 roku wśród przyjętych dokumentów wydana została
między innymi rezolucja, w której delegaci podzielili istniejące problemy na
główne kategorie:
–– brak zintegrowanego podejścia do problemów rozwoju ludów rdzennych,
–– brak skutecznych procedur angażowania ludów rdzennych w proces
podejmowania decyzji dotykających ich problemów,
–– niedoskonałe ustawodawstwo, niegwarantujące wszystkich specyficznych
praw wynikających z zapisów konstytucji,
–– brak możliwości korzystania z ziemi i jej zasobów w związku z dystrybucją licencji w drodze przetargów28.

26

The Indigenous World 2011, red. K. Wassendorf, Copenhagen 2011, s. 44.
The Indigenous World 2012, red. C. Mikkelsen, Copenhagen 2012, s. 37–38.
28
Resolution of the 6th Congress of the Indigenous Peoples of the North, Siberia and Far East of the
Russian Federation, April 24, 2009 г., Moscow, oficjalna strona RAIPON, http://raipon.info/en/thevi-congress.html, odczyt z dn. 20.11.2014.
27
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Jednocześnie zaproponowano środki zaradcze, kierując zalecenia do najwyższych
organów władzy państwowej. Odpowiedzią była przyjęty przez rząd w grudniu
2009 roku „Koncepcja zrównoważonego rozwoju małych ludów rdzennych
Północy, Syberii i Dalekiego Wschodu”. Miała być realizowana do 2025 roku,
a pierwsze działania, podzielone na siedem kategorii, planowano na lata
2009–2011. Składały się na nie:
1.	 opracowanie aktów wykonawczych dla tworzenia obszarów tradycyjnego
korzystania z natury,
2.	 utworzenie pierwszych (modelowych) obszarów,
3.	 opracowanie regulacji dotyczących współpracy pomiędzy ludami
rdzennymi a firmami działającymi na ich rdzennym terytorium wraz
z przepisami dotyczącymi kwestii odszkodowań,
4.	 nowelizacje aktów prawnych dotyczących korzystania z lasów i wód oraz
Kodeksu ziemskiego dla umożliwienia korzystania z nich bez konieczności nabywania licencji,
5.	 opracowanie projektu ustawy o pierwszeństwie autochtonów w korzystaniu z obszarów łowieckich i połowowych na obszarach rdzennych,
6.	 dopracowanie regulacji pozwalających na otrzymanie statusu małego
ludu rdzennego,
7.	 przygotowanie propozycji regulujących udział przedstawicieli autochtonów w pracach ciał ustawodawczych różnych szczebli.
Jak pokazały kolejne dwa lata, przedstawiony plan pozostał wyłącznie na
papierze. Przygotowywane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego propozycje dotyczące działań 1–5 okazywały się niezgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi i były kolejno odrzucane na etapie prac rządowych. Natomiast
działania 6–7 nie przyjęły nawet formy wstępnych projektów29.
Zamiast zakończenia

Z formalnoprawnego punktu widzenia wydawać by się mogło, że prawa zbiorowe
osób należących do małych ludów rdzennych w FR są dość dobrze chronione.
Omówione powyżej ustawy szeroko regulują problemy związane z ich statusem,
a konstytucyjne gwarancje mogą być traktowane jako stabilny fundament. W rzeczywistości możemy jednak mówić o głębokim upośledzeniu ludów rdzennych
29

The Indigenous World 2012, op.cit., s. 30–32.

Grzegorz Bonusiak: Ochrona praw małych ludów rdzennych w Federacji Rosyjskiej

99

w Rosji, które wynikają ze splotu czynników oddziałujących na ich status na
różnych płaszczyznach. Wydaje się, że elementem wstępnym jest niewielka
liczebność ludów rdzennych. Przyjmowana liczba 250 tysięcy oznacza, że stanowią oni zaledwie 0,2% ogółu rosyjskiej populacji i choć w niektórych regionach
ten udział jest większy, to w żaden sposób nie można ich traktować jako na
przykład ważnej części elektoratu. Podobnie w skali społecznej specyficzna
kultura żyjących tradycyjnie autochtonów nie jest ani dominująca, ani nawet
szczególnie widoczna. Rejony ich zamieszkiwania są bardzo odległe od centrów
gospodarczych czy dużych miast. Co więcej, ten sam problem można zauważyć
w poszczególnych podmiotach Federacji. Daleko większe znaczenie, zwłaszcza
w czasach prezydentury Borysa Jelcyna, miało odrodzenie narodów tytularnych, i to one przyćmiły na zamieszkiwanych przez siebie obszarach postulaty
formułowane przez rodzące się ruchy ludów rdzennych. Tym bardziej że ich
oblicze polityczne przyjmowało często charakter antyrosyjski (antysłowiański)30.
Małe narody rdzenne żyjące w niewielkich skupiskach w odległych osadach nie
wzbudzały szerszego zainteresowania i pozostawały na uboczu zmieniającej się
rosyjskiej rzeczywistości.
Jak wspomniano na początku, poważnym zagrożeniem dla małych grup
etnicznych okazały się zachodzące w Związku Radzieckim procesy industrializacji. Jednak obecnie specyfika opartej na wydobyciu i eksporcie surowców
gospodarki rosyjskiej okazuje się równie destrukcyjna. Nie chodzi przy tym
o niszczenie więzi społecznych czy przymusową kolektywizację, lecz o absolutny
priorytet interesów przemysłu wydobywczego nad postulatami innych podmiotów. Współcześnie, dzięki rozwojowi technologicznemu, eksploatacja surowców
może odbywać się w coraz bardziej niedostępnych miejscach, co dla omawianych
ludów oznacza przymusowe odbieranie ziem, zniszczenie środowiska, a więc
i źródeł utrzymania, a nawet wysiedlanie całych osad. Wszystko to dzieje się
zwykle na podstawie arbitralnych decyzji i bez stosownych odszkodowań.
Reasumując, małe narody rdzenne w Federacji Rosyjskiej mają marginalne
znaczenie zarówno na płaszczyźnie politycznej i gospodarczej, jak i społecznej,
przez co są pomijane w codziennych działaniach, zwłaszcza władz centralnych.
Deklaracje mają zwykle charakter symboliczny i pozostają na papierze. Rze30

Przykładem takiego zjawiska może być odrodzenie Jakutów: G. Bonusiak, Ludy rdzenne
w Republice Sacha – między tradycją a nowoczesnością, [w:] Wschód i Zachód w wymiarze globalnym.
Doświadczenia z przeszłości a perspektywy na przyszłość, red. M. Miłek, G. Wilk-Jakubowski,
R.S. Brzoza, Kielce 2012, s. 182–183.
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czywistość pokazuje, że ich interesy, o ile dostrzegane, są brane pod uwagę na
samym końcu, a w szczególności po uwzględnieniu potrzeb rozwoju rosyjskiej
gospodarki. Co więcej, śmiało nazwać możemy relacje między organami władzy a autochtonami paternalizmem. Traktuje ona ludy rdzenne jak zamknięte
w swej tradycji, uparcie przy niej trwające, oderwane od współczesności dzieci,
za które trzeba podejmować decyzje w ich własnym interesie i których zdanie
nie jest przy tym brane pod uwagę. Mają one wybór pomiędzy podążaniem
za współczesnością i rozmyciem w grupach większościowych a pozostawaniem
w „rezerwatach”, bez możliwości sterowania swym rozwojem i bez możliwości
zbiorowego podążania za zmieniającym się światem.
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Aboriginal Australians – Lost in Civilization
— ABSTRACT —

Aboriginal Australians last in the age of perdition. There has been 224 years
since the day that Captain Arthur Phillip came to Australia with British
convicts. Since then almost every day Aboriginal ‘collide with civilization’
and fight for surviving. All rules of tribal life had to be replaced by new
ones. They had to wear clothes, live in houses of bricks, and work. All of
this was completely different from the previous life. ‘White civilization’ that
has brought the development into the Antipodes has also brought reasons
of perdition. Among those: illnesses, which decimate Aboriginal clans, and
alcohol, which destroys all residues of ancient Stone Age culture and causes
many social problems. For several dozen years, Australian government has
been trying to make up for Aboriginal wrong, but programs for improvement of their situation do not work. ‘Civilization’, in social evolutionists’
opinion, should be the highest level of people’s culture, for Aboriginal
though it is some kind of abyss in which they cannot or they do not want
to find a proper place for themselves.
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Wiele osób odwiedzających Australię w XXI wieku za całą pewnością napotkało
na swojej drodze agresywnych, kłótliwych, brudnych i często pijanych Aborygenów, siedzących w parkach lub na chodnikach. Trudno dzisiaj uwierzyć, że
to potomkowie jednej z najstarszych kultur świata. Niełatwo przejść obok i nie
zadawać sobie pytania, co też stało się z tą kulturą, która choć nigdy nie osiągnęła
wysokiego stopnia rozwoju, nie musiała jednak upaść aż tak nisko.
Warto podkreślić na początku, że słowo „aborygen” nie odnosi się jedynie do
mieszkańców kontynentu australijskiego. Połączenie łacińskich słów ab i origo
oznacza tych, którzy mieszkają (znajdują się) gdzieś „od początku”, tych, „którzy
byli pierwsi”. Trudno znaleźć w literaturze uzasadnienia, dla którego pojęcie
„aborygen” stało się w języku potocznym utożsamiane z pierwotnymi mieszkańcami Australii. W artykule tym będę naprzemiennie używać pojęć „tubylec”,
„Aborygen” (pisanego dużą literą dla odróżnienia od aborygenów kanadyjskich
czy amerykańskich1) oraz „pierwotny mieszkaniec Australii”.
Aborygeni przybyli do Australii ok. 40 tysięcy lat temu. Niektórzy badacze,
m.in. jeden z najbardziej znanych historyków australijskich – Manning Clark –
twierdzą, że badania przeprowadzone przy wykorzystaniu niektórych metod2
potwierdzają, że pierwsi osadnicy mogli przybyć na kontynent już 50 tysięcy
lat temu3. Z całą pewnością jednak przywędrowali z obszarów Azji Wschodniej
i Południowej poprzez wyspy obecnej Papui i Nowej Gwinei. Poziom mórz był
wtedy znacznie niższy niż obecnie, dlatego nawet bez rozbudowanych i trwałych
łodzi mogli dość łatwo przemieścić się na inny ląd4.
Duński profesor Eske Willerslev stawia jednak inną – niezwykle ciekawą tezę.
Jego zdaniem „Aborygeni wywodzą się w prostej linii z najbardziej zamierzchłej
epoki ludzkiej prehistorii”5. A więc należą do najstarszych ludzi świata. Badania
zakończone w 2010 roku doprowadziły do wniosku, że Aborygeni australijscy
jako pierwsi wyodrębnili się z grupy Homo sapiens sapiens i 70 tysięcy lat temu
rozpoczęli wędrówkę po świecie. To niezwykle ciekawe odkrycie sprawia, że
patrzymy na Aborygenów nieco inaczej niż dotychczas, szczególnie zwracając
przy tym uwagę na ich rozwój kulturowy.
Ich liczebność zmieniała się na przestrzeni dziejów. Wiadomo, że początkowo na stałe osiadło na kontynencie ok. 750 tysięcy ludzi. Trudne warunki
1
2
3
4
5

Także australijska poprawność polityczna nakazuje pisanie słowa „Aborygen” dużą literą.
Metoda datowania izotopem węgla 14C.
M. Clark, Historia Australii, Warszawa−Gdańsk 2004, s. 7.
P. Burchard, Australijczycy, Warszawa 1990, s. 10.
W. Bęben, Aborygeni, pierwsi nomadzi. Życie i kultura, Gdańsk 2012, s. 458.

Agnieszka Kandzia-Poździał: Aborygeni australijscy – zatraceni w cywilizacji

103

klimatyczne i niedostępność źródeł wody spowodowały zmniejszenie tej liczby
do ok. 300 tysięcy. Taka grupa przetrwała aż do chwili przybycia pierwszych brytyjskich statków w XVIII wieku. W kolejnych wiekach następowały dalsze zmiany
liczebności tubylców. Walki z białymi, choroby nieznane dotąd na kontynencie
oraz wypychanie Aborygenów (przez Europejczyków) na tereny, na których brakowało wody pitnej, spowodowały, że liczba pierwotnych mieszkańców zmalała
do 60 tysięcy. Dalsza kolonizacja związana była z kolejnym spadkiem liczby Aborygenów – niektóre dane mówią nawet o 30 tysiącach. Badania Australijskiego
Biura Statystycznego z 2006 roku wykazują, że liczba tubylców jest znacznie
wyższa i wynosi ok. 517 tysięcy ludzi (czyli ok. 2,5% populacji całej Australii)6.
Dalsze prognozy odnośnie do tej liczby są pozytywne7.
Etnografowie australijscy ustalili, że na kontynencie żyło niegdyś ok. 600
plemion tubylczych. Były one zróżnicowane pod względem liczebności, języka
(stworzono ponad 200 systemów językowych i tylko sąsiadujące ze sobą plemiona potrafiły się porozumiewać, niektóre klany wykształciły w tym celu język
migowy) oraz zaawansowania w rozwoju cywilizacyjnym (najbardziej rozwinięte
były plemiona północne i północno-wschodnie). W momencie gdy James Cook
w roku 1770 rozpoczął erę kolonizacji na Antypodach, zamieszkiwali północne
części kontynentu (okolice dzisiejszego Darwin oraz półwysep York), wybrzeże
wschodnie – niemal na całej jego długości oraz wybrzeże zachodnie. Niewielkie
plemiona znajdowały się w centrum kontynentu, ale ze względu na niesprzyjający
klimat nie było ich tam wiele. Znaczne, choć nie największe, zagęszczenie ludności pierwotnej występowało na obszarach, które dzisiaj znajdują się w granicach
wschodnich stanów Nowa Południowa Walia i Queensland.
Warto jednak podkreślić, że Aborygeni byli ludem koczowniczym, opuszczali jeden obszar, by przenieść się w poszukiwaniu jedzenia i źródeł wody
(czasem nawet co kilka dni), dlatego dokładne ustalenie miejsca ich pobytu jest
niemożliwe.
Podstawowym zajęciem tubylców było polowanie, zbieractwo i na terenach
nadmorskich rybołówstwo. Nie rozwinęło się jednak ono w wyraźny sposób,
ponieważ wody Australii bogate w rekiny stanowiły niemałe zagrożenie dla
6
Experimental Estimates and Projections, Aboriginal and Torres Strait Islander Australians, 1991
to 2021, Australian Bureau of Statistics, http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Products/946D4BC28DB92E1BCA25762A001CBF38?opendocument, odczyt z dn. 10.02.2014.
7
Australijskie Biuro Statystyczne za indigenous – tubylców, miejscowych, uznaje nie tylko Aborygenów australijskich, ale także potomków mieszkańców Wysp Cieśniny Torresa (Torres Strait
Istanders). Podkreśla się na każdym kroku różnorodność występującą pomiędzy tymi grupami.
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Rysunek 1: Obszary zamieszkane przez Aborygenów australijskich w XVIII i XXI wieku. Kolorem
czarnym oznaczono tereny, gdzie Aborygeni występowali i występują najliczniej.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Australian Bureau of Statistics.

członków plemienia. Polowaniem, głównie na kangury i ptaki, zajmowali się
mężczyźni i chłopcy, którzy przeszli rytuał inicjacji. Kobiety i dziewczęta
zaopatrywały plemię w owoce, pędy oraz owady nadające się do przygotowania
posiłku. Upolowany kangur był sukcesem całego plemienia, a nie jednej tylko
rodziny. Wspólne były także ziemia, woda i niewielki dobytek plemienny. Pod
względem rozwoju technicznego Aborygeni australijscy zatrzymali się na etapie
prymitywnej epoki kamienia. Wynikać może to z dwóch przyczyn – skrajnie od
siebie odmiennych. Wspomniany już M. Clark uważa, że powodem takiego stanu
rzeczy był brak zbóż oraz zwierząt, które nadawałyby się do hodowli. Niemałe
znaczenie przypisuje on również aborygeńskim wierzeniom8. Z kolei polski
etnograf Przemysław Burchard jest zdania, że Aborygeni pozostali na niskim
stopniu rozwoju, ponieważ nie istniała konieczność zmiany takiego stanu rzeczy.
„Przyczyną wynalazków – pisze autor – jest bieda. Tubylcy biedy z pewnością
nie odczuwali, ponieważ idealny podział terenów i doskonała ochrona zasobów
przyrodniczych [utrzymywana dzięki przenoszeniu się z miejsca na miejsce –
A.K.] pozwalały żyć w dobrych – jak na ten szczebel kultury – warunkach”9.
8
9

M. Clark, op.cit., s. 8.
P. Burchard, op.cit., s. 15.
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Nie należało zmieniać więc zasad ustalonych w plemieniu od tysięcy lat. To
przyzwyczajenie do warunków życia oraz niechęć do wprowadzania zmian
stały się istotnymi powodami, dla których zetknięcie z białym człowiekiem było
doświadczeniem tragicznym w skutkach.
Nie tylko warunki klimatyczne miały wpływ na osłabienie postępu. Aborygeni nie spotykali się z zagrożeniem zewnętrznym. O ile można wskazać na walki
plemienne (mające raczej charakter bijatyk o terytorium), to nie występowały
przez dziesiątki tysięcy lat konflikty z przedstawicielami innych kultur czy cywilizacji. Nie znaczy to, że Aborygeni nie spotykali obcych. Na północy rozwinęli
kontakty z Chińczykami przypływającymi w rejony półwyspu York na połowy
trepangu. Kontakty te były jednak przyjazne. Niepotrzebne stało się więc tworzenie wyspecjalizowanej broni czy budowanie twierdz obronnych. Aborygeni
nie budowali nawet domów. Najczęściej spali pod gołym niebem (w chłodne dni
rozpalali nocne ogniska) lub w prowizorycznych szałasach. Ciągła wędrówka
nie pozwalała na budowanie trwalszych osad, cały dobytek bowiem co kilka
dni przenoszony był w inne miejsce. Nie budowali przy tym żadnych środków
transportu.
Aborygeni, mimo iż nigdy nie stworzyli pisma, pozostawili trwały ślad
w kulturze i sztuce. Bardzo rozbudowany i zróżnicowany system wierzeń
był przekazywany ustnie z pokolenia na pokolenie. Matki opowiadały swym
dzieciom bajki o początkach świata i pierwszych ludziach żyjących na Ziemi.
Niezwykłe opowieści tzw. „Czasu Snu” rządziły się tymi samymi mechanizmami,
co europejskie opowieści ludowe. Nie tylko jednak legendy i mity pozostały po
startej kulturze. Na wielu skałach na całym kontynencie można obserwować różnorodne malowidła skalne. „Dokumentowano” opowieści „Czasu Snu”, ale także
codzienne życie. Malowanie skał z użyciem głównie czterech kolorów (białego,
żółtego, czerwonego i czarnego) służyło przekazywaniu myśli bóstwom, duchom
przodków i członkom własnego plemienia. Zaawansowanie i dopracowanie tych
dzieł, a także ich tematyka różniły się w zależności od miejsca. Na północy kraju
są bardziej zaawansowane pod względem techniki i wzornictwa, w centrum
kontynentu najbardziej skromne. Aborygeni rozpowszechnili też zdobnictwo
przedmiotów użytkowych. Popularne było również zdobienie ciała, związane
nie tylko z ważnymi plemiennymi uroczystościami. Warto już tym miejscu
podkreślić, że mimo iż wiele elementów charakteryzujących Aborygenów zostało
zniszczonych na zawsze, to sztuka – głównie malarstwo – przetrwały i są jedną
z australijskich wizytówek. Malarstwo kropkowe, które dla potomków Aborygenów jest jedynie specyficznym obrazem świata, dla ludzi „cywilizowanych”
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sztuką wartą setki tysięcy dolarów. Tubylcy stworzyli też jeden z najstarszych
instrumentów świata didgeridoo (zwany w niektórych plemionach yiraki, yiraga,
magu, kanbi). Muzyka wydobywająca się z tej gałęzi drzewa powodowała, że
słuchający wpadali w rodzaj transu – tym samym melodia stawała się pomostem
między ludźmi a bóstwami. Pieśni, które najchętniej wykonywano podczas uroczystości plemiennych, uczono się od innych członków plemienia – najczęściej
matek, starszych dzieci lub rady starców. Znaczenie rytuałów wykraczało poza
ich funkcję społeczną. Przygotowaniu wszelkich obrządków i uroczystości
poświęcano niezwykle wiele czasu10. Nie ma tu miejsca na szczegółowe opisywanie obrzędowości tubylców australijskich, ale te właśnie obyczaje, rytuały,
kultywowanie tradycji są podstawą przetrwania kultur. Dzięki temu pierwotni
mieszkańcy nie pozwalają o sobie zapomnieć, choć ich teraźniejszość i przyszłość
nie maluje się w różowych barwach.
Po tym krótkim wstępie warto powrócić do zagadnienia głównego. Czy Aborygeni australijscy zatracili się w cywilizacji? Cywilizacja, o której mowa w tytule,
doczekała się wielu interpretacji. Może być traktowana jako synonim kultury
lub czasem jako inny – specyficzny rodzaj kultury lub jako sfera materialna
w przeciwieństwie do sfery duchowej11. Dla mnie najważniejsza będzie jednak
ta prezentowana przez wielu badaczy, głównie ewolucjonistów, a zakładająca,
że cywilizacja jest postępowym, przyszłościowym, raczej pozytywnym etapem
rozwoju kultury ludzkiej. W tym nurcie Edward Burnett Tylor mówił o cywilizacji w kontekście wiedzy, wiary, obyczajów, ale też stworzonego przez ludzi
prawa12. Nie mówi się więc jedynie o abstrakcyjnym wymiarze cywilizacji, ale
o jej mnogości w wymiarze społecznym.
Najbardziej klasycznego podziału dokonał w swej książce Ancient society
or researches in the lines of human progress from savagery through barbarism
to civilization Lewis Henry Morgan (choć zaczerpnął swoje kategorie z pracy
wcześniejszego badacza – Adama Fergusona13). Wyróżnił trzy fazy rozwoju ludzkości – etap dzikości, barbarzyństwa i cywilizacji. Ten ostatni właśnie traktował
10

J. Rickard, Australia. Historia kultury, Wrocław–Warszawa–Kraków 1994, s. 18.
M. Golka, Cywilizacja, Europa, globalizacja, Poznań 1999, s. 12 i nast.
12
W. Tatarkiewicz, Parerga, Warszawa 1978, s. 75.
13
Adam Ferguson nawiązywał w swojej pracy Essay do Adama Smitha i jego czterofazowego
modelu rozwoju społeczno-ekonomicznego ludzkości. A. Ferguson skupiał się na strukturze społecznej i ustroju politycznym. Wskazywał, że okres dzikości charakteryzuje się polowaniem i zbieractwem,
barbarzyństwo to czas pasterstwa i rolnictwa, a cywilizacja jest okresem handlu. Zob.: J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 115.
11
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jako najwyższe stadium rozwoju ogólnie rozumianej kultury, dla którego charakterystyczne jest powstanie alfabetu fonetycznego i pisma. Podstawą ewolucji
społecznej zdaniem L. Morgana było przechodzenie od własności wspólnej (tzw.
komunizmu pierwotnego) do własności prywatnej14.
Zdaniem Gerarda Delantego „cywilizowanymi” byli Europejczycy,
w szczególności ci z zachodniej części kontynentu. „Niecywilizowanymi” zaś
przedstawiciele kultur nieeuropejskich. Tak skrajny europocentryzm dawał
podstawy do rozszerzania się imperializmu na tereny niecywilizowane w celu
krzewienia europejskiej ideologii, prawa i moralności15. Władysław Tatarkiewicz,
pisząc o cywilizacji (stanie obiektywnym) w opozycji do pojęcia kultury (stanu
subiektywnego), podkreślał: „niech cywilizacja oznacza to wszystko, co ludzkość stworzyła, dodała do natury dla ułatwienia i ulepszenia życia i co wielu
ludziom jest wspólne […] cywilizacja czyni, że świat dzisiejszy jest różny od
pierwotnego, a kultura, że ludzie dzisiejsi są od pierwotnych różni”16. Badacz ten
zwracał uwagę, że mamy do czynienia z różnymi cywilizacjami o różnym stopniu
zaawansowania, zawsze jednak mówimy o pewnej „nadbudowie” nad naturalną
i prymitywną egzystencją ludzkiej jednostki17. Z cywilizacją w sensie postępu
technicznego i ekonomicznego mamy do czynienia w publikacji Józefa Bańki
Cywilizacja – obawy i nadzieje, w której autor zadaje ważne z punktu widzenia
mojej pracy pytanie: „Czy człowiek może się przystosować psychicznie do postępującej w szybkim tempie cywilizacji technicznej?”18. Proces przechodzenia do
najwyższych faz rozwoju kulturowego i przystosowanie do nowej cywilizacji
powinny odbywać się w sposób naturalny dla wszystkich społeczności. Wskazywać to bowiem będzie na przyśpieszenia tempa ewolucji, „które ma zachodzić
jednak do pewnej tylko granicy, jaką są zdolności przystosowawcze”19.
Nagłe i nieoczekiwane zetknięcie się Aborygenów z nowymi zasadami życia
we wspólnocie, z ludźmi o znacznie wyższym stopniu rozwoju cywilizacyjnego
spowodowało, że ich kultura, całe plemiona i poszczególne jednostki wkroczyły
w „epokę zatracenia”. Idąc tropem J. Bańki, przyzwyczajenie do nowego życia
stało się tylko dla niektórych procesem, efektywnym, choć długotrwałym. Dla

14
15
16
17
18
19

J. Szacki, Historia myśli socjologicznej, Warszawa 2002, s. 308–309.
G. Delanty, Odkrywanie Europy: idea, tożsamość, rzeczywistość, Warszawa 1999, s. 124–126.
W. Tatarkiewicz, op.cit., s. 76.
Ibidem, s. 77.
J. Bańka, Cywilizacja – obawy i nadzieje, Warszawa 1979, s. 8.
M. Golka, op.cit., s. 17.
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większości jednak proces ten trwa nadal i trudno wskazać moment, w którym
może się zakończyć.
Niemal od początku kontakty Aborygenów z cywilizowanymi białymi nie
należały do przyjaznych. Jednak warto podkreślić, że nie ma żadnych dokumentów na to, że Brytyjczycy zaplanowali eksterminację ludności tubylczej i że
mieli zamiar wyprzeć Aborygenów z ich terytoriów. Jak podkreśla P. Burchard,
wszystko działo się przez „eskalację wzajemnego niezrozumienia, przez łańcuch
aktów krzywd, odwetu, zemsty”20. Biali zajmowali tereny, które Aborygeni opuścili w poszukiwaniu jedzenia. Europejczycy przyzwyczajeni do aktów własności
terenów uznali, że ludy koczownicze nie posiadają własnych obszarów. Tak
zresztą zrodziła się zasada terra nullius – ziemia niczyja, obszar niezamieszkany,
a więc nienależący do nikogo – obowiązująca podczas zasiedlania kolonizowanych terytoriów21. „Biali osadnicy, ogradzając pastwiska i tępiąc kangury, niszczyli – sami o tym nie wiedząc – łowieckie tereny tubylców. Gdy zaś tubylcom
zabrakło kangurów, zabijali owce lub krowy. Dla tubylca owca była kangurem,
który nie ucieka, łatwo go więc upolować. Nie mieli wyobrażenia o własności
w stosunku do zwierząt. Biali znowu nie mogli pojąć, że ktoś nie odróżnia
zwierzęcia hodowanego, prywatnego od dzikiego, niczyjego”22. Tubylcy szybko
zorientowali się, że nowi osadnicy nie przypłynęli tu na chwilę i nie zamierzają
opuścić terenów, które zajęli. Problemem było nie tylko naruszanie terytoriów
łowieckich, ale także porywanie i gwałcenie czarnoskórych kobiet23. Miejscowi
napadali więc i mordowali brytyjskich myśliwych, żołnierzy i skazańców24.
20

P. Burchard, op.cit., s. 82.
Dopiero w 1992 roku australijski Sąd Najwyższy unieważnił obowiązującą od ponad 200 lat
zasadę terra nullius. A w roku kolejnym przyjęto Ustawę o prawie pierwszych mieszkańców (Native
Title Act) określającą prawa własności Aborygenów australijskich. Otrzymali oni wówczas prawo do
ziemi, która ma dla nich znaczenie religijne.
22
P. Burchard, op.cit., s. 98.
23
W plemionach aborygeńskich starszy mężczyzna miał prawo do posiadania większej ilości
młodych kobiet. Młodsi zaś mężczyźni mieli zwykle jedną żonę w starszym wieku. Wiek i tym samym
posiadanie kobiet świadczyło więc o wysokiej pozycji w danym plemieniu. Uprowadzanie młodych
kobiet przez żołnierzy brytyjskich stwarzało więc realne zagrożenie dla poszanowania autorytetów
plemiennych budowanych od tysięcy lat.
24
Pierwsza Flota (First Fleet), która przypłynęła do Australii w 1788 roku, składała się z 1044
osób. Na 11 statkach pod dowództwem kapitana Arthura Phillipa znalazło się 696 więźniów (wywiezionych do Australii, która w wyniku problemów w Stanach Zjednoczonych miała stać się nową
kolonią karną Wielkiej Brytanii), 212 żołnierzy (w tym oficerów, mających trzymać pieczę nad skazańcami) wraz z rodzinami (45 osób), 81 wolnych osadników (ludzi, którzy chcieli sprawdzić możliwości stałego osiedlenia na nowym lądzie, oraz badaczy i naukowców, m.in. biologów, zoologów),
21
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W odwecie Brytyjczycy rozstrzeliwali Aborygenów bez względu na to, czy byli
winni poprzednich przestępstw, czy nie. Przed przybyciem białych plemiona
Aborygenów były rozproszone i nie potrzebowały koncentracji sił. W obliczu
zagrożenia wódz Pemulway zjednoczył pod sobą kilka plemion koczujących
w okolicach Port Jackson (dzisiejszego Sydney). Walki odbywały się regularnie,
bardzo często stroną zwycięską byli tubylcy25. Z czasem jednak ich możliwości
były coraz bardziej ograniczone. Skrajnym przykładem mogą być tutaj plemiona
zamieszkujące Ziemię Van Diemena (obecną Tasmanię). Zakładanie miast –
najpierw w Risdon Cove (w okolicach dzisiejszego Hobart), a później nad rzeką
Tamar (dzisiaj Launceston) spowodowało, że na terenach dotąd odizolowanych
dochodziło, nieraz przez zupełny przypadek, do masakry ludności tubylczej
(największa miała miejsce w Risdon w 1804 roku)26. Do lat trzydziestych XIX
wieku w wyniku tzw. „czarnej wojny” wybito prawie wszystkich pierwotnych
mieszkańców tej wyspy. Resztą przesiedlono na Wyspy Flindersa. Przypuszcza
się, że ostatnia czystej krwi Aborygenka tasmańska – Truganini – zmarła w 1876
roku27.
Nie tylko jednak mordowanie tubylców powodowało, że nienawiść do białych
osadników rosła. Czymś, co pozostawiło głęboką rysę w stosunkach Aborygenów
z Europejczykami, jest asymilacja, określana po latach mianem „skradzionego
pokolenia” (stolen generation). W roku 1869 w stanie Victoria uchwalono Ustawę
o ochronie Aborygenów. Określono wówczas, gdzie tubylcy mogą żyć i pracować
oraz z kim zawierać małżeństwa28. Rozpoczął się wówczas proces ograniczania ich
wolności. Rządy stanowe, a później rząd federalny rozpoczęły prowadzenie wobec
tubylców polityki intensywnej asymilacji. Najprostszym sposobem, by przyzwyczaić Aborygenów do życia w społeczeństwie kolonialnym oraz nie dopuścić do
rozprzestrzeniania się wymierającej (ich zdaniem) kultury, było odseparowanie
a także 10 urzędników administracji państwowej (których zadaniem była organizacja i zarządzanie
kolonią w pierwszym okresie jej funkcjonowania). Zob. Australian Discovery and Colonisation, Empire
(Sydney, NSW: 1850–1875) 1865, s. 8, National Library of Australia: http://trove.nla.gov.au/ndp/del/
article/60569425, odczyt z dn. 10.02.2014.
25
P. Burchard, op.cit., s. 81.
26
Tubylcy, którzy prawdopodobnie cała grupą polowali na kangura, zostali przez żołnierzy
brytyjskich rozpoznani jako wrogowie atakujący wojska i zastrzeleni – zginęło wówczas 50 Aborygenów.
27
Australian Dictionary of Biography, Trugernanner (Truganini) (1812–1876) http://adb.anu.edu.
au/biography/trugernanner-truganini-4752, odczyt z dn. 10.02.2014.
28
Aboriginal Protection Act, 11th November 1869, http://foundingdocs.gov.au/resources/transcripts/vic7i_doc_1869.pdf, odczyt z dn. 10.02.2014.
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tubylców od grupy plemiennej i przekazanie społeczeństwu anglosaskiemu.
Dzieci rodzin aborygeńskich (w szczególności te o jaśniejszej karnacji) zabierano
więc z rodzinnych terytoriów i przenoszono tysiące kilometrów w inną część
kontynentu. Robiono to zarówno bez zgody, jak i z wymuszonym poparciem
rodziców29. Tam były adoptowane przez białych rodziców lub umieszczane
w internatach. Także kościoły protestanckie i katolickie przejęły rolę nauczycieli
i opiekunów dzieci do 16 lub 21 roku życia. U podstaw usuwania dzieci z ich
naturalnego środowiska leżała opieka nad ich rozwojem i przyszłością oraz zapobieżenie niedożywieniu i zaniedbaniu. W raporcie sporządzonym w 1997 roku
przez Ronalda Wilsona poświęconym skradzionemu pokoleniu przeczytamy,
że być może nawet co trzecie aborygeńskie dziecko zostało zabrane rodzinie
i wywiezione30. Dokładna liczba dzieci odseparowanych od matek nie jest jednak
znana. Proces ten do dzisiaj wzbudza wielkie emocje. Oficjalne przeprosiny
wystosowane w 2008 roku przez premiera Kevina Ruda wobec społeczności aborygeńskiej przyniosły jedynie chwilowe ukojenie. Trudno też zrozumieć fakt, że
dopiero w 1967 roku, w wyniku ogólnonarodowego referendum, Australijczycy
zadecydowali o przyznaniu Aborygenom pełni praw obywatelskich. Do tego
czasu funkcjonowali w ramach Księgi fauny i flory Nowej Południowej Walii
(Flora and Fauna Act of NSW)31.
Zderzenie dwóch tak skrajnie różnych kultur dla tej słabszej okazało się tragiczne
w skutkach. Do dzisiaj w społeczności Aborygenów rodzą się problemy, których
początku możemy szukać jeszcze w czasach kolonizacji.
Brytyjczycy wraz z „cywilizacją materialną” przywieźli z Europy także coś, przed
czym nie można było się bronić – choroby. Organizmy nieprzystosowane do bakterii
i infekcji, z którymi do tej pory nigdy się nie spotkały, stawały się bezbronne.
Aborygeni umierali na odrę, ospę, gruźlicę i choroby weneryczne. Przypisując
je działaniu złych duchów, wypędzali chorych z plemion. Zarazy wielokrotnie
dziesiątkowały jednak tubylców. Dzisiaj największą plagą oprócz problemów

29

W Australii Zachodniej dzieci aborygeńskie zaraz po urodzeniu stawały się własnością państwa,
dlatego zgoda rodziców na ich wywiezienie nie była wymagana. W pozostałych miejscach Aborygeni,
którzy nie znali języka angielskiego „wyrażali zgody” na wywóz dzieci, nie rozumiejąc konsekwencji.
30
P. Howson, The Stolen Generations. True Believers Take One Step Back, „National Observer”
2001, no. 49, http://www.nationalobserver.net/2001_winter_legal.html, odczyt z dn. 10.02.2014.
31
J. Pearlman, J. Gibson, When I Was Fauna: Citizen’s Rallying Call, „The Sydney Morning Herald”
23.05.2007, http://www.smh.com.au/news/national/when-i-was-fauna-citizens-rallying-call/
2007/05/22/1179601412706.html, odczyt z dn. 10.02.2014.
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alkoholowych, o których wspomnę nieco później, są właśnie choroby weneryczne. Na rzeżączkę w 2010 roku chorowało 804 na 100 000 Aborygenów32. Do
tego dochodzą też inne choroby, jak: syfilis, chlamydia czy AIDS. Choć ośrodki
medyczne finansowane przez rząd australijski prowadzą szeroko zakrojone
badania ludności aborygeńskiej, to wiele przypadków pozostaje wciąż nie zdiagnozowanych. Badania przeprowadzone przez naukowców z Instytutu Kirby
Uniwersytetu w Nowej Południowej Walii pokazują, że chorują głównie ludzie
młodzi, od 15 do 29 roku życia. Najwięcej przypadków zachorowań odnotowywanych jest na obszarach znacznie oddalonych od ośrodków miejskich33.
Australijska Komisja ds. Aborygenów i Mieszkańców Wysp Cieśniny Torresa
(ATSIC), działająca w latach 1990–2004, wydała kilka miliardów dolarów na
rozwiązywanie problemów zdrowotnych w aborygeńskich wioskach. Aborygeni dożywają średnio wieku 50 lat, a więc żyją o ok. 17 lat krócej niż pozostali
Australijczycy34.
Duchowni protestanccy przez wiele lat wierzyli, że potrafią wydobyć Aborygenów „ze stanu barbarzyństwa do stanu cywilizacji”35. Wszelkie próby przynosiły
jednak marne efekty. Aborygeni nie godzili się bowiem na zaproponowane przez
Europejczyków nowe zasady życia. Tubylcy, chodzący do tej pory nago lub prawie
nago, musieli się ubrać. To z kolei krępowało ich ruchy i zabierało swobodę.
Biali próbowali przekupić miejscowych ubraniami, ozdobami, nowymi barwnymi tkaninami, jednak ci zwykle porzucali je w najbliższym lesie36. W ubraniu
nie można było wykonywać tradycyjnych wzorów na ciele. Aborygeni i dzisiaj
nie przywiązują uwagi do strojów – najczęściej są one brudne i wybrakowane,
a mężczyźni i chłopcy bardzo chętnie pozbywają się górnej części stroju.
W XIX wieku tych, którzy byli zdrowi, silni i nie wykazywali oporów przed
nawiązywaniem kontaktów z białymi, zatrudniano na wielkich farmach przy
hodowli bydła i owiec. To także rodziło problemy. Tubylcy, którzy kontaktowali
się z Europejczykami, byli często przepędzani lub nawet zabijani przez swoich
towarzyszy z grupy plemiennej. Miejscowym nie płacono, a za wykonanie pracy
32
Wśród reszty populacji australijskiej (non-indigenous people) wskaźnik ten wynosi 30 na
100 000. Zob. Bloodborne Viral and Sexually Transmitted Infections in Aboriginal and Torres Strait
Islander People: Surveillance and Evaluation Report 2011, Kirby Institute, University of New South
Wales, http://www.med.unsw.edu.au/NCHECRweb.nsf/resources/2011/$file/KIRBY_ATSIP2011.
pdf, odczyt z dn. 10.02.2014, s. 9.
33
Bloodborne viral…, op.cit., s. 14–16, 19–21, 23–25.
34
M. Clark, op.cit., s. 248.
35
Ibidem, s. 60.
36
P. Burchard, op.cit., s. 99.
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najczęściej otrzymywali pożywienie lub alkohol. Praca dla Aborygena nigdy nie
była jednak obowiązkiem, dlatego bywało, że po kilku dniach już nigdy więcej nie
pojawiali się na farmach. Polityka „białej Australii” (White Australia Policy), zapoczątkowana w pierwszych latach XX wieku, a trwająca do lat siedemdziesiątych,
odnosiła się nie tylko do imigrantów, ale także do Aborygenów. Nie zatrudniano
ich na farmach, nie mieli prawa stać się członkami Unii Robotników Australijskich (Australian Workers’ Union). Uchwalony na początku XX wieku Akt
o rentach i emeryturach obejmował jedynie białych mieszkańców kontynentu
pochodzenia europejskiego.
Także i dzisiaj zatrudnienie Aborygena jest dla australijskiej firmy nie lada
wyzwaniem. Według raportu australijskiej Komisji Praw Człowieka „ośmiu
Aborygenów na dziesięciu nie ma dostępu do rynku pracy z powodu analfabetyzmu, alkoholizmu i poważnych urazów psychicznych. W niektórych wiejskich
obszarach 70% dzieci nie chodzi do szkoły”37. Część Aborygenów pracuje przy
hodowli zwierząt lub uprawie zbóż owoców, są sprzątaczami lub pomocnikami
przy pracach fizycznych w magazynach. Dodatkowo objęci są jednak opieką
rządową w rezerwatach lub ośrodkach misyjnych. Bezrobotni otrzymują specjalne zasiłki. Sytuacja zatrudnienia poprawia się jednak. Sześć lat wcześniej
wskaźnik ten był na poziomie 46%38. Obowiązkiem zakładów pracy jest prowadzenie szczególnej polityki rekrutacyjnej uwzględniającej różnice kulturowe.
W firmach takich pracują przeszkoleni menagerowie – przygotowani do pracy
z Aborygenami, a dla pracowników organizowane są kursy języka angielskiego
i wypłacane specjalne premie miesięczne. Obowiązują też rygorystyczne przepisy
antydyskryminacyjne39.
Stosunkowo częstym zjawiskiem wśród Aborygenów jest absencja w pracy.
Nie jest rzadkością, że Aborygeni po kilku dniach pracy nie pojawiają się w niej
ponownie. Głównie wynika to ze zobowiązań rodzinnych i klanowych. Zdarza
się, że gdy w wioskach tubylczych umiera któryś z członków plemienia, cała jego
rodzina porzuca dotychczasowe zajęcia, by przybyć do wioski lub rezerwatu
37

Y. Mamou, In Australia: Atonement through Employment, „Le Monde”, 16.07.2010, http://www.
sodexo.com/en/Images/572138_20100716_Sodexo-Autralia-diversity.pdf, odczyt z dn. 10.02.2014.
38
Labour Force Status, National Aboriginal and Torres Strait Islander Social Survey 2008, Australian Bureau of Statistics, http://abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Latestproducts/4714.0Main%20
Features92008?opendocument&tabname=Summary&prodno=4714.0&issue=2008&num=&view=,
odczyt z dn. 10.02.2014.
39
B.H. Hunter, A.E. Hawke, Industrial Relations in Workplaces Employing Indigenous Australians,
http://caepr.anu.edu.au/sites/default/files/Publications/DP/2000_DP200.pdf, odczyt z dn. 10.02.2014.
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i wziąć udział w ceremoniach żałobnych. Bywa, że trwają one do kilku tygodni,
a o ich zakończeniu, jak przed wiekami, decydują klanowi starcy40. To powoduje,
że pracownicy pochodzenia aborygeńskiego są pracownikami niepewnymi
i w kraju, w którym poszanowanie dla pracy jest jedną z najwyższych wartości,
stają się nieprzydatni. Ci, którzy o zatrudnienie dbają, mogą zarabiać spore
pieniądze. Jednak także finanse wśród potomków pierwotnych mieszkańców
są kwestią trudną do rozwiązania. Przed przybyciem kolonizatorów większość
aborygeńskich plemion posługiwała się ograniczonym systemem liczbowym,
składającym się jedynie z „cyfr”: „zero”, „jeden”, „dwa” i „wiele”. Niektóre tylko
plemiona potrafiły liczyć do „pięciu”. Obcowanie z pieniędzmi o różnej wartości
stanowiło więc początkowo nie lada trudności. Również dzisiaj otrzymywane
pensje nie stanowią własności prywatnej i w zdecydowanej większości są dzielone pomiędzy wszystkich członków plemienia. Osobom niepracującym, jak
wspomniano, wypłacane są zasiłki – nieraz tak duże, że pracować po prostu się
nie opłaca. Zapomogi te są jednak obcinane – głównie po to, by były wydawane
jedynie na żywność i ubrania, a nie alkohol, papierosy i narkotyki.
Z każdym rokiem polepsza się sytuacja w sferze edukacji. W badaniach z 2008
roku odnotowano, że 95% badanych dzieci pierwotnych mieszkańców Australii
uczęszczało (w miarę) regularnie do szkoły. Wpływa to zdecydowanie na poziom
wykształcenia młodych Aborygenów. Na wykresie numer 1 pokazano zmiany
w poziomie wykształcenia na przestrzeni 14 lat. Widać wyraźnie, że wzrasta
odsetek osób, które ukończyły obowiązkowe 10 klas szkoły41. Coraz więcej też
uczniów kontynuuje naukę i przystępuje do matury państwowej. Nieznacznie,
ale wzrasta liczba tubylców, którzy sięgają po wyższe wykształcenie na poziomie
licencjatu – zwykle, jak wynika z badań, studia podejmują jednak po niewielkiej
przerwie w zdobywaniu wiedzy, a więc najczęściej w wieku 30–50 lat. Nie zmienia
to jednak faktu, że najwięcej młodych ludzi pochodzenia aborygeńskiego kończy
edukację w wieku 15 lat.
W latach 20. XX wieku gubernator Ziemi Van Diemena – sir George Arthur
wierzył, że tubylców da się ucywilizować, jednak nie przypuszczał, że barierą na
tej drodze staną się sami Brytyjczycy. Kiedy w pobliżu Hobart Arthur nakazał
40

Ibidem.
System edukacji w Australii zobowiązuje uczniów do nauki przez 10 lat (do 15–16 roku życia),
przystąpienie do matury może nastąpić jednak dopiero po ukończeniu 12 lat nauki (do 17–19 roku
życia). Kolejnym etapem mogą być studia wyższe, które w zależności od kierunku studiów trwają 3,
4 lub 6 lat, i po ich ukończeniu zyskuje się tytuł licencjata. Możliwe jest kontynuowanie nauki na
studiach wyższych (do poziomu magistra i doktora).
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Wykres 1: Zmiana poziomu wykształcenia wśród Aborygenów i mieszkańców Wysp Cieśniny
Torresa w latach 1994–2008 (dane w proc.)
Źródło: Education and Indigenous Wellbeing, Australian Social Trends 2011, Australian Bureau of
Statistics, http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4102.0Main+Features50Mar+2011#endnote5, odczyt z dn. 10.02.2014.

odzianie i nakarmienie Aborygenów oraz zapewnił ochronę przez zniewagami,
nie przypuszczał, że niektórzy z jego podwładnych będą oferowali im alkohol
i prowokowali do tragicznych w skutkach walk42. Alkohol przywieziony przez
białych ludzi z Europy stał się dla Aborygenów czynnikiem niszczycielskim,
a piętno tego uzależnienia widoczne jest do dzisiaj.
Przed najazdem Brytyjczyków tubylcy sporządzali napoje niskoalkoholowe,
delikatne, głównie z roślin zielonych i owoców. Ich wykorzystywanie było ściśle
kontrolowane. Służyły lekkiemu odurzeniu, aby wzmocnić kontakt z bóstwami
podczas uroczystości plemiennych. Trunki takie mogli spożywać jedynie przedstawiciele senatów plemiennych (starszyzny). W niedługim czasie po dokonaniu
inwazji na ląd australijski alkohol stał się produktem najbardziej pożądanym
i o wysokiej wartości. Kupowanie i spożywanie rumu było bardzo rozpowszechnione. Rum i nikotyna stały się podstawowym środkiem płatniczym wśród pracowników pochodzenia aborygeńskiego. Brytyjscy żołnierze szybko zorientowali
się, że Aborygeni, których organizmy źle radzą sobie z alkoholem, niezwykle
szybko się od niego uzależniają. Tubylcy sądzili, że spożywanie alkoholu jest
sposobem na akceptację w środowisku białych. Regularnymi praktykami stało
się płacenie alkoholem za seks z aborygeńskimi kobietami, upijanie tubylców do

42

M. Clark, op.cit., s. 58.
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nieprzytomności, a także w wielu przypadkach organizowanie zawodów i walk
toczonych aż do śmierci.
Dzisiaj w Australii mówi się o „epidemii picia”. Z wyników National Aboriginal
and Torres Strait Islander Health Survey z lat 2004–2005 roku można wywnioskować, że problem alkoholowy jest w tej społeczności głęboko zakorzeniony i niezwykle poważny. W dokumencie tym czytamy, że połowa badanych Aborygenów
spożywała alkohol w tygodniu poprzedzającym udzielenie wywiadu. Przy czym co
trzeci badany przyznał, że spożywał alkohol w stopniu znacznym. Jest to wskaźnik
wyższy niż odnotowany 3 lata wcześniej43. Warto podkreślić jednak, że funkcjonują
w Australii rezerwaty, w których obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów
alkoholowych. Ci, którzy prawo to łamią, są z rezerwatu wypędzani. Wówczas
przybywają do miast i tam funkcjonują jako pijani i awanturujący się bezdomni.
Prawie połowa aborygeńskich matek piła w czasie ciąży44. Nietrudno się domyślić,
że alkohol jest przyczyną wielu problemów społecznych. Wśród najważniejszych
wymienić można przemoc w rodzinie i doprowadzenie do jej rozpadu, utratę
dochodów, zaniedbywanie, a w skrajnych przypadkach molestowanie seksualne
i gwałcenie dzieci, a także zabójstwa i samobójstwa. Niezwykle często całe
zapomogi przeznaczane są na alkohol i narkotyki, które przemycane są nocą do
aborygeńskich obozowisk przez białych. Degradacja społeczna i demoralizacja
przenoszą się również na stan domostw i osiedli.
Jak wspomniano, dzisiaj Aborygeni mieszkają przede wszystkim w rezerwatach, misjach i osiedlach dla tubylców. Pierwszy rezerwat powstał jeszcze za
czasów kolonialnych. Jego celem nie była jednak izolacja, ale opieka nad miejscowymi i zabezpieczenie przez agresją białych. Miejscami takimi opiekowali
się najczęściej misjonarze ewangeliccy. Dzisiaj rezerwaty są zwykle ośrodkami
degradacji i zacofania. Aborygeni mieszkają w domach, których standard jest
bardzo niski. Bywa, że brakuje w nich wody i elektryczności. Niektórzy z domów
wcale nie korzystają – wolą spać w zbudowanych z kartonu, desek i blach szałasach. W 2007 roku rząd przekazał 7 mln dolarów na renowację i budowę nowych
domów – jednak i ten program nie spotkał się z przychylnością tubylców45.
43

National Aboriginal and Torres Strait Islander Health Survey z lat 2004–2005, Australia Bureau
of Statistics, http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/mf/4715.0/, odczyt z dn. 10.02.2014.
44
Aboriginal Alcohol Consumption, http://www.creativespirits.info/aboriginalculture/health/
aboriginal-alcohol-consumption.html, odczyt z dn. 10.02.2014.
45
M. Szaniewski, Aborygeni chcą być uchodźcami w Australii, „Gazeta Wyborcza”, 28.08.2009,
http://wyborcza.pl/1,76842,6972815,Aborygeni_chca_byc_uchodzcami_w_Australii.html#ixzz1uw
My20JF, odczyt z dn. 18.02.2011.
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Budynki znajdujące się na terenach rezerwatów, takie jak szkoła czy sklep, są
zdewastowane i regularnie trzeba je odnawiać.
Native Title Act z 1993 roku spowodował, że Aborygeni masowo zaczęli upominać się o swoje ziemie. Nie tylko jednak te związane z dawnymi wierzeniami
– jak święta góra Uluru w centralnej Australii. Gdy dostrzeżono, że na dawnych
terytoriach plemiennych największe australijskie, amerykańskie i chińskie koncerny otwierają swoje bazy wydobywcze, roszczenia wobec uzyskania praw do
tych ziem nasiliły się. Gdzieniegdzie już w latach 80. podpisano porozumienia
między radami osiedli tubylczych a koncernami. Na wyspie Groote Eylandt
koncern Broken Hill zobowiązał się w umowie do zapłacenia tubylcom 10 tysięcy
dolarów za wydobycie pierwszych 100 tysięcy ton boksytu oraz do regularnego
przekazywania kolejnych 2% z wartości wydobycia46. Nie wszędzie jednak takie
porozumienia udało się osiągnąć. Wiadomo też, że przekazywane pieniądze nie
zawsze przeznaczane są na polepszanie warunków ekonomicznych i społecznych
klanów oraz rozwój rezerwatów, często wydawane są na używki. Przykład walki
o ziemię pokazuje jednak dwie ważne sprawy. Po pierwsze, Aborygeni zaczęli
upominać się i walczyć o to, co do nich należało, oraz próbują rekompensować
krzywdy, których doznali ich przodkowie, a po drugie, jeśli w grę wchodzi niemały zysk, to nawet cywilizacja białych na terenach tubylczych jest akceptowana.
Ziemia, która niegdyś była wspólna i nie należała do nikogo, dzisiaj ma powrócić
do pierwotnych „właścicieli”.
Zdecydowana większość Aborygenów trwa w epoce zatracenia. Choć rząd
australijski od kilkudziesięciu lat stara się naprawić wyrządzone krzywdy,
zmienia prawo, nadaje kolejne przywileje, oddaje ziemie lub dzieli się zyskami
z wydobycia surowców naturalnych, to realne efekty tych działań są niewielkie.
I to nie ze względu na to, że owa polityka jest nieprzemyślana czy słaba. Ze
względu na fakt, że sami Aborygeni nie chcą z tych udogodnień korzystać.
Rezerwaty stworzone dla ochrony ludności tubylczej stały się gettami biedy
i zacofania. Każdego roku rząd wydaje miliony dolarów na usuwanie szkód
i naprawę zdewastowanych osiedli. Jednak Aborygenom nie została przydzielona żadna rola w nowoczesnym kapitalistycznym społeczeństwie i być może
to właśnie stanowi zarzewie kolejnych problemów i konfliktów. Sami tubylcy
też nie potrafią odnaleźć się w tej rzeczywistości. Raczej walczą ze światem, niż
próbują wykorzystać jego zasoby. Tworzenie przez dziesiątki lat białej cywilizacji
na Antypodach nie sprzyjało integracji. W latach 70. Adam Paluch twierdził,
46
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że przeobrażenia i procesy akulturacyjne doprowadzą do zupełnej asymilacji
ludności czarnoskórej z białymi, a rodzima kultura zaniknie47. Stało się jednak
odwrotnie. Aborygeni, nadal wyizolowani ze społeczeństwa i nieprzystosowani
do życia w cywilizacji, dbają jednak o rozwój kultury rodzimej. To jedyna rzecz,
która pozostała z czasów ich przodków i jedna z niewielu, za którą zostają
docenieni na świecie. Tubylcy, którzy „mieli zostać nauczeni myśleć tak, jak my
myślimy, czuć jak my, żyć jak my”48, nie poddali się tej edukacji i nie chcieli
wtopić się w społeczeństwo anglosaskie, a dzisiaj już wielokulturowe. Wydaje się,
że obrali właśnie taki sposób na zaznaczenie swej tożsamości i indywidualizmu.
Choć od czasów kolonizacji brytyjskiej minęło już ponad 200 lat, to w świadomości wielu Aborygenów niewiele się zmieniło. Woli do takowych zmian potrzeba
jednak z obu stron. Wydaje się, że po stronie rządu australijskiego wola taka jest.
We wszystkich raportach rządowych oraz organizacji non-profit podkreśla się
znaczenie potrzeby radykalnego porzucenia stereotypowania tubylców. Zwraca
się uwagę z jednej strony na szczególne traktowanie czarnoskórych mieszkańców,
a z drugiej strony na uznanie i poszanowanie ich „normalnej” egzystencji. Co
rusz słyszymy o specjalnych projektach ochrony (które nie tylko są ogłaszane, ale
i realizowane). Dotyczą nie tylko kwestii zdrowotnych, ale i mieszkaniowych oraz
zatrudnienia. Brakuje jednak woli w społeczeństwie australijskim – w samym
tylko słowniku Assie Language znajduje się kilkadziesiąt obraźliwych zwrotów
określających Aborygenów. Trudno dostrzec też taką wolę integracji i współpracy
wśród tych, którzy siedzą na chodnikach, są agresywni wobec przechodniów
i nie podejmują się (z założenia) żadnej pracy zarobkowej. Wydaje się, że powoli
kończy się więc lista pomysłów i środków na ratowanie sytuacji.
Złego położenia Aborygenów nie można oczywiście generalizować i przekładać na wszystkie plemiona. Znajdziemy wielu potomków dawnych klanów, którzy
pracują, zarabiają, utrzymują siebie i swoje rodziny – żyją na dobrym poziomie.
Znajdziemy też takich, którzy wywodzą się ze społeczności aborygeńskiej (Noel
Pearson, David Gulpilil, Cathy Freeman, Jessica Mauboy) i działają na rzecz
potomków pierwotnych mieszkańców i, którzy stali się symbolami, swoistym
pomostem pomiędzy kulturą i tożsamością swoich przodków a „cywilizacją
białych”.
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Wprowadzenie

Rozszerzenie Unii Europejskiej (UE) w 2004 oraz 2007 roku spowodowało,
że w jej bezpośrednim sąsiedztwie znalazły się państwa obszaru byłego ZSRR,
w tym i Kaukaz Południowy. Przyszłość tych państw była nie do końca jasna,
ze względu na to, iż z jednej strony interesowała je integracja z UE, a z drugiej
trudno było im (z różnych przyczyn) rozerwać więzi z Rosją.
Stosunki byłych republik radzieckich z Moskwą mają specyficzny charakter
– w większości przypadków jest to dominacja strony rosyjskiej, która wywiera
wpływ na politykę drugiej strony. Pomimo faktu, że od czasu upadku Związku
Radzieckiego minęło ponad dwadzieścia lat, skutki niewłaściwej centralnie planowanej gospodarki w większości państw są odczuwalne do dziś. Po pierwsze,
widoczna jest zależność energetyczna Białorusi, Mołdawii, Ukrainy, Armenii
i do niedawna Gruzji od dostaw gazu ziemnego. Po drugie, głównym rynkiem
zbytu towarów produkowanych w wyżej wspomnianych państwach jest rynek
rosyjski. Po trzecie, w wielu państwach istnieją tzw. punkty zapalne w postaci
zamrożonych konfliktów – Naddniestrze, Górski Karabach, Osetia Południowa,
Adżaria, a w 2014 roku do ich grona dołączyła się Ukraina wraz z aneksją Krymu
i wojną na Donbasie.
Unia Europejska, aby zapewnić bezpieczeństwo u swoich wschodnich granic,
zaczęła szukać nowych form współpracy i dialogu ze wschodnimi sąsiadami.
Konsekwencją rozszerzenia UE stała się Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS),
która weszła w życie w 2004 roku. Stanowi ona jakościowo nowy element polityki
zewnętrznej UE1. EPS ma bardzo ważne znaczenie dla UE, ponieważ jej celem jest
wzmocnienie stabilności i bezpieczeństwa oraz dobrych relacji pomiędzy państwami członkowskimi UE a krajami z nią sąsiadującymi, zarówno na południu,
jak i na wschodzie. Przewiduje również przeciwdziałanie powstawaniu nowych
linii podziału między poszerzoną UE a jej sąsiadami2. Celem EPS jest także
zwiększenie wpływów w europejskiej części obszaru postradzieckiego poprzez
zwiększenie wymiany gospodarczej, w tym zabezpieczenia dostaw surowców
energetycznych. Unia Europejska w tym kontekście rywalizuje z Rosją, która ma

1

I. Lyubaszenko, Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej wobec państw Europy Wschodniej, Toruń 2012, s. 21.
2
B. Piskorska, Wymiar wschodni polityki Unii Europejsiej, Toruń 2008, s. 155.
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duży wpływ na państwa byłego ZSRR i w oczywisty sposób utrudnia stabilizację
sytuacji politycznej na tym obszarze3.
W niniejszym artykule koncentruję się na analizie relacji Unia Europejska−
Armenia oraz wyjaśnieniu, dlaczego kraj ten zmienił kierunek polityki zagranicznej na rzecz unii celnej. Szczególna uwaga została poświęcona wydarzeniom,
które rozgrywały się w ostatnich miesiącach 2013 roku w Armenii.
Współpraca Unii Europejskiej z Armenią

Współpraca Armenii i UE rozpoczęła pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX
wieku. W kwietniu 1996 roku zostało podpisane Porozumienie o Partnerstwie
i Współpracy, które weszło w życie 1 lipca 1999 roku. W dokumencie zostały
określone elementy, na których miała opierać się dwustronna współpraca.
Są to m.in.:
–– stworzenie odpowiednich ram dla dialogu politycznego między Stronami
w celu umożliwienia rozwoju stosunków politycznych;
–– wspieranie starań podjętych przez Republikę Armenii dla umocnienia jej
demokracji, rozwoju jej gospodarki i zakończenia procesu przechodzenia
do gospodarki rynkowej;
–– wspieranie wymiany handlowej i inwestycji, jak również harmonijnych
stosunków gospodarczych między Stronami sprzyjających trwałemu
rozwojowi gospodarczemu;
–– stworzenie podstaw współpracy prawnej, gospodarczej, społecznej,
finansowej, cywilnej naukowej, technologicznej oraz kulturalnej4.
W czerwcu 2004 roku została wydana Decyzja UE w przedmiocie inkorporacji państw Kaukazu Południowego w struktury Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa (EPS). Pierwszym krokiem w kierunku wzmocnienia kooperacji
było opublikowanie Raportu Krajowego z dnia 2 marca 2005 roku, w którym
zarysowano postępy Armenii w prowadzeniu reform politycznych i gospodarczych. W dniu 14 listopada 2006 roku Rada Współpracy UE−Armenia w ramach
3
P. Borkowski, Europejska Polityka Sąsiedztwa – gwiazda jednego sezonu?, [w:] Europejska Polityka
Sąsiedztwa, red. J.M. Fiszer, Warszawa 2012, s. 29–40.
4
Umowa o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi z jednej strony a Republiką Armenii z drugiej strony, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:21999A0909(01):PL:HTML, Dziennik Urzędowy L 239, 09.09.1999,
P. 0001–0050, odczyt z dn. 20.01.2014.
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Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) przyjęła pięcioletni Plan Działań dla
Armenii. Sformułowano w nim konkretne cele, które miały być osiągnięte
w krótko- i średnioterminowej perspektywie. Plan koncentrował się głównie
na demokratyzacji, prawach człowieka, reformach społeczno-ekonomicznych,
kwestiach energetycznych, redukcji ubóstwa.
Próbą wzmocnienia wschodniego kierunku Europejskiej Polityki Sąsiedztwa miała być polsko-szwedzka inicjatywa powołania programu Partnerstwa
Wschodniego. Uruchomienie Partnerstwa Wschodniego nie byłoby możliwe bez
zaangażowania Republiki Czeskiej, która uczyniła z niego jeden z priorytetów
swojego przewodnictwa w Radzie UE. Program oficjalnie został zainaugurowany
7 maja 2009 roku na szczycie w Pradze, w obecności przedstawicieli wszystkich
państw członkowskich UE oraz przedstawicieli państw Europy Wschodniej
i Kaukazu Południowego, których dotyczył. Programem Partnerstwa Wschodniego objęto sześć państw obszaru byłego ZSRR: Białoruś, Mołdawię, Ukrainę,
Gruzję, Armenię oraz Azerbejdżan5. Program Partnerstwa Wschodniego
przewiduje ułatwienia w handlu i wizowe, a w perspektywie także objęcie tych
państw ruchem bezwizowym. W Rosji Partnerstwo Wschodnie zostało uznane
za antyrosyjską prowokację, wymierzoną przeciwko Kremlowi, przy finansowym
wsparciu UE6.
W ciągu ostatnich kilku lat Armenii udało się zrobić postępy na rzecz poprawy
kwestii wolności słowa i mediów. Wzmocniona została rola rzecznika obywatelskiego, wprowadzono reformy umacniające instytucje demokratyczne, polegające
na dokonaniu podziału władz, zwiększeniu uprawnień zgromadzenia narodowego i wzmocnienia samorządu lokalnego. Wprowadzono środki umacniające
niezależność i przejrzystość wymiaru sprawiedliwości, co stanowiło bardzo
ważny element reform politycznych. Za istotny krok zmierzający ku poprawie
sytuacji państwa można uznać reformę konstytucyjną, która została przeprowadzona w Armenii w listopadzie 2005 roku. Armenia odnotowała również postępy
w zakresie poprawy warunków działalności gospodarczej, wprowadzając środki
takie jak: uproszczenie procedury rejestracji przedsiębiorstw, obniżenie opłat za
zezwolenia i koncesje czy wprowadzenie możliwości rejestracji firmy „w jednym

5

Partnerstwo Wschodnie, http://eastern-partnership.pl/pw_pl/MSZ%20PW%20PL.pdf, odczyt
z dn. 20.01.2014.
6
A. Legucka, Polityka wschodnia Unii Europejskiej, Warszawa 2008, s. 70–72.

Oksana Voytyuk: Działania Unii Europejskiej wobec Armenii

125

okienku”7. Główną przeszkodą dla rozwoju Armenii w europejskim kierunku
pozostaje kwestia Górskiego Karabachu8. Postęp w kwestii rozwiązania konfliktu
między stronami jest ograniczony.
Kwestia Górskiego Karabachu

Za czasów ZSRR Górski Karabach był obwodem autonomicznym w ramach
Azerbejdżańskiej SRR, zamieszkanym przede wszystkim przez mniejszość
ormiańską, w granicach wytyczonych przez Moskwę w 1923 roku. Po upadku
Związku Radzieckiego doszło tam do wznowienia sporu o Górski Karabach,
wybuchła wojna, która trwała trzy lata (1991–1994). Konflikt udało się opanować dzięki zaangażowaniu sił rosyjskich, które najpierw wystąpiły po stronie
Azerbejdżanu, później jednak przyjęły stronę Armenii. Konflikt zakończył
się opanowaniem przez Ormian niemal całego obwodu oraz otaczających go
siedmiu rejonów Azerbejdżanu (tzw. terytoria okupowane).
Kwestia Górskiego Karabachu pozostała nierozstrzygnięta, a sam konflikt
przeszedł w fazę zamrożenia9. Od tego czasu, aby zachować pokój i zapewnić
sobie bezpieczeństwo, Armenia stała się głównym sojusznikiem Moskwy na
Kaukazie Południowym. Wpływy rosyjskie w Armenii są bardzo silne, mimo że
stosunki pomiędzy tymi dwoma państwami nigdy nie były pozbawione napięć.
Armenia, spośród trzech kaukaskich republik, jest najbardziej uzależniona od
Rosji, zarówno pod względem politycznym (obecność rosyjskich baz wojskowych
na terytorium kraju, ma stanowić formę gwarancji bezpieczeństwa na wypadek
wznowienia konfliktu karabaskiego), jak i ekonomicznym. W tym ostatnim przypadku zauważyć należy, iż Kreml dąży do przejęcia kontroli nad strategicznymi
dziedzinami ormiańskiej gospodarki oraz utrzymania monopolu na dostawy
surowców energetycznych do tego kraju10.

7

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady – Realizacja Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w 2007 r., http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0164:PL:HTML, odczyt z dn. 20.01.2014.
8
P. Marcinkowska, Europejska Polityka Sąsiedztwa, Warszawa 2011, s. 127–129.
9
Ibidem.
10
M. Falkowski, Polityka Rosji na Kaukazie Południowym i Azji Centralnej, „Prace Ośrodka
Studiów Wschodnich” 2006, http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/PRACE_23.pdf, odczyt z dn.
20.01.2014, s. 13–16.
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Wpływ Federacji Rosyjskiej na politykę
zagraniczną Armenii

Rosja z przybliżeniem szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbył się
28–29 listopada 2013 roku w Wilnie, zaczęła wywierać coraz silniejszą presję
na byłe republiki radzieckie, aby uniemożliwić podpisanie Porozumienia
o Stowarzyszeniu i Wolnym Handlu pomiędzy Ukrainą i UE oraz parafowanie
podobnych dokumentów z Mołdawią, Gruzją i Armenią. Aby zapobiec podpisaniu rzeczonych porozumień, strona rosyjska posunęła się do wykorzystania
wszelkich możliwych instrumentów szantażu i nacisku na powyżej wymienione
państwa. Ukraina była zastraszana przez doradcę Prezydenta Federacji Rosyjskiej
S. Glazjewa, który groził jej, że w razie podpisania Umowy Stowarzyszeniowej
z UE, utraci własną suwerenność, a stosunki rosyjsko-ukraińskie w sferze
politycznej i gospodarczej ulegną znacznemu pogorszeniu. Z kolei Mołdawii
wicepremier Federacji Rosyjskiej D. Rogozin groził upokorzeniem ze strony UE,
utratą Naddniestrza oraz odcięciem dostępu do rynku rosyjskiego (szczególnie
wina mołdawskiego)11. Mimo starań, prowadzona przez Kreml polityka wobec
Mołdawii i Ukrainy nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, państwa te nie
odstąpiły z europejskiego kierunku rozwoju. W przypadku Ukrainy ingerencja
Rosji w sprawy wewnętrzne kraju doprowadziła do obalenia w lutym 2014 roku
reżimu W. Janukowycza, a także poczyniła znaczące zmiany w polityce państwa
ukraińskiego (przedterminowe wybory prezydenckie i parlamentarne) i w świadomości jego obywateli. Natomiast w Armenii rosyjski rząd dokonał znacznych
postępów, co było ogromnym zaskoczeniem dla UE. Podczas wizyty roboczej
w Moskwie prezydent Armenii Serż Sarkisjan oznajmił o decyzji przystąpienia
Armenii do Unii Celnej12. Wywołało to ogromne rozczarowanie i niezadowolenie
społeczne. W kraju pojawiły się protesty.
Zmiana orientacji geopolitycznej Armenii na rzecz przystąpienia do Unii
Celnej była podyktowana przede wszystkim motywami politycznymi. Wpływ
na zmianę kierunku polityki zagranicznej Armenii miały wydarzenia, które
rozegrały się w ciągu ostatnich miesięcy. Pierwszym z nich była realizacja
podpisanego dwa lata wcześniej kontraktu na dostawy uzbrojenia przez stronę
rosyjską na kwotę w wysokości ponad 1 mld dolarów. Jednak ze względu na
11

В. Кравченко, Дотиснули…, http://gazeta.dt.ua/international/dozhali-armeniya-vstupaet-vtamozhennyy-soyuz-_.html, odczyt z dn. 20.01.2014.
12
Ibidem.
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wzrost napięcia pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią realizacja kontraktu na
pewien czas była wstrzymana, aby utrzymać równowagę militarną na Kaukazie
Południowym13.
Po drugie, wpływ na podjęcie decyzji w sprawie przystąpienia do Unii Celnej
przez władze w Erewanie miała wizyta W. Putnia w Baku 13 sierpnia 2013 roku.
Przybył on tam, aby wyrazić swoje poparcie dla I. Aliewa w październikowych
wyborach prezydenckich i jednocześnie chciał pokazać Armenii, że mimo licznych sporów i nieporozumień, jakie miały miejsce, stosunki rosyjsko-azerskie
nie są najgorsze14.
Po trzecie, zajęcie neutralnej pozycji w kwestii Górskiego Karabachu przez
władze rosyjskie zostało umotywowane tym, że strony konfliktu powinny same
dojść do porozumienia i próbować rozwiązać istniejący problem. Stanowisko
Rosji w tejże kwestii miało być wyraźnym sygnałem dla Armenii, że konsekwencją parafowania przez nią Umowy Stowarzyszeniowej z UE będzie wznowienie
konfliktu o Górski Karabach15.
Ostatnim wydarzeniem, które przemówiło na korzyść wyboru przez Erewań
Unii Celnej było zagrożenie destabilizacją sytuacji wewnętrznej w Armenii
z powodu wzrostu aktywności prorosyjskich sił oraz podniesienia cen na gaz
ziemny. Ormiańska gospodarska w znaczącym stopniu jest uzależniona od Federacji Rosyjskiej. Większość przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym stanowi
w całości lub w części własność rosyjskich kompanii. Erewań jest także w dużym
stopniu uzależniony od rosyjskich dostaw gazu ziemnego16.
Główną przyczyną, jeśli nie najważniejszą, zmiany polityki zagranicznej
Armenii było zapewnienie bezpieczeństwa. Chociażby z tego powodu, że rosyjska
„eurazjatycka” integracja oznacza dla Armenii zachowanie status quo17. Erewań

13

Rosja i broń za miliard dolarów, http://niezalezna.pl/42534-rosja-i-bron-za-miliard-dolarow,
odczyt z dn. 18.06.2013.
14
Путін їде до Алієва за два місяці до виборів в Азербайджані, http://www.bbc.co.uk/ukrainian/politics/2013/08/130813_putin_baku_visit_az.shtml, odczyt z dn. 13.08. 2013.
15
C. Навумчик, Вірменія і Митний союз: експерти здивовані, а молодь у депресії, http://
www.radiosvoboda.org/content/article/25095870.html, odczyt z dn. 4.09.2013.
16
B. Кравченко, Дотиснули…, op.cit.
17
K. Zasztowt, Armenia między europejskim a eurazjatyckim modelem integracji, „Biuletyn PISM”,
nr 36 (1012), https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pism.pl%2Ffiles%2F%3Fid_plik%3D13335&ei=bbLSUrT0EueM7QaWh4CoBw&usg=AFQjCNHIgs33TbyCeOnPLSola7_l1tWKvg, odczyt z dn. 9.04.2013.
s. 1–2.
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obawiał się wznowienia konfliktu o Górski Karabach, w czasie którego w latach
1988–1994 zginęło około 30 tys. osób18. Szczególnie, że władze Armenii zdają
sobie sprawę, że nie będą w stanie samodzielnie zapobiec eskalacji konfliktu,
a potencjał militarny kraju jest dość słaby w porównaniu z potencjałem Azerbejdżanu, który w ciągu ostatnich kilku lat przeszedł gruntowną modernizację.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy było podjęcie decyzji na rzecz przystąpienia
do Unii celnej, co ostatecznie wpłynęło na faktyczne powstrzymanie procesu
integracji europejskiej Armenii19.
Pomiędzy Unią celną a Unią Europejską.
Plusy i minusy dla Armenii

W razie przystąpienia do Unii Celnej Armenia zyskałaby obniżenie cen rosyjskiego gazu, nakłady inwestycyjne na ormiańską infrastrukturę, wzmocnienie
sektora energetycznego oraz gwarancje bezpieczeństwa w kwestii karabaskiej.
Przeciwko tej formie integracji przemawia zwiększenie zależności politycznej
i ekonomicznej od Rosji, podporządkowanie polityki wewnętrznej i zagranicznej
Moskwie, co w konsekwencji skutkowałoby częściową utratą suwerenności.
W wymiarze wewnętrznym istnieje także ryzyko odejścia od reform politycznych
i gospodarczych, które miałyby zbliżyć Armenię do Unii Europejskiej20. Decyzja
o odejściu od polityki integracji z UE i przystąpienie do Unii Celnej spotkały się
z protestami proeuropejsko nastawionej części społeczeństwa, a w szczególności
młodzieży21.
Znacznie więcej korzyści Armenia odniosłaby w razie parafowania Umowy
Stowarzyszeniowej z UE. Byłyby to między innymi: zachowanie suwerenności,
zmniejszenie wpływów rosyjskich, odkrycie nowych rynków zbytu dla artykułów
ormiańskich, zniesienie taryf celnych, modernizacja gospodarki, dostosowanie

18

Rosja i broń za miliard dolarów…, op.cit.
S. Ananicz, Armenia odwraca się od UE, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-nawschodzie/2013-09-04/armenia-odwraca-sie-od-ue, odczyt z dn. 4.09.2013.
20
Ibidem.
21
Недоумение и протесты. Армяне настороженно восприняли стремление властей в Таможенный союз, http://korrespondent.net/business/economics/1600067-nedoumenie-i-protesty
-armyane-nastorozhenno-vosprinyali-stremlenie-vlastej-v-tamozhennyj-soyuz, odczyt z dn.
5.09.2013.
19
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ormiańskiej produkcji do wymogów unijnych, handel usługami, wzajemne
uznanie dyplomów i kwalifikacji22.
Do głównych zagrożeń w sytuacji parafowania porozumienia z UE można
byłoby zaliczyć: zagrożenie konfliktem zbrojnym i wsparcie przez Rosję Azerbejdżanu, zmniejszenie eksportu ormaińskich wyrobów do Rosji (jak to było
z gruzińskim winem i wodą mineralną), pogorszenie sytuacji ormiańskiej diaspory w Rosji, zmniejszenie liczby transferów pięnieżnych pochodzących z Rosji,
wzrost cen na surowce energetyczne23.
Przyczyny porażki EPS w Armenii

Wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich miesiącach w Armenii, pokazały, że
Kreml po raz kolejny potwierdził swoją reputację – mistrza intryg politycznych
i manipulacji geopolitycznych. Moskwie udało się umiejętnie wykorzystać lęki
i słabości Armenii. Fiasko UE spowodowane było zbyt małym zaangażowaniem
w sprawy Armenii. UE nie ukazywała wielkiego zainteresowania tym krajem,
nie proponowała alternatywnych możliwości rozwoju elitom politycznym Erewania, nie dawała żadnych gwarancji bezpieczeństwa, na których Ormianom
najbardziej zależało. Dlatego też w tej sytuacji, w walce o wpływy w Armenii,
zwyciężył Krem24. Dla UE Armenia nigdy nie była szczególnym przedmiotem
zainteresowania. Znalazła się pośród państw Partnerstwa Wschodniego tylko ze
względu na Gruzję i Azerbejdżan. Interesy UE w regionie Kaukazu Południowego
skupiają się głównie wokół kwestii energetycznych. UE pod tym względem jest
bardziej zainteresowana Azerbejdżanem i Gruzją niż Armenią.
Armenia stanęła przed dość trudnym wyborem perspektywy rozwoju
demokracji, praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego i innych europejskich
wartości lub pozostania w strefie rosyjskich wpływów, ale z gwarancjami bezpieczeństwa. I tak, mając świadomość swojej własnej słabości militarnej, trudnych
stosunków sąsiedzkich oraz słabej współpracy i braku większego wsparcia ze
strony UE, Armenia wybrała prorosyjski kierunek polityki zagranicznej.
22
Угода про Асоціацію з ЄС проти Митного Союзу. Досліджуємо вигоди, http://img.pravda.
com.ua/files/d/c/dc4d0e1-ugoda2.html, odczyt z dn. 20.01.2014..
23
А. Акопян, Судьба Сержа Саргсяна будет отличаться от судьбы Михаила Саакашвили,
http://inosmi.ru/sngbaltia/20130807/211670934.html, odczyt z dn. 7.08.2013.
24
Л. Донскіс, Як ЄС втратив Вірменію, http://tyzhden.ua/Columns/50/89152, odczyt z dn.
16.09.2013.
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Zanim jednak nastąpi integracja Armenii z państwami Unii Celnej, Erewan
będzie zmuszony zmienić zasady polityki celnej, co będzie wiązało się ze zmianą
istniejących dotychczas zobowiązań taryfowych, które Armenia przyjęła, przystępując 5 lutego 2003 roku do Światowej Organizacji Handlu, co może skutkować
zażądaniem rekompensaty poniesionych strat przez państwa członkowskie
WTO25.
Potwierdzeniem tego, iż decyzja Armenii o przystąpieniu do Unii Celnej
jest decyzją stricte polityczną, jest to, że po przystąpieniu do tej organizacji
w rozwoju gospodarczym Armenii nie będzie poważnych zmian26. Wynika to
z tego, że geograficzne położenie kraju nie stanowi strategicznego znaczenia dla
Unii Celnej, ponieważ Armenia jest państwem śródlądowym (nie ma dostępu
do morza), nie graniczy bezpośrednio z żadnym z państw członkowskich Unii
Celnej – Kazachstanem, Białorusią, Rosją.
Znaczenie EPS i Partnerstwa Wschodniego dla Armenii

Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS) miała dla Armenii bardzo ważne znaczenie. Erewan wiązał duże nadzieje z uruchomieniem programu Partnerstwa
Wschodniego. Jednak EPS nie spełniła oczekiwań państw kaukaskich. W unijnej
polityce bezpieczeństwa wobec tego regionu nie było spójności i brakowało
długookresowej strategii. Od czasu inauguracji programu Partnerstwa Wschodniego Unia Europejska nie dołożyła zbyt wielu starań, aby wpłynąć na poprawę
stosunków przede wszystkim między trzema państwami regionu – Armenią,
Gruzją i Azerbejdżanem. Stosunki Armenii z Azerbejdżanem zawsze były napięte
ze względu na spór terytorialny o Górski Karabach. Relacje z Gruzją też nie są
najlepsze ze względu na silne wpływy rosyjskie w Armenii. Armenia po upadku
ZSRR stała się swoistą „forpocztą” Rosji w regionie Kaukazu Południowego27.
Armenia nie podejmuje żadnych konkretnych działań, aby uwolnić się od wpływów rosyjskich, tak jak to próbują zrobić Azerbejdżan i Gruzja.
Zainteresowanie Erewanu programem Partnerstwa Wschodniego było
spowodowane chęcią rozwiązania najważniejszego problemu – sporu teryto25
А. Караваєв, Російський експерт: намір Вірменії вступити у Митний союз є суто
політичним рішенням, http://tyzhden.ua/News/88517, odczyt z dn. 4.09.2013.
26
В. Матола, Експерт: Вірменія спробує «втекти» від Росії на Захід після розпаду Митного
союзу, http://tyzhden.ua/News/88780, odczyt z dn. 7.09.2013.
27
A. Legucka, op.cit., s. 156–157.
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rialnego o Górski Karabach. Wszystkie trzy państwa kaukaskie postrzegają Unię
Europejską jako konkurenta Rosji w tym regionie. Każde z państw liczyło na
sojusz z UE i pokładało nadzieję na to, iż ta współpraca pomoże rozwiązać im
wewnętrzne problemy, charakterystyczne dla tego regionu. Armenia, jak Gruzja
i Azerbejdżan, spodziewała się, iż w razie sporu lub konfliktu na Kaukazie Południowym UE opowie się za nią.
Unia Europejska nie dołożyła zbyt wielu starań, aby utrzymać proeuropejskie
dążenia Erewanu. Większość inwestycji, które napływały od 2004 roku na Kaukaz
Południowy, dotyczyła Gruzji. Ponieważ Azerbejdżan jest postrzegany przez UE
głównie jako potencjalny dostawca surowców energetycznych, większość inwestycji zagranicznych, które płynęły na Kaukaz Południowy, dotyczyły rozbudowy
infrastruktury energetycznej. Do najważniejszych wspieranych przez UE inicjatyw można zaliczyć budowę ropociągu Baku–Tbilisi–Ceyhan oraz gazociągu
Baku–Tbilisi–Erzurum. Obie inwestycje zapewniły drogę dla kaspijskiej ropy
i gazu ziemnego na Zachód. Armenia w tej sytuacji została odsunięta na bok.
Silne wpływy rosyjskie w tym kraju hamowały współpracę między UE i Armenią. W kwestii karabaskiej zarówno Armenii, jak i Azerbejdżanowi zależało na
wyraźnym stanowisku UE w tej sprawie28. Obydwie strony uważają, iż aktywność
UE w kwestii karabaskiej nie jest wystarczająca29.
W chwili obecnej Ormianie są stroną dominującą w konflikcie, to oni są
zwycięzcami wojny i kontrolują sporne terytoria, co zawdzięczają Rosji, która
początkowo wspierała Baku, a z czasem opowiedziała się po stronie Erewanu30.
Azerbejdżan jest niezadowolony ze stanu rzeczy i w ostatnich latach zaczął
bardzo intensywnie wzmacniać swój potencjał wojskowy. Armenia znalazła się
w dość trudnej sytuacji, bez wyraźnego wsparcia ze strony UE w rozwiązaniu
kwestii karabaskiej, bez stosunków dyplomatycznych z Azerbejdżanem i Turcją,
z napiętymi stosunkami z Gruzją. Taki stan rzeczy sprzyja rozwojowi interesów
Rosji w tym regionie. Rosja, korzystając z sytuacji, wzmocniła swoją pozycję
w Armenii. Rosjanie uzyskali przedłużenie dzierżawy swoich baz wojskowych
28

Azerbejdżan uważa, iż Górski Karabach jest okupowany przez Armenię, natomiast zdaniem
Armenii większość spornego terytorium zamieszkują Ormianie, dlatego ten region powinien należeć
do Armenii.
29
K. Zasztowt, Azerbejdżan po dekadzie rządów prezydenta Ilhama Aliyeva, „Biuletyn PISM”, nr 90
(1066), http://www.pism.pl/Publikacje/Biuletyn/nr-90-1066, odczyt z dn. 4.09.2013, s. 2.
30
A. Jarosiewicz, K. Strachota, Górski Karabach – rozmrażanie konfliktu, http://www.osw.waw.pl/
pl/publikacje/komentarze-osw/2011-10-26/gorski-karabach-rozmrazanie-konfliktu, odczyt z dn.
26.10.2011.
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do 2044 roku, potwierdzili zobowiązania obronne wobec Armenii, ale nie wobec
Karabachu, przy jednoczesnej kontynuacji współpracy wojskowej z Azerbejdżanem31. Unia Europejska, zamiast aktywniej dążyć do rozwiązania kwestii
Górskiego Karabachu, starając się werbalnie sprzyjać rozwiązaniu konfliktu,
nie opowiedziała się za żadną ze stron, co osłabiło poparcie inicjatywy EPS
i programu Partnerstwa Wschodniego32. Obecny impas w procesie pokojowym
może doprowadzić do wznowienia wojennej fazy konfliktu. Azerbejdżan coraz
bardziej uwalnia się od wpływów rosyjskich. Zamrożony konflikt w Karabachu
pozostaje jedynym bezdyskusyjnym instrumentem nacisku Moskwy na Baku.
W Azerbejdżanie coraz wyraźniej rysuje się możliwość odzyskania Karabachu
drogą wojenną w przypadku niepowodzenia lub przedłużania się procesu pokojowego. Biorąc pod uwagę powyższą sytuację, nietrudno znaleźć odpowiedź na
pytanie, dlaczego w przededniu szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie
(28–29 listopada 2013 roku) Armenia wybrała Unię Celną.
Mimo deklaracji na rzecz przystąpienia do Unii Celnej, Armenia liczy na
współpracę z Unią Europejską i ma nadzieje, iż Rosja zmieni swoje zdanie33.
Niektórzy ormiańscy politolodzy liczą na to, że Armenia będzie uczestniczyła
w Unii Celnej w roli obserwatora (według scenariuszu, który początkowo był
zaproponowany dla Ukrainy). Jeśli strona rosyjska zgodzi się na udział Armenii
w Unii Celnej w roli obserwatora, to perspektywa parafowania, a w przyszłości
również podpisania Porozumienia o Stowarzyszeniu między UE i Armenią
pozostaje otwarta34.
Wnioski

Podsumowując, z pewnością można powiedzieć, iż po upadku ZSRR władze
rosyjskie zakładały, że integracja nowych niepodległych państw w przestrzeni
poradzieckiej będzie tylko kwestią czasu. Jednak więzi byłych republik radzieckich z Rosją z upływem czasu słabną. Dlatego też od czasu rozszerzenia UE

31

Ibidem.
A.Legucka, op.cit., s. 157.
33
В. Матола, op.cit.
34
Росія змусила Вірменію проситися до Митного союзу, озброюючи Азербайджан, –експерт,
http://dt.ua/WORLD/rosiya-zmusila-virmeniyu-prositisya-do-mitnogo-soyuzu-ozbroyuyuchi
-azerbaydzhan-ekspert-128020_.html, odczyt z dn. 7.09.2013.
32
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największy nacisk dyplomacja rosyjska kładzie na utrzymanie wpływów
w obszarze postradzieckim. Od czasu kiedy granica UE znalazła się w bezpośrednim sąsiedztwie z byłymi republikami radzieckimi, polityka zagraniczna
Federacji Rosyjskiej skupiona jest na przeciwdziałaniu aktywności innych
państw w strefie jej żywotnych interesów (zachowanie wpływów i kontroli nad
obszarem postradzieckim). Dlatego też w interesie Kremla jest, aby Europejska
Polityka Sąsiedztwa i program Partnerstwa Wschodniego nie miały na obszarze
postradzieckim dużego powodzenia35.
Ogólna sytuacja polityczna w Armenii za rządów prezydenta Sarkisjana najprawdopodobniej nie zmieni się. Poprzez odstąpienie od Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa i programu Partnerstwa Wschodniego Erewan zapewnił sobie gwarancje bezpieczeństwa w razie wznowienia konfliktu z Azerbejdżanem. Poczucie bezpieczeństwa daje również Armenii obecność rosyjskich wojsk w bazie w Giumri.
Poza tym po przystąpieniu do Unii celnej polityka zagraniczna i polityka
wewnętrzna Armenii jeszcze bardziej zostaną podporządkowana Rosji, a zdolność
podjęcia samodzielnych politycznych decyzji znacznie zmaleje. Dotychczasowe
postępy, które poczyniła, Armenia współpracując z UE w ramach Europejskiej
Polityki Sąsiedztwa i w ramach programu Partnerstwa Wschodniego, mogą zostać
zniwelowane. Odejście od zainicjowanych reform politycznych i gospodarczych,
nierozstrzygnięta kwestia Górskiego Karabachu oraz zwiększenie wpływu Rosji
w przyszłości mogą hamować rozwój Armenii.
Decyzja Armenii w sprawie przystąpienia do Unii Celnej może mieć wpływ
na decyzje innych państw objętych programem Partnerstwa Wschodniego,
szczególnie Mołdawii i Ukrainy. W Europie Wschodniej toczy się „cicha, nowa,
zimna wojna”, w której głównymi graczami są UE i Rosją, a kartą przetargową
są wpływy w obszarze poradzieckim. Głównym zagrożeniem tej „wojny” jest to,
iż na wschodnich rubieżach UE może powstać nowy „mur berliński”. Obecnie
sukces w tejże rywalizacji należy przypisać Rosji, której udało się powstrzymać
zbliżenie Armenii do Unii Europejskiej. Kreml nadal będzie podejmować
działania, aby do końca przekonać Ukrainę i Mołdawię, aby zrezygnowały ze
współpracy z UE i rozpoczęły współpracę w sprawie integracji do Unii Celnej.
W Europie Wschodniej rozgrywa się rywalizacja pomiędzy europejskimi i euro-

35

A. Bryc, Europejska Polityka Sąsiedztwa w perspektywie rosyjskiej, [w:] Europejska Polityka
Sąsiedztwa, op.cit., s. 128–140.
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azjatyckimi wartościami36. Efektywność Europejskiej Polityki Sąsiedztwa w chwili
obecnej jest bardzo niska. Aby zachować w przyszłości wpływ na przestrzeni
postradzieckiej, Unia Europejska powinna wypracować bardzo konkretne działania dla każdego z państw objętych EPS i Programem Partnerstwa Wschodniego.
36
Война ценностей, http://inosmi.ru/sngbaltia/20130910/212798615.html, odczyt z dn.
10.09.2013.
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Wprowadzenie

Uganda jest państwem wieloetnicznym, w którym żadna z dotychczasowych
zmian na stanowisku głowy państwa, od momentu uzyskania niepodległości
od Wielkiej Brytanii w 1962 roku, nie odbyła się w sposób pokojowy1. W latach
90. ubiegłego wieku Uganda prezentowana była jako przykład subsaharyjskiego
państwa, które poza postępującą odbudową pokonfliktową z sukcesami wprowadza reformy gospodarcze i polityczne2. Prezydent Yoweri Museveni (w Ugandzie
określany akronimem M7) zaliczany był do nowej generacji (ang. new block)
afrykańskich polityków3, którzy mieli wprowadzić nową jakość do polityki w tym
regionie świata. W uznaniu osiągnięć transformacji politycznej i gospodarczej
Uganda została włączona do Programu Redukcji Zobowiązań Najbiedniejszych
i Najbardziej Zadłużonych Państw Świata. Kampala uzyskała również dostęp
do pomocy międzynarodowej, która stanowiła znaczną część budżetu państwa4.
Międzynarodowe uznanie uzyskały także reforma decentralizacyjna oraz implementacja programu walki z epidemią HIV/AIDS. Uganda jest też najważniejszym
sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie Wielkich Jezior. Ugandyjskie
siły zbrojne (UPDF) są aktywnie zaangażowane w operacje militarne w Somalii
i Sudanie Południowym, zaś liczne kontrowersje wiążą się z kontrolowaniem
handlu surowcami mineralnymi wydobywanymi na wschodzie Demokratycznej
Republice Konga przez ugandyjską armię. W ostatnich latach coraz częściej
pojawiają się artykuły naukowe i teksty publicystyczne oskarżające prezydenta
Museveniego o autorytarne zapędy i niemożliwość prowadzenia działalności
opozycyjnej w tym państwie5. Ugandyjski reżim polityczny określany jest obecnie
mianami: „semiautorytaryzmu”6, Pax Musevenica7 czy „reżimu hybrydowego”,
łączącego w sobie cyklicznie odbywające się wybory przy jednoczesnej niemoż1

Uganda Pocket Facts. A Companion Guide to the Country, Its History, Culture, Economy and
Politics, ed. A. Gakwandi, Kampala 1999, s. 37 – 42.
2
Por. B. Jones, Beyond the State in Rural Uganda, Edinburgh 2009, s. 1 – 2; A. Thomson, An Introduction to African Politics, London and New York 2006, s. 147.
3
P.J. Schraeder, African International Relations, [w:] Understanding Contemporary Africa, ed.
A.A. Gordon, D.L. Gordon, Boulder–London 2001, s. 178.
4
J. Kigongo E. Mubazi, Is Uganda An Economic Star Performer?, „Mawazo” 2011, vol. 10, no. 3,
s. 146 – 147.
5
O. Kobusingye, The Correct Line? Uganda Under Museveni, London 2010.
6
A.M. Tripp, The Changing Face of Authoritarianism in Africa: The Case of Uganda, „Africa Today”
2004, vol. 50, issue 3, s. 4.
7
J.B. Rubougoya, Regime Hegemony in Museveni’s Uganda. Pax Musevenica, New York 2007.
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liwości odsunięcia partii rządzącej od władzy. Piętnowana jest endogeniczna
w Ugandzie korupcja. Nagłówki gazet w 2014 roku zdominowała fala krytyki
pod adresem ugandyjskich władz po podpisaniu przez prezydenta Museveniego
ustaw penalizujących homoseksualizm. Wiele z państw europejskich zawiesiło
wówczas programy pomocowe dla Ugandy. Owa zmiana narracji poświęconych
Ugandzie w zachodnich środkach masowego przekazu i rola tego państwa
w regionie Wielkich Jezior były głównymi przyczynami podjęcia tematu genezy
i procesu zmian, jakie zaszły na arenie politycznej tego kraju pod trzydziestoletnimi rządami Yoweriego Museveniego.
Celem artykułu jest omówienie ewolucji ugandyjskiego reżimu politycznego
oraz natury i konsekwencji istnienia kluczowej dla stabilności politycznej tego
państwa inkluzywnej sieci patronażu. Dodatkowo, ze względu na niezmiernie
znikomą literaturę poświęconą sytuacji politycznej Ugandy na gruncie polskim,
tekst ma również na celu wzbogacenie krajowego dyskursu na temat stabilności
politycznej państw położonych w Afryce Subsaharyjskiej.
W trakcie prac nad tekstem autor kierował się społeczno-konstruktywistyczną epistemologią, dążąc raczej do zrozumienia natury ugandyjskiej polityki,
a nie znalezienia jej kompleksowego wyjaśnienia. Wśród głównych technik
badawczych należy wymienić: kontekstualizację, analizę piśmiennictwa, krytyczną analizę ugandyjskiego dyskursu politycznego, obserwację oraz częściowo
ustrukturyzowane wywiady pogłębione. Wywiady pogłębione przeprowadzone
zostały w Kampali w lipcu i sierpniu 2014 roku8 z ugandyjskimi politykami,
przedstawicielami działających w tym państwie organizacji pozarządowych,
pracownikami akademickimi Uniwersytetów Makerere i Victoria, prawnikami,
dziennikarzami oraz osobami prowadzącymi w Ugandzie działalność gospodarczą. Nie bez znaczenia dla wyrobienia ogólnego poglądu na sytuację polityczną
w Ugandzie były dziesiątki rozmów przeprowadzonych przez autora z przypadkowo spotkanymi Ugandyjczykami.
Artykuł został podzielony na trzy części. W części pierwszej została zarysowana ewolucja ugandyjskiego reżimu politycznego po przejęciu władzy przez
Yoweriego Museveniego. W kolejnej części tekstu zostały omówione natura
i uwarunkowania funkcjonowania sieci patronażu w Ugandzie. Ostatnia część
8

Autor pragnie podziękować Wojciechowi Tycholizowi, z którym prowadził badania terenowe
w Ugandzie w czerwcu i lipcu 2014 roku. Bez profesjonalizmu, dociekliwości oraz determinacji
w dążeniu do wywiązania się z badań badawczych Wojciecha Tycholiza nie zostałby zebrany materiał
faktograficzny, który stanowił podstawę niniejszego artykułu.
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artykułu, pełniąca zarazem funkcję konkluzji, jest refleksją nad konsekwencjami
oparcia reżimu politycznego Ugandy na inkluzyjnej sieci patronażu.
Ewolucja Ugandyjskiego reżimu politycznego

W momencie przejęcia władzy w Ugandzie przez Yoweriego Museveniego,
Narodowy Ruch Oporu (ang. National Resistance Movemnt, NRM) tworzyli
partyzanci, których głównym dążeniem było ustabilizowanie sytuację w kraju.
Co więcej, żołnierze NRM mili pełną świadomość, że muszą podzielić się władzą
z cywilami i innymi grupami politycznymi aktywnymi wówczas w Ugandzie,
gdyż samodzielne rządzenie niemalże na pewno stałoby się przyczyną wznowienia walk. Wielu ugandyjskich intelektualistów, z którymi przeprowadzone były
wywiady, podkreślało, iż w drugiej połowie lat 80. Yoweri Museveni zachowywał
się „patriotycznie”9, zaś wojska NRM po zajęciu Kampali, w odróżnieniu od
innych partyzantek, nie dopuszczały się grabieży i gwałtów; ich zachowania
określano jako „purytańskie”. Co więcej, stanowiska państwowe w tym okresie
przydzielane były nie na zasadzie przynależności do określonej grupy etnicznej,
a raczej według kwalifikacji kandydatów (Museveni od zawsze dbał, aby jedna
grupa etniczna nie zdominowała administracji państwowej). Niewątpliwie 15 lat
prowadzenia walki zbrojnej wywarło wpływ na Yoweriego Museveniego i nie
zamierzał on przejąć władzy dla samego jej przejęcia. Wydaje się również, że
po doświadczeniu terroru rządów Idi Amina i Miltona Obote inny styl sprawowania władzy zaprezentowany przez Museveniego oraz ogromne oczekiwania
społeczne co do zapewnienia stabilizacji w państwie stały się podstawą autentycznego poparcia Ugandyjczyków dla wprowadzanych przez niego zmian.
Pragnący pozostać anonimowym bliski przyjaciel syna prezydenta, opisując
Yoweriego Museveniego, stwierdził, że od zawsze chciał on być pamiętany jako
reformator, „jako polityk który przekształcił Ugandę w państwo rozwinięte”.
Museveni nie chciał również wprowadzać represji jako głównego instrumentu
prowadzenia polityki w Ugandzie, mając świadomość, że przemoc może w łatwy
sposób przyczynić się do powstania zbrojnej opozycji wobec NRM10. Czynniki
osobowościowe są bardzo często pomijane przez politologów, jednakże w sytuacji
9

Wywiad z prof. Julius Kiiza, Makerere University, Kampala, 23.06.2014.
Na przełomie lat 80. i 90. relatywnie łatwo można było tworzyć grupy zbrojne w tym regionie
Afryki, co ułatwiała niestabilna sytuacja w Sudanie i Zairze/Demokratycznej Republice Konga.
10
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gdy Yoweri Museveni jest postacią centralną w ugandyjskiej polityce, muszą być
one brane pod uwagę.
Po przejęciu władzy w 1986 roku, Yoweri Museveni zakazał działalności
politycznej i wprowadził system określany mianem bezpartyjnego „ruchu”
(ang. movement system), który tworzyli liderzy lokalnych społeczności, politycy,
aktywiści, jednakże bez zaznaczania przynależności partyjnej11. Niemniej trzon
„ruchu” stanowili bojownicy NRM. Szeroki ogólnokrajowy „ruch” miał w założeniu uchronić państwo przed kolejnymi wybuchami przemocy związanymi
z walką o władzę12. Główną tezą artykułu jest twierdzenie, że obecna sytuacja
w Ugandzie jest niezamierzoną wypadkową dostosowywania się elity rządzącej
do zmieniających się uwarunkowań, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że uwarunkowania te były w głównej mierze kreowane właśnie przez NRM i prezydenta
Museveniego. Innymi słowy – sieć patronażu jest niezamierzonym efektem
trzydziestoletniej polityki utrzymywania się M7 u władzy.
Głównymi czynnikami zewnętrznymi, z którymi musiała się liczyć ugandyjska
elita polityczna w drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku, były: załamanie gospodarcze, destabilizacja Sudanu Południowego i Demokratycznej Republiki Konga
oraz rebelie wybuchające na północy Ugandy. Bezpośrednio po przejęciu władzy
NRM planował prowadzić niezależną politykę gospodarczą, w której państwo
odgrywałoby rolę centralną, jednakże pogarszająca się sytuacja ekonomiczna
Ugandy (inflacja sięgająca 300% w ujęciu rocznym) zmusiła Museveniego do
zwrócenia się o pomoc do Międzynarodowych Instytucji Finansowych i zaakceptowania warunków Strukturalnych Programów Dostosowawczych (SAP)13.
W literaturze przedmiotu funkcjonuje interesująca debata na temat skutków
SAP dla utrzymywania systemów neopatrymonialnych w Afryce Subsaharyjskiej. Z teoretycznego punktu widzenia wymuszanie przez donatorów redukcji
zatrudnienia w administracji państwowej, zakazy subsydiowania produkcji
11

Por. W. Muhumuza, The Performance of Decentralisation and Public Sector Accountability Reforms in Uganda, [w:] Thirty Years of Public Sector Reforms in Africa. Selected Country Experiences,
ed. P. Chanie, P.B. Mihyo, Kampala 2013, s. 268; A.M. Tripp, Museveni’s Uganda. Paradoxes of Power
in a Hybrid Regime, Boulder–London 2010, s. 2. Idea „bezpartyjnego ruchu”, który powinien przejąć
władzę w Ugandzie celem uniknięcia dalszych podziałów w społeczeństwie, narodziła się w 1982
roku podczas działań partyzanckich (tzw. bush war) prowadzonych przez NRM, Y.K. Museveni, What
is Africa’s Problem?, Minneapolis 2000, s. XXVII.
12
Ugandyjski Parlament podjął uchwałę o zakazie działalności partii politycznych dopiero w 1992
roku.
13
E. Green, Patronage, District Creation, and Reform in Uganda, „Studies in Comparative International Development” 2010, vol. 45 issue 1, s. 85.
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czy prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw powinny się przyczyniać do
zmniejszania zasobów, którymi dysponuje lider państwa i poprzez które może
utrzymywać sieć swoich klientów. Jednakże, jak w przekonujący sposób argumentują Andrew Mwenda i Roger Tangri, w przypadku Ugandy wsparcie reform
przez zagranicznych donatorów przyczyniło się do dostępu liderów państwa do
dodatkowych środków (od 500 do 800 mln USD rocznie w latach 90. ubiegłego
wieku), które były użyte dla tworzenia sieci patronażu14. Niemniej rząd, chcąc
mieć zagwarantowany dostęp do środków pochodzących z zagranicy, musiał
wprowadzać w życie reformy gospodarcze i polityczne, które w krótkookresowej
perspektywie czasowej mogły prowadzić do spadku jego popularności i odsunięcia od władzy. Reformy były zatem wprowadzane w taki sposób, aby osoby
uzyskujące dzięki nim dostęp do publicznych pieniędzy gwarantowały utrzymanie się u władzy NRM, co racjonalizowane było koniecznością niedopuszczenia
do kolejnego konfliktu wewnętrznego. Ponieważ w latach 90. pluralizm polityczny był w Ugandzie zakazany, jedyną drogą kariery stawało się włączenie do
bezpartyjnego „ruchu”, zaś kierujący nim, mając świadomość, że dalsze reformy
są nieuniknione, zaczęli przydzielać stanowiska na bazie lojalności wobec
nadających je patronów, a nie kompetencji do pełnienia określonych funkcji.
To z kolei zaowocowało widocznym obecnie i omówionym w kolejnej części
tekstu przerostem biurokracji i wpisaną w naturę sieci patronażu niemożliwością
efektywnego wypełniania zadań przez urzędników państwowych.
Za symboliczny początek sieci patronażu w polityce ugandyjskiej uznany
może być rok 1995 (choć oczywiście przyznawanie stanowisk za lojalność miało
miejsce wcześniej), w którym przyjęto nową ustawę zasadniczą ustanawiającą
system prezydencki15. W drugiej połowie lat 90. prezydent Museveni wielokrotnie musiał odpierać oskarżenia o zdradzenie ideałów NRM i ugruntowywanie
jednopartyjnego reżimu politycznego pod pozorem niedopuszczania do konfrontacji politycznej, która mogłaby przerodzić się w otwarty konflikt. Głównymi
krytykami Museveniego zostali jego dawni towarzysze broni – pułkownik Kizza
Besigye (który starł się z M7 w wyborach prezydenckich 2001 roku, a następnie
stanął na czele opozycyjnego wobec NRM – Forum dla Demokratycznej Zmiany)
oraz generał Eriya Kategaya. Na przełomie XX wieku coraz większe kontrowersje

14

A. Mwenda, R. Tangri, Patronage Politics, Donor Reforms, and Regime Consolidation in Uganda,
„African Affairs” 2005, vol. 104, issue 416, s. 451.
15
A.M. Tripp, The Changing…, op.cit., s. 8.
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zaczęła budzić otwarcie sugerowana przez M7 konieczność zmiany konstytucji,
tak by mógł startować po raz trzeci w wyborach prezydenckich.
W 2005 roku w Ugandzie została znowelizowana ustawa zasadnicza. Dwie
najważniejsze zmiany zostały wprowadzone na zasadzie targu pomiędzy Musevenim a jego przeciwnikami w NRM. Po pierwsze, zniesiony został limit dwóch
kadencji prezydenckich, co w praktyce pozwoliło M7 startować z sukcesem
w kolejnych wyborach. Ceną za to ustępstwo było zniesienie zakazu prowadzenie
działalności politycznej poza NRM, co otworzyło drogę do rozłamów w Narodowym Ruchu Oporu i pojawienia się oficjalnej opozycji. Powstanie licznych
ugrupowań opozycyjnych skomplikowało sytuację polityczną w Ugandzie, zaś
obóz rządzący, chcąc utrzymać się u władzy, w dalszym ciągu rozbudowywał
sieć patronażu.
Natura i uwarunkowania funkcjonowania sieci
patronażu

Yoweri Museveni jest centralną postacią ugandyjskiego reżimu politycznego.
Podstawą jego sukcesu jest utrzymanie kontroli nad armią16. Kontrola ta jest
utrzymywana przede wszystkim poprzez odpowiednią obsadę stanowisk głównodowodzących UPDF oraz poprzez czerpanie przez armię korzyści dzięki
rządowym kontraktom. Zdecydowana większość respondentów podkreślała
w swoich wypowiedziach bezpośrednią lub pośrednią obecność sił zbrojnych
w wielu sektorach gospodarki Ugandy. Nie mniej ważny jest perfomatywny
wymiar oficjalnych wystąpień M7. Inaczej niż inni liderzy z wojskową przeszłością (np. prezydent Botswany Ian Khama) nie unika on tytułowania go stopniem
generała17. Ugandyjskie miasta oplakatowane są wizerunkami prezydenta
w mundurze. Museveni szczyci się swoją wojskową przeszłością i funkcją głównodowodzącego sił zbrojnych. W tym kontekście niezwykle istotna jest społeczna
percepcja UPDF. O ile Ugandyjczycy w zasadzie w ogóle nie czują respektu przed
policją – z policją można na przykład negocjować łapówki – to pojawienie się
na ulicy wojska w czasie demonstracji sprawia, że ludzie momentalnie przestają
16

s. 2.

17

Africa Confidential, Museveni’s Military, „Africa Confidential”, 4 November 2005, vol. 46, no. 22,

Prezydent oficjalnie odszedł z armii, „by walczyć na innych frontach” (ang. fight new battles),
pozostaje on jednak jako głowa państwa głównodowodzącym UPDF.
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skandować hasła. Społeczeństwo wydaje się wiedzieć, że prezydent ma pod swoją
kontrolą środki przymusu i mógłby bez większych problemów wprowadzić
w Ugandzie terror podobny do tego, którego państwo to doświadczyło pod rządami Idi Amina i Miltona Obote. Na zadawane wielokrotnie pytanie – dlaczego
M7 pozostaje u władzy, jeśli informacje o skandalach korupcyjnych, niegospodarności i nepotyzmie są powszechnie znane, znakomita większość respondentów
odpowiadała – „Museveni jest gwarantem pokoju w Ugandzie”18. Pomimo że
większość respondentów nie pamiętała lat 70. i 80. ubiegłego wieku (liczbę ofiar
reżimów Amina i Obote szacuje się na ponad pół miliona), niezwykle silna jest
zbiorowa pamięć państwowego terroru. Tym samym kwestionowanie dominującej pozycji NRM mogłoby się wiązać z kolejnym konfliktem wewnętrznym,
który w opinii większości respondentów i tak wygrałby Museveni ze względu
na lojalność armii wobec prezydenta. Takie postrzeganie elity rządzącej przez
Ugandyjczyków wiąże się bezpośrednio z podkreślaną przez opozycję rosnącą
pasywnością ugandyjskiego społeczeństwa i brakiem zaangażowania w życie
polityczne państwa. Zdecydowana większość Ugandyjczyków jest zajęta poszukiwaniem zajęć zarobkowych, które pozwoliłyby im wykarmić i wyedukować
rodziny, co dodatkowo sprawia, że polityka jawi się jako sfera niedostępna dla
przeciętnego obywatela. Innymi słowy, jednym z największych zwycięstw M7 jest
wpojenie ugandyjskiemu społeczeństwu przekonania, że będzie on dożywotnio
pełnił urząd głowy państwa. Wydaje się, że bez pasywnej postawy społeczeństwa,
sieć patronażu, która spaja Ugandę, byłaby niemożliwa do utrzymania.
Trzecim obok kontroli nad armią i pasywnością ugandyjskiego społeczeństwa
elementem, który pozwala funkcjonować patronażowi w Ugandzie, jest zasięg
sieci patronażu. Przenika ona wszystkie sfery ugandyjskiego życia społecznego,
kulturowego, gospodarczego, politycznego, a nawet religijnego19. Próba jej
„rozmontowania” naruszyłaby bardzo wiele interesów, jednakże ugandyjski
patrymonializm jest inkluzywny ze swojej natury. O ile na początku XXI wieku
w Ugandzie dochodziło do represji za działalność opozycyjną, to obecnie
osoby nieprzychylne wobec rządu są bardzo często obsadzane na lukratywnych
stanowiskach państwowych20. Sytuacje te są tak częste, że wielu respondentów
zwracało uwagę, że głośna krytyka polityki NRM jest najprostszą odskocznią do
18

Wywiad z Rose Nassanga, Chief Administrative Officer, siedziba Forum for Democratic Change,
Kampala 24.06.2014.
19
Wywiad z prof. Julius Kiiza, op.cit.
20
Wywiad z dr Lawrence Bategeka, EPRC, Makerere University, Kampala, 24.06.2014.
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kariery, gdyż wówczas istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostanie się
inkorporowanym do sieci patronażu.
Czwartym elementem, który pozwala na funkcjonowanie inkulzywnej sieci
patronażu w Ugandzie, jest wytworzony w ostatniej dekadzie system „wentyli
bezpieczeństwa”21. Przez „wentyl bezpieczeństwa” rozumiane są tutaj zarówno
instytucje pozwalające na ograniczoną krytykę rządu i debatę polityczną, jak
i działania administracji państwowej ukierunkowane na ugruntowywanie
popularności, jaką M7 cieszy się w społeczeństwie. Wielu respondentów podkreślało, że Uganda ma ich zdaniem jedne z najlepszych praw na świecie. Również
proces legislacyjny odbywa się w atmosferze gorącej debaty politycznej, zaś
przed parlamentem występują reprezentanci różnych grup interesów. Jednakże
jednym z głównych problemów współczesnej Ugandy jest implementacja zasad
zapisanych w aktach prawnych i skuteczność w egzekwowaniu prawa22. Kwestie
przyczyn nieskuteczności administracji państwowej zostały podniesione w dalszej części tekstu, tutaj należy jednak zwrócić uwagę na symboliczne znaczenie
sporu politycznego dla utrzymania się NRM u władzy23. Podnoszenie przez
NRM w parlamencie określonych kwestii wymagających regulacji prawnych jest
strategią obliczoną na kreowanie podziałów wśród opozycji, przy jednoczesnym
zachowaniu pozorów prowadzenia otwartej debaty politycznej. Innymi słowy
– zgłaszanie określonych inicjatyw ustawodawczych i związana z nimi debata
powinny być widziane w kontekście „wentylu bezpieczeństwa” wbudowanego
w ugandyjski reżim polityczny. Kolejnym przykładem tej instytucji jest koncesjonowanie krytyków rządu. Wśród wielu osób, z którymi przeprowadzane
były wywiady, istniało głębokie przekonanie, że wielu publicystów czy reprezentantów organizacji pozarządowych (pragnący pozostać anonimowym szef
jednej z najbardziej aktywnych ugandyjskich NGOs stwierdził, że w każdej
organizacji pozarządowej, włączenie z tą, którą sam prowadzi, pracuje ktoś, kto
działa w interesie rządu i jest przez rząd opłacany), którzy otwarcie krytykują
rząd, ma oficjalne przyzwolenie władz na prowadzenie tej działalności. Innymi

21

Pojęcie „wentyli bezpieczeństwa” w kontekście ugandyjskiego reżimu politycznego zostało użyte
i wyjaśnione podczas wywiadu przeprowadzonego z szefową instytutu nauk politycznych Uniwersytetu Makerere dr Suzie Nansozi Muwanga.
22
Wywiad z Drake Kyalimpa, Don Bwesigye, Robert Byaruhanga, pracownicy akademiccy, Victoria University, Kampala 23.06.2014.
23
Por. T. Goodfellow, Legal Manoeuvres and Violence: Law Making, Protest and Semi-Authoritarianism in Uganda, „Development & Change” 2014, vol. 45, issue 4, s. 753 – 776.
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słowy, rząd dopuszcza możliwość krytyki prowadzonych przez siebie polityk,
jednakże na warunkach, które sam określa.
Przykładem „wentylu bezpieczeństwa”, który został wprowadzony celem
skupienia uwagi Ugandyjczyków na innych problemach niż kwestie świadczeń
społecznych czy źle działającej służy zdrowia, była debata na temat ustaw
penalizujących homoseksualizm. Pomimo heterogeniczności ugandyjskiego
społeczeństwa zdecydowana większość obywateli tego państw popierała rządowe
projekty, a nawet opowiadała się za karaniem homoseksualizmu śmiercią24.
Dzięki kontrowersjom, które nowe prawo wzbudziło na arenie międzynarodowej,
M7 mógł pozycjonować się jako „obrońca tradycyjnych afrykańskich wartości”,
polityk twardy, który nie pozwala państwom rozwiniętym dyktować, w jaki
sposób ma wyglądać proces legislacyjny w Ugandzie. Co więcej, Uganda nie
przejęła się zupełnie zamrożeniem części pomocy, którą uzyskiwała z państw
europejskich, a prezydent wzywał donatorów, żeby opuścili jego kraj, jeśli chcą
narzucać mu „obce wzorce kulturowe”.
Po piąte, prezydent Museveni dokłada wszelkich starań, aby ugruntowywać
swój pozytywny wizerunek w społeczeństwie ugandyjskim. Funkcjonowanie sieci
patronażu jest zatem wspierane przez perfomatywny wymiar sprawowania przez
M7 urzędu głowy państwa. Na dużym poziomie ogólności można powiedzieć, że
Museveni jest prezentowany jako ojciec narodu, który nie ma pełnej wiedzy na
temat szczegółowych problemów, z którymi borykają się lokalne społeczności,
ale kiedy są mu one przedstawiane, pochyla się nad nimi i próbuje je rozwiązać.
Podczas podróży po kraju prezydent nie tylko stara się mówić w lokalnych językach, ale również publicznie ruga swoich doradców i ministrów za zaniedbania,
a nawet przekazuje lokalnym społecznością gotówkę na realizację określonych
zadań.
Konkluzje. Konsekwencje oparcia reżimu politycznego
Ugandy na inkluzyjnej sieci patronażu

Podstawową konsekwencją istnienia sieci patronażu w Ugandzie jest stabilizacja
polityczna, jaką daje ona temu państwu. Prezydent Museveni jest niewątpliwie
osobą cierpliwą i nie podejmuje gwałtownych ruchów. Z drugiej strony funkcjonowanie patronażu wiąże się ze wspomnianą powyżej nieefektywnością
24

Wywiad z dr. Anthony Okuku Juma, Makerere University, Kampala, 25.06.2014.
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administracji państwowej oraz przerostem biurokracji, co jest podkreślane nawet
przez członków ugandyjskiego rządu25. Urzędnicy służby cywilnej najbardziej
boją się oskarżeń o korupcję26, które mogą skutkować utratą przez nich pracy.
Tym samym najbardziej racjonalną z ich punktu widzenia strategią jest przeciąganie relacji z petentem, tak by nie narazić się na podejrzenie, że „szybkie”
załatwienie przez nich określonej sprawy mogło być spowodowane uzyskaniem
korzyści majątkowej.
Nieefektywność ugandyjskiej administracji państwowej manifestuje się obecnie w niskiej ściągalności podatków. Wpływy podatkowe do budżetu państwa
stanowią w Ugandzie zaledwie około 12% PKB – co jest wynikiem niezwykle
niskim, nawet biorąc pod uwagę region Afryki Wschodniej. Jednakże nawet
przy niskiej ściągalności podatków środki, które rząd ma do swojej dyspozycji
stale rosną i są wystarczające dla kupowania poparcia i wprowadzania ograniczonych świadczeń społecznych27, szczególnie na terenach, które wcześniej
nie otrzymywały nic od władz. Symptomatyczny w tym zakresie jest kontrast
pomiędzy opiniami Ugandyjczyków mieszkających na terenach wiejskich oraz
w Kampali. Autor nie przeprowadzał badań socjologicznych w tym zakresie,
a poniższa opinia oparta jest na rozmowach z przypadkowo spotkanymi ludźmi,
niemniej mieszkańcy stolicy niemalże zawsze narzekali na pogarszającą się jakość
edukacji publicznej i opieki zdrowotnej, podczas gdy osoby zamieszkujące na
wsiach podkreślały widoczne postępy w tych obszarach. Wydaje się, że niezwykle
ważne przy interpretacji wyżej wymienionych opinii jest branie pod uwagę efektu
niskiej bazy i różnic oczekiwań mieszkańców miast i wsi. Przez efekt niskiej
bazy rozumiane jest tutaj dostarczenie jakiegokolwiek świadczenia (ujęcia wody
pitnej, zbudowania szkoły etc.) w miejscu, gdzie go wcześniej brakowało. Stolica
jest również bastionem opozycji, zaś poparcie dla Museveniego koncentruje się
właśnie na terenach wiejskich.
Zasadne jest również postawienie pytania o moralny wymiar funkcjonowania
połączeń klientelistycznych w Ugandzie i możliwość ich ocen. Sieć patronażu
jest wypadkową działań mających ma celu utrzymanie się NRM u władzy
przy jednoczesnym dążeniu do zachowania pokoju i stabilizacji w państwie.
Niezwykle łatwo jest krytykować korupcję i nieefektywność administracji pań25
Wywiad z Moses W. Watasa, Commissioner of Information, Office of the Prime Minister, Directorate of Information and National Guidance, Ministry of Information, Kampala, 3.07.2014.
26
Obserwacja własna autora podczas wizyt w ugandyjskich urzędach państwowych.
27
Wywiad z Andrew M. Mwenda, Strategy and Editorial Director, „The Independent”, siedziba
„The Independent”, Kampala, 27.06.2014.
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stwowej w egzekwowaniu prawa, jednakże biorąc pod uwagę heterogeniczność
ugandyjskiego społeczeństwa, zaszłości historyczne i niestabilność otoczenia
międzynarodowego Ugandy ocena wyboru strategii politycznej NRM nie jest
jednoznaczna.
Ugandyjskie ugrupowania opozycyjne podjęły w 2015 roku próbę zjednoczenia się pod szyldem Sojuszu Demokratycznego (ang. Democratic Aliance).
Jednakże w obecnej sytuacji najbardziej efektywna opozycja wobec prezydenta
Museveniego może powstać w łonie jego własnego ugrupowania28. Precedensem
jest złożona w czerwcu 2015 roku deklaracja byłego premiera Amama Mbabaziego, że będzie się ubiegał o partyjną nominację w wyborach prezydenckich.
Jednakże zdecydowana większość członków NRM jest złączona swoimi posadami z osobą prezydenta i jest mało prawdopodobne, by nominację uzyskał
ktokolwiek inny niż M7.
Podsumowując, należy stwierdzić, że patroanż i klientelizm są podstawowymi
cechami ugandyjskiego reżimu politycznego. Instytucje te są efektem aspiracji
NRM do ustabilizowania sytuacji w państwie przy jednoczesnym dążeniu do
utrzymaniu przy władzy. Sukces prezydenta Museveniego nie leży w wykluczaniu
opozycji z dostępu do stanowisk państwowych, ale wynika z głęboko inkluzyjnej
natury ugandyjskiego patronażu i przenikania do wielu dziedzin życia. Inkluzywność NRM jest determinowana rolą, jaką odegrał ten „bezpartyjny ruch”
w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Nie bez znaczenia jest również świadomość
społeczeństwa, że M7 mógłby używać sił bezpieczeństwa dla pozostania u władzy,
jednakże świadomie wybrał inną strategię, która przekłada się na nieefektywność
administracji państwowej i przydzielanie stanowisk państwowych na podstawie
lojalności, a nie kompetencji. Wpływy do kasy państwowej są zaś na tyle wysokie,
że umożliwiają funkcjonowanie patronażu, a jednocześnie nie istnieją żadne
zachęty, aby zwiększać efektywność działań administracji państwowej.

28
Podczas wywiadów z działaczami partii opozycyjnych symptomatyczne było, że w zasadzie nie
wierzyli w możliwość odsunięcia M7 od władzy.
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— ABSTRACT —

The aim of the paper is to present the Pakistani nuclear program in
the context of Scott D. Sagan’s models describing the causes of nuclear
weapons proliferation. The typology consists of three models: the security,
the domestic policy, and the norms. The author claims that the Pakistani
program would be the most adequately present using the security model.
The program was a response to both conventional and nuclear threat from
India, which has been in permanent conflict with Pakistan.
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Wstęp

Kluczową perspektywą do rozpatrywania zagadnienia proliferacji broni nuklearnej z punktu widzenia polityki międzynarodowej jest problematyka jej przyczyn.
Motywy skłaniające poszczególne podmioty stosunków międzynarodowych do
podjęcia wysiłku w kierunku pozyskania broni nuklearnej są różnorodne i nie
* Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej.
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ograniczają się tylko do kwestii bezpieczeństwa. Typologie modeli proliferacji,
spośród których najbardziej znaną jest ta stworzona przez Scotta D. Sagana,
odnoszą się właśnie do tego zagadnienia. Zasadniczy problem badawczy artykułu
ująć więc można w następujący sposób: czy program rozwoju broni nuklearnej
realizowany przez Pakistan może być w adekwatny sposób opisany za pomocą
jednego z modeli proliferacji opracowanych przez Sagana, a jeśli tak – który
z nich jest najbardziej odpowiedni?
Autor posłużył się metodą studium przypadku. Jej zastosowanie polegało na
opisie danego zjawiska z uwzględnieniem określonego modelu teoretycznego.
Autor skupia się na poszukiwaniu motywów skłaniających Pakistan do rozwoju
militarnego programu nuklearnego i umiejscowieniu ich w kontekście jednego
z trzech modeli proliferacji. Konkluzją artykułu jest ocena, które z czynników
miały znaczenie kluczowe i jako takie mogą determinować przypisanie pakistańskiego programu nuklearnego do jednego z modeli Sagana.
Modele proliferacji

Najbardziej znaną klasyfikację modeli proliferacji broni nuklearnej zaprezentował Scott D. Sagan w znanej pracy Why Do States Build Nuclear Weapons? Three
Models in Search of a Bomb (Dlaczego państwa budują broń nuklearną? Trzy
modele w ramach poszukiwań bomby)1. Usystematyzował on modele proliferacji
z uwzględnieniem kryterium jej przyczyn:
–– model bezpieczeństwa (security model), wedle którego państwa budują
broń nuklearną, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa narodowego wobec
zagrożeń zewnętrznych, zwłaszcza zagrożeń nuklearnych;
–– model polityki wewnętrznej (domestic politics model), wedle którego
broń nuklearna służy jako narzędzie polityczne w kontekście polityki
wewnętrznej;
–– model norm (norms model), wedle którego pozyskanie broni nuklearnej
służy jako ważny symbol nowoczesności i tożsamości państwa2.
Model bezpieczeństwa opiera się na apriorycznym założeniu, że ważne
decyzje (pozyskanie broni nuklearnej) muszą mieć ważne podstawy (zagrożenie
1

S.D. Sagan, Why Do States Build Nuclear Weapons? Three Models in Search of a Bomb, „International Security” 1996/1997, vol. 21, no. 3, s. 54 – 86.
2
Ibidem, s. 55.
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bezpieczeństwa państwa). Państwo w obliczu groźby nuklearnej może podjąć
decyzję o schronieniu się pod parasolem nuklearnym przyjaznego mocarstwa
zgodnie z koncepcją rozszerzonego bezpieczeństwa (wiarygodność takich
gwarancji w obliczu nuklearnej groźby jest jednak dyskusyjna) albo rozwinąć
swój własny program. Według takiego ujęcia proliferacja pociąga proliferację
(tzw. spiralna proliferacja) – rozwój arsenału nuklearnego przez jedno państwo
skutkuje podjęciem analogicznych działań przez rywala.
Kolejnym czynnikiem mieszczącym się w modelu bezpieczeństwa, który
motywuje państwa do budowy broni nuklearnej, jest zagrożenie ze strony sił
konwencjonalnych przeciwnika. Najlepszym przykładem na funkcjonowanie
tego mechanizmu jest program nuklearny Izraela. W modelu bezpieczeństwa
mieści się również przypadek, kiedy państwo decyduje się na pozyskanie broni
nuklearnej w celu zastosowania jej jako narzędzia zmiany balansu sił na scenie
międzynarodowej na swoją korzyść. Jest to tzw. ofensywna odmiana modelu
bezpieczeństwa, a przykładem jej obecności w stosunkach międzynarodowych
był program nuklearny realizowany przez Irak.
Model bezpieczeństwa jest postrzegany przez Sagana jako intuicyjnie prawdopodobny, chociaż nie w każdym przypadku adekwatny. Przykładem może być
program nuklearny Indii. Jego pierwsza faza (do testu nuklearnego w 1974 roku)
posłużyła Saganowi jako przykład modelu polityki wewnętrznej, z kolei drugi
etap (zwieńczony testami nuklearnymi w 1998 roku) może być w adekwatny
sposób opisany za pomocą modelu norm.
Korzenie pakistańskiego
programu nuklearnego

Fundamenty koncepcji bezpieczeństwa Pakistanu, na której opierał się rozwijany
przez to państwo militarny program nuklearny, opracowane zostały przez Zulfiqara Ali Bhutto na początku lat siedemdziesiątych. Ogólne zarysy tej koncepcji
pozostają aktualne do dzisiaj. Bhutto został prezydentem Pakistanu w grudniu
1971 roku, tuż po klęsce w wojnie bengalskiej. Wojna bengalska miała olbrzymie
znaczenie dla pakistańskiej percepcji bezpieczeństwa – po pierwsze, kosztowała
utratę przez Pakistan prawie połowy terytorium na rzecz nowo powstałego
państwa Bangladesz, po drugie, udowodniła, że w konwencjonalnej konfrontacji
zbrojnej z Indiami Pakistan jest praktycznie pozbawiony szans na sukces. Co
więcej, widmo takiej konfrontacji oznaczało nie tylko możliwość poniesienia
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kolejnej dotkliwej porażki militarnej, ale również stanowiło groźbę o charakterze
egzystencjalnym, odnoszącą się do podstaw istnienia państwa.
Opracowana przez Bhutto i zaprezentowana w książce The Myth of Independence (Mit niepodległości) koncepcja bezpieczeństwa opierała się na idei wojny
totalnej. Bhutto pisał: „Wojny w naszych czasach stają się wojnami totalnymi.
Wszystkie europejskie strategie opierają się na koncepcji wojny totalnej. Musimy
przyjąć, że wojna przeciwko Pakistanowi też może przekształcić się w wojnę
totalną. Byłoby więc nierozważne przygotowywać się na konflikt o mniejszej skali,
więc nasze planowanie musi zawierać nuklearne odstraszanie. Dla Pakistanu
położenie największego możliwego nacisku na rozwój technologii nuklearnej
ma znaczenie zasadnicze”3.
Oczywiście niebezpieczeństwo konfliktu totalnego wiązało się przede
wszystkim z Indiami, więc przesłanki stojące za rozpoczęciem przez Pakistan
militarnego programu nuklearnego są ukierunkowane ściśle na rywalizację
pakistańsko-indyjską. Pakistańską determinację do budowy potencjału nuklearnego oraz percepcję zagrożenia ze strony Indii obrazuje wypowiedź Bhutto,
który stwierdził, że „jeśli Indie skonstruują bombę atomową, my również ją
skonstruujemy, choćbyśmy musieli jeść trawę lub głodować, gdyż nie ma żadnej
konwencjonalnej alternatywy dla bomby atomowej”4.
Przekonanie, że Indie dążą do budowy broni nuklearnej, było w Pakistanie
powszechne. Bhutto, jeszcze jako minister spraw zagranicznych w rządzie
Muhammada Ayuba Khana (pełnił tę funkcję w latach 1963 – 1966), ostrzegał,
że ostatecznym celem Indii będzie budowa bomby nuklearnej. Z tej perspektywy
Pakistan nie miał więc wyjścia. Broń nuklearna była niezbędna, żeby po pierwsze,
pokrzyżować indyjskie plany nuklearnego odstraszania, po drugie, jako środek
przeciwstawienia się groźbie konwencjonalnej ze strony Indii.
W pewnym sensie do rozpoczęcia programu nuklearnego przyczynił się
traktat o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej z 1968 roku5. W latach sześdziesiątych Pakistan nie zdecydował się na rozpoczęcie programu nuklearnego,
3

Z.A. Bhutto, The Myth of Independence, Nowy Jork 1969, s. 117.
Cyt. za: B. Chakma, Strategic Dynamics and Nuclear Weapons Proliferation in South Asia, A Historical Analysis, Berno 2004, s. 136.
5
Założenia traktatu opierały się na arbitralnym podziale państw na nuklearne i nienuklearne. Za
kryterium podziału uznano fakt wyprodukowania broni nuklearnej lub innego tego typu urządzenia
wybuchowego przed 1 stycznia 1967 roku. Status państw nuklearnych zyskały więc Stany Zjednoczone, Związek Radziecki, Wielka Brytania, Francji i Chiny. Tekst traktatu: Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf, odczyt z dn. 28.04.2014.
4
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jednak pojawienie się w stosunkach międzynarodowych problematyki zapobiegania proliferacji broni nuklearnej zmusiło go do opowiedzenia się za lub
przeciw nuklearyzacji. Pakistan zdecydował się pozostawić sobie „otwartą opcję
nuklearną”, nie podpisując traktatu (podobnie jak Indie) właśnie ze względu na
podejrzenia i obawy względem sąsiada. Ta „otwarta opcja” po wojnie bengalskiej
przekształciła się w program nuklearny.
Przesłanki programu nuklearnego

Bhutto rozpoczął prezydenturę 20 grudnia 1971 roku, a według Munira Ahmeda
Khana, szefa Pakistańskiej Komisji Energii Atomowej, program militarny zapoczątkowany został na początku 1972 roku6. Kwestia nuklearna traktowana była
więc przez Bhutto jako priorytetowa. Realizacja programu nuklearnego była
pochodną powiązanych ze sobą przesłanek:
–– zagrożenia konwencjonalnego ze strony Indii (jego powagę ukazała
wojna indyjsko-pakistańska w 1971 roku);
–– podejrzenia, że Indie budują broń nuklearną (potwierdzone przez test
nuklearny przeprowadzony w 1974 roku, określany przez Indie jako
„pokojowa eksplozja nuklearna”; nie doprowadził on wprost do budowy
przez Indie broni nuklearnej);
–– założenia, że tylko broń nuklearna może zagwarantować przetrwanie
państwa wobec połączonego – konwencjonalnego i nuklearnego – indyjskiego zagrożenia7.
Głównym motywem stojącym za pakistańskim programem nuklearnym
była percepcja zagrożeń. Model bezpieczeństwa opiera się bowiem nie tyle na
rzeczywistych zagrożeniach, co na ich postrzeganiu w państwie podejmującym
się proliferacji. Pakistan zawsze wykazywał pewną „nadwrażliwość” na punkcie
zagrożenia indyjskiego. Jest to sytuacja typowa w relacjach państwa słabszego
z silniejszym. Ze względu na kluczową rolę Indii w podziale Pakistanu w 1971
roku każda wypowiedź negująca zasadność podziału subkontynentu była traktowana jako atak na podstawy egzystencji Pakistanu. Obawy te podsycane były
6

M.A. Khan, Nuclearisation of South Asia and Its Regional and Global Implications. Focus on
Regional Issues, Islamabad 1998, s. 11.
7
K. Sathasavian, „No Other Choice”: Pakistan’s Decision to Test the Bomb, [w:] Integrating Cognitive
and Rational Theories of Foreign Policy Decision Making, red. A. Mintz, Nowy Jork 2002, s. 56.
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przez uwidaczniające się w coraz większym stopniu od lat dziewięćdziesiątych
mocarstwowe dążenia Indii. Dla Pakistanu bowiem relacje z Indiami były traktowane jako gra o sumie zerowej (podobnie zresztą postrzegane były w Indiach) –
każdy wzrost potęgi Indii automatycznie postrzegano przez pryzmat redukcji
potencjału Pakistanu.
Taka percepcja wzajemnych stosunków była uwarunkowana zarówno przez
wspólną historię (powstanie obu państw na drodze podziału subkontynentu,
które kosztowało życie około miliona osób; kolejne konflikty zbrojne i kryzysy
o charakterze militarnym), jak również przez jak najbardziej realne i aktualne
kwestie sporne. Największe znaczenia miał – i nadal ma – nierozwiązany konflikt
wokół Kaszmiru8. Oprócz strategicznego znaczenia tego spornego terytorium
ma ono również dla obu państw ogromne znaczenie symboliczne. Dla Pakistanu
istnienie tak dużego skupiska ludności muzułmańskiej na terenie Indii podważa
zasady, według których dokonano podziału państw (za pierwszoplanowe uznano
kryterium religijne), oraz osłabia pozycję Pakistanu jako ojczyzny muzułmanów
na subkontynencie (już powstanie Bangladeszu zachwiało tak formułowanymi
podstawami istnienia tego państwa9). Dla Indii Kaszmir jest z kolei świadectwem
możliwości istnienia państwa wieloreligijnego (jakim de facto są Indie), a jego
ewentualna utrata mogłaby wyzwolić lawinę separatyzmów ze strony innych
podmiotów dążących do secesji10.
Lata osiemdziesiątych – przyspieszenie

Pakistański program nuklearny przyspieszył w latach 80. Przyczyniła się do tego
pomoc ze strony Chin, a także pobłażliwe traktowanie Pakistanu przez Stany
Zjednoczone. Pakistan stał się dla USA ważnym sojusznikiem w rejonie Azji
Środkowej, gdzie starano się stworzyć front powstrzymywania ekspansji komunizmu przejawiającej się w radzieckiej interwencji w Afganistanie, rozpoczętej
8
Na temat konfliktu w Kaszmirze i jego wpływu na bezpieczeństwo regionalne pisze Zdzisław
Śliwa. Zob. Z. Śliwa, Konflikt w Kaszmirze, „Kwartalnik Bellona” 2009, nr 1, s. 81 – 89.
9
Idea państwa muzułmańskiego była fundamentem, na którym utworzono Pakistan (Pakha-stan,
czyli Kraj Ludzi Czystych, tj. wyznawców islamu; nazwę tę wymyślił Choudhary Rahmat Ali w 1934
roku). Wiązała się ona z wykreowaniem narodu muzułmańskiego w Azji Południowej, który powinien
posiadać własne państwo. Zob. D.S. Zbytek, Azja Południowa: tygiel islamu i globalizacji, Warszawa
2010, s. 236 – 244.
10
R. Włoch, Nowa era nuklearna: analiza indyjsko-pakistańskiego kryzysu nuklearnego z maja
1998 roku, Toruń 2004, s. 38 – 39.
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w 1979 roku. Administracja Ronalda Reagana zarzuciła politykę prowadzoną
przez Jimmy’ego Cartera, który ograniczył, a następnie wstrzymał pomoc
wojskową i gospodarczą dla Pakistanu właśnie w związku z podejrzeniami
o rozwijanie broni nuklearnej. W latach 1981 i 1986 Pakistan otrzymał od Stanów Zjednoczonych dwie transze pomocy gospodarczej i wojskowej, a w latach
1983 – 1987 Amerykanie dostarczyli 40 nowoczesnych myśliwców F-16 w ramach
programów Peace Gate I i II11.
Pakistan uzyskał zdolność nuklearną (wszedł w posiadanie możliwej do operacyjnego zastosowania broni nuklearnej) około roku 1987. Szef pakistańskiego
programu nuklearnego dr Abdul Khan udzielił w 1998 roku wywiadu, w którym
przyznał, że Pakistan uzyskał możliwość przeprowadzenia detonacji ładunku
nuklearnego już w końcu 1984 roku12. Weryfikację poprawności konstrukcji
prowadzono w oparciu o tzw. zimne testy nuklearne. Pierwszy taki test został
przeprowadzony prawdopodobnie w 1983 roku, a do roku 1990 wykonano około
25 tego typu prób13. Rozbudowano również arsenał środków przenoszenia – do
przenoszenia broni nuklearnej dostosowano samoloty, realizowano program
budowy rakiet balistycznych, najpierw bliskiego zasięgu Haft, potem średniego
zasięgu Ghauri.
Uzyskanie zdolności nuklearnej zbiegło się w czasie ze sprawdzeniem w praktyce koncepcji odstraszania nuklearnego, które zastosowano po raz pierwszy
w czasie kryzysu Brasstacks w latach 1986 – 1987. Odstraszanie stosowano
w sposób zawoalowany, gdyż proliferacja w przypadku Pakistanu miała charakter ukryty14 (nie przyznano się oficjalnie do posiadania broni nuklearnej, nie
przeprowadzono też testu nuklearnego). Przyczyną kryzysu było zorganizowanie
przez Indie olbrzymich, angażujących siły 10 dywizji, ćwiczeń w północnym
Radżastanie. Rejon ten stanowi najbardziej prawdopodobną „bazę wypadową”
do agresji na teren Pakistanu. Strona pakistańska postrzegała manewry jako
przygotowanie do ataku na swój kraj. W sytuacji ogromnego napięcia mię11

Ł. Pacholski, Pakistańskie F-16, „Nowa Technika Wojskowa” 2010, nr 2, s. 80.
P.K. Kerr, M.B. Nikitin, Pakistan’s Nuclear Weapon: Proliferation and Security Issues, CRS Report
for Congress, Waszyngton 2011, s. 4.
13
R. Włoch, op.cit., s. 45.
14
Termin ukrytej/nieprzeźroczystej (opaque) proliferacji ukuty został przez Benjamina Frankela
i ma zastosowanie w stosunku do podmiotów, które mają możliwości militarnego wykorzystania
broni masowego rażenia (z czego zdają sobie sprawę inni uczestnicy stosunków międzynarodowych),
ale nie deklarują tego oficjalnie (np. nie przeprowadzają próbnej eksplozji nuklearnej). Zob. A. Cohen,
B. Frankel, Opaque Nuclear Proliferation, [w:] Opaque Nuclear Proliferation. Methodological and Policy
Implications, red. B. Frankel, Portland 1991, s. 14 – 41.
12
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dzynarodowego dyrektor pakistańskiego programu nuklearnego dr Abdul
Khan udzielił 28 stycznia 1987 roku wywiadu prominentnemu dziennikarzowi
indyjskiemu Kuldipowi Nayarowi, w którym stwierdził: „niech będzie jasne, że
użyjemy bomby, gdy nasza egzystencja będzie zagrożona”15.
Kolejnym sprawdzianem skuteczności nuklearnego odstraszania stał się
kryzys wokół Kaszmiru w 1990 roku. Reakcją na rzekome plany Indii dotyczące
powietrznych uderzeń na obozy treningowe powstańców na terenie Pakistanu
było zorganizowanie konwoju ciężarówek z miejsc prawdopodobnego składowania broni jądrowej do bazy sił powietrznych i postawienie w stan gotowości
bojowej znajdujących się tam samolotów F-16 w taki sposób, by wywiad przeciwnika doszedł do przekonania, iż Pakistan jest w każdej chwili gotowy dać
sygnał do startu samolotów uzbrojonych w broń nuklearną. Kryzys zażegnała
interwencja dyplomatyczna Stanów Zjednoczonych. Według źródeł indyjskich
państwo to było przekonane, że Pakistan nie jest w posiadaniu operacyjnych
ładunków nuklearnych, które można dostarczyć do celu za pomocą samolotów16,
ale z punktu widzenia Pakistanu kryzys w Kaszmirze był kolejnym potwierdzeniem skuteczności strategii nuklearnego odstraszania17.
Paradoksalnie w okresie dynamicznego rozwoju pakistańskiego programu
nuklearnego program indyjski – który wszak stanowił kluczową przesłankę
wysiłków Islamabadu – pozostawał nadal „otwartą opcją”. Indie nie zdecydowały
się w tym czasie na ostateczne nadanie swojemu programowi wymiaru militarnego (pozostawał w stadium tzw. non-weaponized). Jak już zostało podkreślone,
nie tyle jednak rzeczywiste zagrożenia warunkują proliferację broni masowego
rażenia w modelu bezpieczeństwa, co ich percepcja.
Z punktu widzenia Pakistanu kraj ten pod każdym względem ustępował
Indiom, a wysiłki w celu zminimalizowania różnicy potencjałów – przede
wszystkim na polu broni konwencjonalnej – skazane były na niepowodzenie.
Realizacja przez Indie testu nuklearnego w 1974 roku oznaczała, że Indie zyskały
przewagę w kolejnej dziedzinie, tym razem w zakresie „broni absolutnej”. To
było zupełnie nie do przyjęcia z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa
Pakistanu.
15

s. 15.
16

P.R. Chari, Nuclear Crisis, Escalation Control, and Deterrence in South Asia, Waszyngton 2003,

Ibidem, s. 17.
B. Chakma, Pakistan’s Nuclear Doctrine and Command and Control System: Dilemmas of Small
Nuclear Forces in the Second Atomic Age, „Security Challenges” 2006, vol. 2, no. 2, s. 119.
17
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Percepcja zagrożenia była potęgowana przez poczucie strategicznego osamotnienia. Elity pakistańskie zdawały sobie sprawę, że w konfrontacji z indyjską
potęgą nie będą mogły liczyć praktycznie na żadnego sojusznika. A konfrontacja
taka przerodzić mogła się, zgodnie z koncepcjami Bhutto, w konflikt totalny,
mogący prowadzić do fizycznego unicestwienia państwa pakistańskiego.
W takiej sytuacji rachuby zakładające sformowanie antyindyjskiej koalicji albo
w oparciu o państwa regionu Azji Południowej, albo o państwa islamskie skazane były na porażkę. Sukcesem nie zakończyły się również wysiłki w kierunku
oparcia bezpieczeństwa Pakistanu na relacjach ze Stanami Zjednoczonymi
i budowanych pod ich auspicjami regionalnych sojuszach: SEATO (South East
Asia Treaty Organization) i CENTO (Central Treaty Organization). Podczas
konfliktu o Kaszmir w 1965 roku państwa skupione w tych organizacjach
udzieliły Pakistanowi tylko poparcia materialnego i dyplomatycznego, a Stany
Zjednoczone wręcz zamroziły pomoc wojskową. W czasie wojny bengalskiej
Waszyngton ograniczył się do symbolicznego gestu w postaci wpłynięcia lotniskowca USS Enterprise do Zatoki Bengalskiej18. Pakistan nie mógł również
w przypadku zagrożenia egzystencji państwa liczyć na Chiny. Co prawda chętnie
wykorzystywały one każdą okazję do osłabienia Indii z pomocą Pakistanu, ale
nie zdecydowały się nawet na gest poparcia stanowiska Islamabadu w kwestii
Kaszmiru, nie mówiąc o stworzeniu bardziej sformalizowanego sojuszu. Co
gorsza, po zakończeniu zimnej wojny oraz radzieckiej interwencji w Afganistanie Pakistan przestał być niezbędnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych,
co zaowocowało zakończeniem polityki „patrzenia przez palce” na pakistański
program nuklearny przez administrację w Waszyngtonie. W 1990 roku prezydent George Bush nie potwierdził, że Pakistan nie posiada broni nuklearnej,
co automatycznie uruchomiło mechanizm poprawki Presslera, skutkujący
wstrzymaniem wszelkiej pomocy dla Pakistanu19.

18

M.K. Roy, December 1971: Indo-Pakistani Conflict at Sea, http://www.indiandefencereview.com/
military-and-aerospace/December-1971-Indo-Pakistani-conflict-at-sea---IV.html, odczyt z dn.
8.03.2012.
19
Poprawka Presslera (Pressler amendment) zakładała, że Stany Zjednoczone nie mogą udzielać
Pakistanowi żadnej pomocy ani sprzedawać broni, jeśli prezydent wcześniej nie potwierdzi, że Pakistan nie posiada broni nuklearnej (w rozumieniu urządzenia zdolnego do spowodowania wybuchu
nuklearnego) oraz że nowa pomoc w znaczący sposób zredukuje ryzyko, że Pakistan wejdzie w posiadanie takiego urządzenia w przyszłości. H. Fitzgerald, Robert Gates, Pakistan & The Pressler
Amendment, http://www.newenglishreview.org/Hugh_Fitzgerald/Robert_Gates,_Pakistan_%26_
The_Pressler_Amendment/, odczyt z dn. 11.04.2014.
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W kierunku proliferacji jawnej

Postępy Pakistanu w zakresie budowy broni nuklearnej i zastosowanie nuklearnego odstraszania skłoniły Indie do militaryzacji swojego programu (przejścia
do stadium weaponized). Miało to miejsce około 1990 roku. W maju 1994 roku
indyjski system broni nuklearnej wraz ze środkami przenoszenia był gotowy do
operacyjnego zastosowania20. Indyjskie zdolności pozwoliły więc na stosunkowo
szybkie pozyskanie operacyjnej broni nuklearnej, a Pakistan w latach dziewięćdziesiątych zmuszony został do wysiłku w celu dotrzymania kroku Indiom
w zakresie programu nuklearnego i rakietowego.
Wygrana Bharatiya Janata Party (BJP) w indyjskich wyborach parlamentarnych w 1998 roku skutkowała skokowym wzrostem poczucia zagrożenia dla Pakistanu. Partia ta deklarowała „zrobienie użytku z programu nuklearnego” i można
było zakładać, że zrealizuje przedwyborcze zapowiedzi21. Rzecznik Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Pakistanu Tariq Altaf ostrzegał, że „otwarte pogróżki
odnoszące sie do możliwości wykorzystania opcji nuklearnej tworzą groźną
sytuację. Zwielokrotnia to zagrożenie dla bezpieczeństwa Pakistanu, stanowiąc
poza tym poważny cios w globalne i regionalne wysiłki w kierunku nuklearnej
nieproliferacji”22. Na wynik wyborów Pakistan zareagował początkowo ostrożnie,
czekając na ewentualne nieuzyskanie przez rząd wotum zaufania. Po tym jednak,
jak w marcu 1998 roku rząd sformowany przez BJP rozpoczął urzędowanie, dla
pakistańskiego rządu stało się jasne, że indyjskie próby są kwestią czasu. Uznanie
testów nuklearnych za czynnik w sposób zasadniczy zakłócający równowagę
w regionie skłoniło Pakistan do podjęcia ofensywy dyplomatycznej w celu
zapobieżenia urzeczywistnieniu się tego zagrożenia. Liczono, iż presja Stanów
Zjednoczonych na Indie spowoduje rezygnację z testów. Postawa Waszyngtonu
była jednak niejednoznaczna i mało konsekwentna. Chwiejne stanowisko amerykańskiej administracji spowodowało, że Pakistan zaczął obawiać się, że Indie
zechcą uzyskać status nuklearny bez testów, ale na drodze stopniowych postępów
(np. symulacji komputerowych) skorelowanych z kolejnymi umowami ze Stanami Zjednoczonymi przesuwającymi stopniowo próg tolerancji Waszyngtonu
na nuklearny status Indii23. Postanowiono więc zareagować, przeprowadzając 6
20

R. Włoch, op.cit., s. 62.
Ibidem, s. 70.
22
New Government in India Heightens Nuclear Concerns, http://www.acronym.org.uk/dd/
dd24/24new.htm, odczyt z dn. 12.04.2014.
23
R. Włoch, op.cit., s. 71 – 72.
21
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kwietnia 1998 roku test rakiety balistycznej średniego zasięgu Ghauri24. Indie
potraktowały test rakiety zdolnej dosięgnąć większość indyjskich miast jako
zakłócenie równowagi w regionie i odpowiedziały serią testów nuklearnych.
Sama decyzja, czy odpowiadać na testy indyjskie przeprowadzeniem własnych testów, stanowi argument za modelem polityki wewnętrznej. Członkowie
rządu Nawaza Sharifa, znajdując się pod presją ze strony Stanów Zjednoczonych,
wypowiadali się początkowo ostrożnie i nie przesądzali sprawy pakistańskich
testów. Rząd spotkał się jednak z naciskami ze strony sił zbrojnych i środowiska
naukowego. 11 maja 1998 roku głównodowodzący armii Jahangir Karamat zapowiedział, że Pakistan „rezerwuje sobie możliwość podjęcia wszelkich koniecznych
środków odpowiedzi na indyjskie groźby”25. Doktor Adbul Khan zadeklarował,
że może w ciągu tygodnia zrealizować całą procedurę przygotowawczą do testów
i wezwał rząd do podjęcia takiej decyzji26. Sharif z jednaj strony nie miał wyjścia
(w przypadku nieprzeprowadzenia testów rząd prawdopodobnie by upadł),
z drugiej nacisk wewnętrzny stanowił wygodny pretekst do wykorzystania na
arenie międzynarodowej. W celu uwypuklenia czynnika wewnętrznego rząd
powołał komisję, która miała przeprowadzić konsultacje polityczne w kraju
(oczywiście opowiedziano się za testami)27.
Wyjście z ukrycia

Sytuacja była jednak otwarta – choć rezygnacja z testów mało prawdopodobna – do drugiej serii testów indyjskich przeprowadzonych 13 maja 1998
roku (dwa dni po pierwszej serii). Działanie takie uznano za objaw zupełnego
lekceważenia przez Indie społeczności międzynarodowej. Stany Zjednoczone co
prawda rozpoczęły ofensywę dyplomatyczną w celu zahamowania pakistańskich
testów, obiecując szereg korzyści, ale pozbawiona była ona szans powodzenia.
Jedynym czynnikiem, który mógłby powstrzymać Pakistan, było nałożenie
na Indie skoordynowanych sankcji przez grupę G-8, co jednak nie nastąpiło.
Rozkaz przeprowadzenia testów został wydany 18 maja 1998 roku, w następstwie
24

S. Zaloga, Pakistan buduje nuklearne siły uderzeniowe, „Raport – Wojsko Technika Obronność”
2000, nr 10, s. 36.
25
R. Włoch, op.cit., s. 90.
26
Interview with Abdul Qadeer Khan, http://nuclearweaponarchive.org/Pakistan/KhanInterview.
html, odczyt z dn. 8.03.2014.
27
R. Włoch, op.cit., s. 90.
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narady Rządowego Komitetu Obrony (Defense Committee of the Cabinet, DCC).
Odbyła się ona 16 lub 17 maja 1998 roku, a oprócz premiera uczestniczyli w niej
ministrowie spraw zagranicznych (Gohar Ayub Khan) i finansów (Sartaj Aziz)
oraz głównodowodzący wszystkich trzech rodzajów sił zbrojnych28.
Do takiej decyzji przyczyniły się również działania ze strony Indii, które
celowo eskalowały kryzys, zdając sobie sprawę z wrażliwości pakistańskich elit
politycznych na czynnik indyjskiego zagrożenia. Władze Indii najprawdopodobniej sądziły, że Pakistan praktycznie nie ma wyjścia i musi zareagować na
indyjskie testy, a być może nawet uważały taki rozwój sytuacji za korzystny. Po
pierwsze, ukazywał on, że zagrożenie ze strony Pakistanu oraz zaawansowanie
jego programu nuklearnego stanowiły słuszne uzasadnienie własnych testów. Po
drugie, skoro Indie narażały się na sankcje ze strony społeczności międzynarodowej i przyjęły na siebie odium państwa łamiącego międzynarodowe normy,
korzystne było, by analogiczne konsekwencje dotknęły również Pakistan. Po
trzecie, testy przeprowadzone przez dwa państwa w większym stopniu podważały
kontestowany przez Indie reżim nieproliferacji broni nuklearnej29. Co więcej,
ewentualne testy Pakistanu nie miały większego znaczenia z militarnego punktu
widzenia, gdyż oba kraje niezależnie od tego dysponowały już operacyjną bronią
nuklearną.
Świadoma eskalacja kryzysu ze strony Indii polegała na prowokacyjnych
wypowiedziach przedstawicieli indyjskich władz. Przykładem może być oświadczenie ministra spraw wewnętrznych Lala Krishny Advaniego, który stwierdził,
że testy stworzyły warunki do trwałego rozwiązania kwestii Kaszmiru, a Pakistan
powinien zdać sobie sprawę ze zmiany sytuacji geostrategicznej i wycofać się
z antyindyjskiej polityki30. Była to oczywista groźba wykorzystania uzyskanej
przewagi w kwestii, która dla obu stron miała znaczenie zasadnicze. Pakistan
nie był tymczasem gotowy na żaden kompromis w sprawie Kaszmiru. Związana z BJP radykalna organizacja Vishnu Hindu Parishar wezwała do podjęcia
przygotowań do czwartej wojny z Pakistanem31. Eskalacji napięcia towarzyszyły
niepokojące wydarzenia na linii kontroli w Kaszmirze, gdzie doszło do wymiany

28
R. Akhtar, Nuclearization of Pakistan: Motivations and Intentions, s. 22, http://www.dodccrp.
org/events/10th_ICCRTS/CD/papers/087.pdf, odczyt z dn. 8.03.2012.
29
R. Włoch, op.cit., s. 93.
30
V.D. Cha, Nuclear Weapons, Missile Defense, and Stability, [w:] Asian Security Order: Instrumental and Normative Features, red. M. Alagappa, Stanford 2003, s. 469.
31
R. Włoch, op.cit., s. 96.
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ognia między wojskami Indii i Pakistanu. Dla Islamabadu działania te stanowiły rodzaj nuklearnego szantażu. Uważano, że Indie zamierzają wykorzystać
zdobytą przewagę strategiczną, by rozwiązać po swojej myśli kwestię Kaszmiru.
Z perspektywy Pakistanu równowaga została w sposób dramatyczny zakłócona
i tylko własne testy nuklearne mogły ją przywrócić.
W Pakistanie narastało również przekonanie o możliwej groźbie bezpośrednich działań zbrojnych ze strony Indii. Oprócz kwestii Kaszmiru obawiano się
ataku na pakistańskie instalacje nuklearne w celu uniemożliwiania przeprowadzenia testów. Niezależnie od tego, czy takie niebezpieczeństwo rzeczywiście
istniało – a wydaje się to mało prawdopodobne – pakistańskie obawy były realne.
Z punktu widzenia modelu bezpieczeństwa to właśnie one pełnią kluczową rolę
przy podejmowaniu decyzji o proliferacji broni masowego rażenia. Ważne jest
bowiem nie tyle realne zagrożenie, co jego percepcja. Właśnie ona zaważyła
ostatecznie na decyzji o przeprowadzeniu testów, które odbyły się 28 i 30 maja
1998 roku.
Wnioski

Pakistański program nuklearny w najbardziej adekwatny sposób można opisać
za pomocą modelu bezpieczeństwa. Był on uwarunkowany przede wszystkim
zagrożeniem ze strony Indii. Należy podkreślić, że było to zarówno zagrożenie
konwencjonalne, jak i nuklearne. Powagę zagrożenia konwencjonalnego ukazała wojna indyjsko-pakistańska w 1971 roku. W wyniku wyniesionych z niej
doświadczeń (utrata znacznej części terytorium) narosła obawa przed możliwością całkowitej likwidacji Pakistanu jako państwa w wyniku konfliktu konwencjonalnego na dużą skalę. Konflikt taki niewątpliwie zakończyłby się klęską
Pakistanu ze względu na jego słabość we wszystkich kluczowych dla jego wyniku
aspektach (potencjał sił zbrojnych, potencjał demograficzny, przemysłowy, wielkość terytorium i głębia strategiczna). Wobec takiego stosunku sił Pakistan nie
mógł dopuścić do uzyskania przez Indie przewagi w kolejnym obszarze, jakim
był potencjał nuklearny. Co ważne, na decyzji o pozyskaniu broni nuklearnej
zaważyła nie tyle analogiczna decyzji Indii, co podejrzenia, że rywal taką decyzję
może podjąć, wzmocnione przez indyjski test nuklearny z 1974 roku (samo
przekształcenie indyjskiego potencjału nuklearnego w operacyjnie użyteczną
broń miało jednak miejsce znacznie później). Przesłanki te były wzmacniane
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przez poczucie strategicznego wyalienowania wobec braku możliwości oparcia
bezpieczeństwa o ścisły sojusz z jednym z mocarstw – USA bądź Chinami.
W ramach modelu bezpieczeństwa kluczową rolę pełni percepcja zagrożeń.
Warto bowiem zwrócić uwagę, że decyzja o nadaniu pakistańskiemu programowi
nuklearnemu statusu operacyjnego została podjęta w okresie, gdy Indie jeszcze
swojego programu nie militaryzowały. Zagrożenie miało więc charakter przede
wszystkim potencjalny. Z punktu widzenia Pakistanu był to jednak czynnik
o realnym znaczeniu. Na decyzji o konieczności posiadania broni nuklearnej
zaważyły także sukcesy – z perspektywy pakistańskiej – odstraszania nuklearnego względem Indii. I znów mniejsze znaczenie ma dylemat, czy indyjskie
niebezpieczeństwo rzeczywiście istniało, oraz to, czy zawoalowane odwołanie się
do broni nuklearnej zapobiegło jego urzeczywistnieniu, kluczowe jest bowiem
postrzeganie tych wydarzeń z pakistańskiego punktu widzenia. Znaczenie
percepcji zagrożeń, a nie tyle ich obiektywnego istnienia, dla proliferacji broni
nuklearnej w ramach modelu bezpieczeństwa potwierdza sekwencja wydarzeń
tuż przed testami pakistańskimi, kiedy to Indie celowo podsycały obawy kierownictwa pakistańskiego, chcąc najprawdopodobniej sprowokować ten kraj do
otwartej deklaracji nuklearnego statusu.
Przesłanki sytuujące się poza modelem bezpieczeństwa, np. z dziedziny polityki wewnętrznej, miały znaczenie drugorzędne i wykorzystywane były raczej
jako pretekst na arenie międzynarodowej, nie wpływając jednak decydująco na
przebieg programu.
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Jerzy Szczupaczyński, Władza a moralny wymiar przywództwa
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, ss. 450
Dariusz Góra-Szopiński*

Czy w gronie czytelników specjalistycznego czasopisma politologicznego znajdzie
się ktoś taki, kto nie skojarzyłby nazwiska:
Szczupaczyński? Jeżeli nawet nie będzie to
konkretny Jerzy Szczupaczyński, to z pewnością ów „Szczupaczyński” z okładki Władzy i społeczeństwa, dwutomowej antologii
tekstów czołowych przedstawicieli zachodnich nauk społecznych. Dostępne w bibliotekach sfatygowane egzemplarze tego dzieła świadczą o ich nieustannie intensywnej
eksploatacji. W czasach publikacji pierwszego z owych tomów, w połowie lat 90.
zeszłego wieku, na półkach księgarskich
wciąż można było jeszcze natknąć się na
bezmyślnie dodrukowywane produkty minionej epoki, w których – jakże niedawne
to dzieje! – ostatnie słowo autorskiego wywodu na dowolny temat nieodmiennie należało do towarzysza Lenina. W tym kon* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.

tekście o Jerzym Szczupaczyńskim można
powiedzieć, iż odegrał on w polskich naukach społecznych rolę Mojżesza, który
pewną ręką rozdzielił odmęty Morza Czerwonego, by wskazać drogę ku majaczącej
na horyzoncie Ziemi Obiecanej. Krajowe
publikacje naukowe zaroiły się od cytatów
z Almonda i Verby, Linza, Rokkana i Lijpharta. Niestety, zazwyczaj były to gotowe
fragmenty wyjęte z antologii Szczupaczyńskiego, nie z oryginałów. Bo oryginałów
tych najwybitniejszych dzieł światowych
nauk społecznych jak brakowało, tak po
dzień dzisiejszy brakuje w zbiorach większości krajowych ośrodków naukowych.
Przyzwyczajono się sięgać po gotowe. Cytowali wszyscy, mali i duzi, młodzi, którzy
antologii Szczupaczyńskiego zawdzięczają swoją inicjację w teksty klasyków, i starzy, którzy, skoro zamierzali utrzymać się
w roli jurorów, ekspertów, czy wręcz „autorytetów moralnych” potransformacyjnej
rzeczywistości, musieli szybko wyzbyć się
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nabytej w minionej epoce maniery etykietkowania owych klasyków mianem „burżuażyjnych” i „imperialistycznych”.
Gdyby zapytać osób, które, jak niżej
podpisany albo młodsi od niego, nie znają osobiście recenzowanego autora, najpewniej umieściliby jego postać na szczytach naukowego Parnasu, gdzieś w towarzystwie Władysława Tatarkiewicza albo
Ryszarda Matuszewskiego, wychowawców pokoleń polskiej inteligencji. Dużym
zaskoczeniem musi zatem okazać się informacja biograficzna zamieszczona na
okładce recenzowanej książki, iż jej autor tytułuje siebie docentem. W aktualnym stanie prawnym oznacza to pozycję
starszego wykładowcy. Okoliczność ta zasługuje na uwagę ze względu na konstrukcję pracy oraz zastosowany w niej typ narracji. Autor nie wypowiada się mianowicie w taki sposób, jakby dążył do wytłumaczenia czegoś czytelnikowi. Raczej tłumaczy się sam – wobec wyimaginowanego grona ważniejszych od siebie superwizorów. Książka objawia cechy pracy napisanej pod wymogi procedury awansu zawodowego. Celem niniejszej recenzji jest
ukazanie rozbieżności pomiędzy wybitnością zasług autora a uwarunkowaniami
wpływającymi na kształt jego najświeższej
publikacji. Zastrzeżenia budzi już sama
szata graficzna. Wydawnictwo opatrzyło
książkę uduchowioną okładką, przedstawiającą biznesmena w garniturze, medytującego na górskim szczycie. Okładka ta
wprowadza w błąd, sugerując powinowactwo zawartości z dziełami takich autorów,
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czy ks. Rogowski z jego Mistyką gór. Nic
z tych rzeczy! Książka Szczupaczyńskiego
nie nadaje się ani na lekturę motywacyjną dla biznesmenów, ani na materiał do
refleksji uczestników duszpasterstwa akademickiego.
Waga problemu świadomości moralnej narodu tak drastycznie doświadczonego przez historię jak Polacy nie podlega dyskusji. Gdy ukazują się wyniki badań
nad relacją między Władzą a moralnym
wymiarem przywództwa, rzecz niewątpliwie zasługuje na uwagę. Kiedy w tak ważnej sprawie głos zabiera Mojżesz polskich
nauk społecznych, rzecz nabiera szczególnego charakteru. W pracy Szczupaczyńskiego znajdziemy informacje o tym, że
problematyka socjologii organizacji oraz
etyki biznesu skupia uwagę tego autora od
wielu lat. W latach 2005 – 2010 był on kierownikiem kilku projektów badawczych,
realizowanych w ramach badań statutowych dwóch warszawskich uczelni wyższych. Opublikował znaczące monografie
oraz artykuły naukowe. Najnowsze jego
dzieło zyskuje zatem status summy, zbierającej w całość dorobek wiedzy i doświadczeń zawodowych. „Tematem książki – zauważa autor we wstępie – są standardy
i przekonania moralne polskich menedżerów i przedsiębiorców, dwóch grup społeczno-zawodowych, których podstawową
rolą w społecznym podziale pracy jest organizacyjne przywództwo”.
Materiał książki podzielono tematycznie na dwie części. Części te zawierają trzy
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komponenty logiczne. Komponent nr 1,
odpowiadający Części Pierwszej książki,
przekazuje wiedzę na temat amerykańskich ujęć teoretycznych dotyczących moralnego wymiaru przywództwa. Na Część
Drugą składa się komponent 2A, przekazujący wiedzę na temat polskich i kolejnej
porcji amerykańskich ujęć teoretycznych
omawianej problematyki, oraz komponent 2B, prezentujący wyniki autorskich
badań empirycznych. Pojawia się pytanie o rację ilustrowania casusu polskiego egzotycznymi teoriami rodem zza Oceanu. Dlaczego w roli hermeneutów motywacji etycznych polskiej klasy biznesowej postawiono fachowców z USA, a nie
na przykład z Niemiec czy z Japonii? Ten
ważny dylemat autor zbywa dwoma lakonicznymi zdaniami. Pierwsze z nich głosi, że nauka amerykańska dostarcza najbardziej zaawansowanej teorii w analizowanej dziedzinie, drugie orzeka, że Stany Zjednoczone są „ojczyzną idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa”.
Sposób potraktowania tematu rodzi podejrzenie, iż partykularna idea (a ściślej:
doktryna) Corporate Social Responsibility (CSR) została przez autora utożsamiona z ogólną normą etyczną, nakazującą
wzgląd na moralny wymiar działalności
gospodarczej. Brak odniesień do bliższej
naszemu krajowi europejskiej refleksji
teoretycznej w tej dziedzinie, jak również
brak jakichkolwiek odwołań do przedkomunistycznego okresu własnej, polskiej
tradycji naukowej nie został uzasadniony ani słowem.
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Narracja pracy prowadzona jest według paradygmatu konstruktywistycznego, w jego wariancie nominalistycznym.
Omawiając poszczególne nurty i stanowiska amerykańskiej myśli teoretycznej, autor
odnosi je do samodzielnie skonstruowanego spektrum stanowisk, którego ekstrema
wyznacza z jednej strony pogląd o amoralności przywódczych działań biznesowych,
z drugiej zaś pogląd o integralnym związku
ludzkiego działania z moralnością. Książka dostarcza imponującego zakresu wiadomości o rozmaitych stanowiskach teoretycznych oraz firmujących je nazwiskach
badaczy. Olbrzymia większość przytoczonej
literatury prezentowana jest po raz pierwszy w publikacji polskojęzycznej, co w pełni
uzasadnia obszerność ich omówień, zestawień i dyskusji. Niestety, dla odbiorcy, który, jak niżej podpisany, postrzega rzeczywistość w kategoriach realistycznych, barierę w recepcji stwarza nominalistyczny typ
analizy. Poszczególne elementy narracji
prezentowane są w formie sekwencji pojęć
i koncepcji, bez odniesień kontekstowych
– empirycznych lub chronologicznych. Pośród natłoku danych teoretycznych zabrakło informacji pozwalających zorientować
się, które z zaprezentowanych stanowisk
badawczych znalazły uznanie społeczności naukowej, a które mają charakter marginalny i dlaczego; na jakiej podstawie autor wybrał jedne koncepcje, a pominął inne.
Chlubnym wyjątkiem od reguły nominalizmu jest autorska teza o charakterze kulturalistycznym, zgodnie z którą współczesna doktryna CSR wykazuje genetyczną za-
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leżność od ideologicznego klimatu kontrkultury, jaki zawładnął Ameryką w latach
sześćdziesiątych XX w.
Autor podkreśla, że jego praca ma charakter interdyscyplinarny, sytuując się „na
styku nauk o polityce, socjologii oraz nauk
o organizacji i zarządzaniu”. O ile trzeci z wymienionych obszarów został, istotnie, dość intensywnie wyeksploatowany,
o tyle obszar politologii potraktowano bardzo powierzchownie. Autor przyznaje, że
„perspektywa politologiczna reprezentowana jest szczególnie wyraźnie w rozdziale pierwszym”, co niestety sprowadza się do
oczywistej skądinąd, abstrakcyjnie sformułowanej konstatacji o „politycznym charakterze mechanizmów kształtujących globalne standardy biznesu”. „Polityczność” zagadnienia zreferowano na sposób nominalistyczny – redukując perymetr analizy do abstrakcyjnie potraktowanych koncepcji, zapożyczonych z amerykańskich
nauk społecznych. Szczególnie przy analizie kluczowego dla całej pracy casusu polskiego doskwiera brak osadzenia problematyki w kontekście historycznym, kulturowym i geopolitycznym. Nominalistyczna
sugestia wypływająca z logiki wywodu, jakoby postsocjalistyczna Polska i suwerenna od zarania Ameryka były obszarami badawczymi poddającymi się tożsamym kategoriom analitycznym, brzmi kuriozalnie
i jeśli taka właśnie byłaby teza własna autora, wymagałaby ona przekonującego uzasadnienia.
Część druga książki, zapowiedziana we
wstępie jako „empiryczna”, dostarcza, jak
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powiedziałem, mieszanki elementów empirycznych (komponent 2B) oraz, ponownie, teoretycznych (komponent 2A). Każde wprowadzane przez siebie pojęcie autor czuje się w obowiązku obudować historią jego aplikacji na gruncie polskich
nauk społecznych, ewentualnie kolejnymi,
niesygnalizowanymi wcześniej koncepcjami amerykańskimi. Jest to element zbędny dla przeciętnego odbiorcy, który po jakże obfitej dawce teorii, zaserwowanej mu
w Części pierwszej chciałby wreszcie dojść
do ustaleń empirycznych. Chyba że zakładanym głównym odbiorcą pracy miałoby być jakieś srogie grono jurorów… Skoro jednak empiryczne znaleziska na gruncie polskim zostają obudowane obcym dorobkiem teoretycznym, powraca postawione przeze mnie wyżej pytanie o sens obecności całej Części Pierwszej, zapełnionej egzotycznymi teoriami zza Oceanu. Problem
komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy autor – po wzorowo przeprowadzonej i zreferowanej procedurze badań terenowych –
przechodzi wreszcie do wniosków, na które z utęsknieniem, od kilkuset stron, oczekuje czytelnik przywabiony tytułem książki. Okazuje się wtedy bowiem, że kategorie teoretyczne, w jakich autor ostatecznie
wyraził wyniki badań własnych, są jego autorską „rekonstrukcją standardów moralnych [osób poddanych badaniu] na podstawie [ich] konkretnych zachowań i decyzji”.
Skoro do interpretacji danych empirycznych wystarczyły autorskie zdolności kreacji własnej wersji teorii (co należy, skądinąd, docenić jako umiejętność najwyższe-

Dariusz Góra-Szopiński: Jerzy Szczupaczyński, Władza a moralny wymiar przywództwa

go rzędu), to czemu właściwie (pomijając
ewentualność srogich pohukiwań wyimaginowanego jury) miało służyć relacjonowanie wszystkich tych odmian amerykańskich teorii w Części Pierwszej wraz z cząstkowymi polskimi i amerykańskimi teoretyzacjami w komponencie 2A Części Drugiej
owej jakże obszernej publikacji?
Jeżeli przyjąć, że amerykańskie nauki
społeczne dostarczają najbardziej zaawansowanej teorii, zaś godne uwagi publikacje
krajowe powstały nie wcześniej niż w epoce PRL-u, to do czego może prowadzić taka
konstatacja? W tej fundamentalnej i bardzo politologicznej kwestii stanowisko własne autora jest, niestety, znowu wielce lakoniczne. Pierwsza deklaracja mówi o tym, iż
polska transformacja ustrojowa zakończyła się wraz z akcesją do UE. To bardzo śmiała teza, niestety, ograniczająca się do jednego zdania. Druga deklaracja głosi, co następuje: „Firmy z kapitałem zagranicznym
[w Polsce] są głównym nośnikiem idei społecznej odpowiedzialności biznesu [czytaj:
jakiejkolwiek etyczności w biznesie] i najczęściej to one je realizują”. Czasami milczenie wydaje się złotem. Bardzo niepokoję się o to, co wyniknęłoby z pociągnięcia za język głosiciela analogicznych poglądów. Bardzo obawiam się narracji w stylu
postkolonialnym, wywodów o intelektualnej i moralnej beznadziei „tego kraju”, który
dopiero przedstawiciele „oświeconego” Zachodu mają szansę gruntownie ucywilizować. Oczywiście, o tak ahistoryczne i antypolskie poglądy nie śmiałbym podejrzewać
bohatera o statusie Mojżesza. Wspomnę tyl-
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ko, że nigdzie w krajowych publikacjach nie
spotkałem się wcześniej z tak jednoznaczną cezurą transformacji ustrojowej. Był to
natomiast pogląd szeroko propagowany na
Węgrzech w okresie rządów postkomunisty Gyurcsany’ego. Od czasów kompromitacji i obalenia tamtej ekipy rządowej bracia Madziarzy nie przestają zadziwiać nas
skalą tego, jak wiele jeszcze spraw domaga się „przetransformowania” w systemach
postsocjalistycznych, łącznie z samym fundamentem ustrojowym, jakim jest konstytucja państwa.
Najbardziej interesujące – z punktu widzenia czytelnika rozbudzonego tytułem
książki – wydają się rozdziały poświęcone systemom reprezentacji aksjologicznej przedstawicieli polskiej klasy biznesowej. Wieloletnie badania własne autora
zostały przeprowadzone przy użyciu metod jakościowych, w formie pogłębionych
wywiadów indywidualnych. Swoje obiekty badawcze autor wyszukał poprzez branżowe spisy przedsiębiorców. Na podstawie pełnionej funkcji zawodowej podzielono badanych na dwie grupy: menedżerów kontraktowych oraz właścicieli przedsiębiorstw. Autor przyznaje (a czytelnicy
mogą sami ocenić na podstawie zamieszczonych cytatów), jak wiele trudności sprawiła badanym artykulacja wypowiedzi na
tematy etyczno-moralne. W rezultacie tylko część wywiadów okazała się źródłem
koherentnych danych, dających podstawę
do dalszej obróbki. Na podstawie ich treści dokonana została autorska rekonstrukcja pięciu, odrębnie sklasyfikowanych „per-
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spektyw aksjonormatywnych”, zidentyfikowanych wśród każdej z grup respondentów,
których część udało się wzajemnie skorelować. Obok wyraźnie mniejszościowego stanowiska zidentyfikowanego jako amoralne, większość pozostałych stanowisk dała
się pogrupować pomiędzy takie, które źródeł wartości w biznesie upatrują w osobie
biznesmena, oraz takie, które owych źródeł
upatrują w społecznym otoczeniu biznesu.
W tym momencie czytelnik, któremu obca
jest perspektywa nominalistyczna, po raz
kolejny ma dylemat. Respondenci poddani
badaniu zostali zakodowani jako abstrakcyjne symbole statystyczne. Nic nie wiemy
o ich historii, nic o ich osobowości. Wiemy,
że większość z nich uznała za własny pogląd o związku ludzkiego działania z moralnością. Ale co jest treścią tej moralności?
Na podstawie danych o wieku respondentów, odczytanych z aneksu na końcu książki, można wydedukować, że w przeważającej większości wszyscy oni wychowali
się w minionym ustroju, który miał bardzo jasno określony stosunek do ich obecnego statusu społecznego. Kim byli w tamtych czasach? Czy członkami nomenklatury, na których standardach moralnych zaważył interes w reprodukcji przywilejów
klasowych, czy może krytykami systemu,
kształtującymi swoje przekonania moralne
w opozycji do panujących stosunków społecznych? Jakie środowiska „aksjonormatywne” ukształtowały ich system wartości?
Jakie lektury na nich wpłynęły i czy była
wśród nich choćby jedna spośród tych,
które autor obszernie zreferował w swo-
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jej książce? A skoro żyją w kraju cieszącym się jednym z najwyższych na świecie
odsetkiem osób deklarujących przynależność do bardzo określonej instytucji „aksjonormatywnej”, zaś sami – w sposób rażąco odbiegający od ich amerykańskich
odpowiedników – wykazują tak zawstydzającą nieporadność w artykułowaniu
opinii moralnych – to gdzie szukać przyczyn tego stanu rzeczy? Operacje dokonane na materiale badawczym nie budzą zastrzeżeń z punktu widzenia funkcjonujących metodologii, niemniej jednak – skoro okazuje się na przykład, że tylko dwie
z badanych osób wypowiadają opinie dające się zrekonstruować jako A, a trzy inne
jako B – to z realistycznego punktu widzenia (jak uczył choćby von Mises) nie wynika wiele więcej ponad to, że pośród blisko
czterdziestomilionowej populacji mieszkańców kraju nad Wisłą zdarzyły się takie
dwie lub trzy osoby, które uznają, że A lub
że B. Jak dowieść szerszej reprezentatywności wniosków wywiedzionych na podstawie mikroskopijnej próby? W perspektywie konstruktywistyczno-nominalistycznej podobne pytania muszą pozostać bez
odpowiedzi. Próżnię tę autor stara się zapełnić wyrażoną w zakończeniu ogólnikową adhortacją o „potrzebie dalszych badań nad politycznymi mechanizmami, które kreują więzi biznesu z jego społecznym
otoczeniem”.
Na marginesie badań własnych autora
warto zauważyć szczególny proces lingwistyczny, jaki dokonał się od czasów mniej
więcej PRL-owskich. Wtedy niepewność
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swoich myśli wyrażano za pomocą asekuracyjnego przeczenia: „nie?”. Współcześni
respondenci autora, zażenowani intymnością adresowanych do nich pytań o wartości moralne, reagują asekurancko afirmatywnym: „tak?”. Oto przykład takiej wypowiedzi: „Jeśli mówimy, że firma powinna
mieć jakiś system wartości, to my chyba
jesteśmy bliscy koncepcji firmy, która jest
odzwierciedleniem, czy swoistą kopią rodziny, tak? Bo to jest tak, firma to znacznie większy organizm niż rodzina, zwłaszcza ta najbliższa, tak? I ona musi mieć swoje wartości. Jeśli ich nie ma, to prędzej czy
później znajdzie się w trudnym położeniu,
tak jak rodzina, jak normalna rodzina”. Odnotujmy bełkotliwość, tautologiczność, czy
wręcz „pytyjski” charakter wypowiedzi respondentów, z których nieszczęsny autor
ze swoją ekipą badawczą stara się wydobyć i zrekonstruować jakieś koherentne deklaracje etyczne.
Wnioski końcowe publikacji mają charakter pesymistyczny, lecz nie jednoznaczny. Autor zwraca uwagę na dwa elementy:
„dualizację ładu aksjonormatywnego”, przejawiającą się w pogłębianiu różnic między
porządkiem prawnym a więziami moralnymi, oraz „heterogenizację moralnego etosu
przywództwa organizacyjnego”, co oznacza niepokojącą niespójność aksjologiczną
mnożących się jak grzyby po deszczu rozmaitych deklaratywnych kodeksów etycznych, coraz częściej traktowanych jako substytuty systemów wartości.
Informacja zamieszczona na stronie redakcyjnej książki, iż korekty tekstu doko-
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nał „zespół”, winna wzbudzić uzasadnioną
nieufność zarówno czytelników, jak i przyszłych autorów zainteresowanych ofertą
znanego warszawskiego wydawnictwa, które opublikowało pracę Szczupaczyńskiego.
Publikacja zawiera mnóstwo błędów korektorskich, zwłaszcza w zapisie nazwisk obcojęzycznych, co przy autorskiej manierze
niepodawania pełnych imion przy nazwiskach zagranicznych teoretyków daje szczególnie antydydaktyczny efekt. Humorystyczy efekt z kolei przynosi pomylenie akronimów: CSR i CRS, Corporate Social Responsibility z nazwą francuskiej formacji
policyjnej, odpowiedniczką ZOMO. Sympatyczny efekt – który dedykujemy wydawcy naszego czasopisma – przynosi bibliografia publikacji, w której nazwa Wydawnictwa ADAM MARSZAŁEK drukowana
jest majuskułą.
Nie można powiedzieć, żeby książka
Szczupaczyńskiego napisana została z myślą o jej bohaterach, biznesmenach – zastosowany w niej hermetyczny i abstrakcyjny
język musi okazać się skuteczną barierą recepcji. Książka nie jest także adresowana do
aktywistów, społeczników, członków duszpasterstw akademickich i innych poszukiwaczy klucza do zrozumienia moralnego
oblicza współczesnej Polski. Ta grupa odbiorców oczekuje innego typu wiedzy. Zamiast konstruktywistycznych popisów formalnych i nominalistycznej analizy pojęć
potrzebowaliby oni osadzonego w historyczno-kulturowo-geopolitycznym kontekście realistycznego raportu o tym, jak
się sprawy mają. Biblijny Mojżesz, jak wia-
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domo, nie zdołał wprowadzić swego ludu
do Ziemi Obiecanej. Jego towarzysze i wychowankowie musieli podjąć trud budowy
przyszłości o własnych siłach. Ci, którzy
znają zasługi polskiego Mojżesza w krzewieniu światowej myśli z zakresu nauk społecznych, zapewne zgodzą się z opinią, że
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jest coś amoralnego w systemie, w którym
osoba takiego formatu funkcjonuje w pozycji kadeta poddawanego musztrom. To także jest jakiś aksjonormatywny znak czasu,
obok którego nie wolno przejść obojętnie,
tak? Tak?!
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Mirosław Lakomy, Demokracja 2.0. Interakcja polityczna
w nowych mediach
Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 404
Piotr Dąmbski*

Niniejszy tekst jest recenzją monografii autorstwa Mirosława Lakomego pod tytułem
Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach. Tematem niniejszego dzieła
jest problematyka postulowanego nowego
modelu ustroju demokratycznego. W modelu tym komunikacja pomiędzy władzą
a obywatelami nie jest, jak dotychczas, jednostronna, od władzy do obywateli, lecz odbywa się ona w dwie strony.
Komunikacja polityczna musi odbywać
się na jakiejś płaszczyźnie. Ze względów organizacyjnych rzadko kiedy polityk ma czas
prowadzić rozmowę w cztery oczy z obywatelami, dlatego musimy ją wykluczyć.
Przemówienia polityczne czy wystąpienia
w prasie, radiu czy telewizji cechują się jednostronnością przekazu. Internet jako jedyne medium oferuje dwustronność przekazu, niezbędną do funkcjonowania nowego
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modelu demokracji. W związku z tym, że
nowy model demokracji jest niejako wasalem sieci internetowej, szczególnie jej drugiej generacji, czyli Web 2.0, nazywa się go
demokracją drugiej generacji, a więc określeniem podanym nam w tytule monografii, czyli Demokracją 2.0. Autor książki ukazuje więc nowy model demokracji jako demokrację internetową i twierdzi, iż ma on
szansę po raz pierwszy od czasów starożytnych Aten w pełni przywrócić demokrację
bezpośrednią.
W monografii została dokonana analiza
stopnia wykorzystywania narzędzi komunikacji internetowej przez polityków krajowych i zagranicznych. Porównanie to wypada na niekorzyść polskich graczy politycznych. Jest to uzasadnione dwoma powodami. Po pierwsze, polscy politycy w znacznie
mniejszym stopniu niż zagraniczni, szczególnie amerykańscy, a także francuscy i latynoamerykańscy, poświęcają uwagę temu
co autor nazywa nowymi mediami, a więc
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narzędziami sieci internetowej obydwu generacji. Dzienniki internetowe oraz media
społeczne są przez polskich polityków co
prawda wykorzystywane, lecz uważny analityk dostrzeże, że czynią to oni w sposób
bardzo powierzchowny, zakładając swoje konta na portalach społecznościowych
bardziej dla stworzenia złudnego wizerunku bycia nowoczesnym niż z rzeczywistej
próby bycia takim, choć w tej sferze zdarzają się oczywiście wyjątki. Po drugie, polscy
politycy nawet w najmniejszym stopniu nie
dostrzegają możliwości dwukierunkowej
komunikacji, jaką dają nowe media, a według autora będącej podstawą nowego modelu demokracji, lecz traktują je na takiej
samej zasadzie jak prasę, radio czy telewizję. Innymi słowy, polscy politycy dostrzegają jedynie różnicę zewnętrzną pomiędzy
starymi a nowymi mediami, lecz nie widzą tego, co tak naprawdę jako jedyne tworzy dychotomię stare i nowe media, a więc
jednostronnej i dwustronnej komunikacji.
Polska na tym tle pozostaje zacofana w stosunku do krajów zachodnich, wśród których prym wiodą Stany Zjednoczone, których czołowym politykiem demokracji nowej generacji jest prezydent Barack Obama.
Autor monografii nie kończy swojego
wywodu jedynie na działaniach polityków
w internecie, lecz rozpościera go także na
działania polityczne, które zostały zainicjowane oddolnie przez obywateli korzystających z internetu. Można zaryzykować podzielenie ich na cztery rodzaje: inicjatywy
poparcia bądź sprzeciwu wobec danego polityka czy ugrupowania, spontaniczne ak-
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cje manifestacyjne, jawne formy instytucjonalizacji działań w internecie oraz wreszcie niejawne grupy działające w sieci internetowej. Do tych pierwszych, czyli ruchów
poparcia albo sprzeciwu wobec polityków
i ich ugrupowań, możemy zaliczyć wszelką działalność odbywającą się w sieci internetowej, związaną z komentowaniem bieżących wydarzeń politycznych bądź wypowiedzi polityków, pojawiających się zarówno w mediach tradycyjnych, jak i nowych
mediach, na przykład w dziennikach internetowych. Bardzo często efektem tych działań staje się elektroniczna debata pomiędzy
zwolennikami i przeciwnikami danego polityka czy ugrupowania, w którą w niektórych przypadkach może włączyć się i sam
aktor polityczny, co autor książki uważa za
przejaw występowania nowego modelu demokracji. Częstokroć wokół danego polityka czy ugrupowania powstają funkcjonujące w sieci internetowej efemeryczne grupy
poparcia lub antypatii.
Drugi rodzaj działań, a więc spontaniczne akcje manifestacyjne, ma jeszcze mniej
formalny charakter od poprzedniego. Według autora ich celem jest stworzenie tak
ogromnego szumu medialnego w internecie, aby jego użytkownicy w końcu wyszli
na ulice i tam rozpoczęli działania, które
w państwach demokratycznych dochodzą
głównie do manifestacji i protestów, natomiast w państwach autorytarnych i totalitarnych idą o krok dalej i rozwijają się w zamieszki, a nawet w wojny domowe. Przykładami takich spontanicznych akcji protestacyjnych według autora są ruch bojko-
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towania Wall Street czy fala rewolucji określanych wspólną nazwą Arabska Wiosna.
W odróżnieniu od poprzedniej formy działania nie ograniczają się one jedynie do sfery wirtualnej, lecz wychodzą poza nią do
sfery prawdziwego świata, co uświadamia
nas w tym względzie, iż coś abstrakcyjnego, istniejącego jedynie w świecie wirtualnym, może urzeczywistnić się w świecie
realnym. Spontaniczne akcje manifestacyjne, pod warunkiem że mają charakter pokojowy, wpisują się do nowego modelu demokracji, bowiem dzięki nim dyskurs polityczny między elitami politycznymi a obywatelami odbywa się w dwie strony, jako
że autorami manifestacji mogą być zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy aktualnego rządu.
Trzecią formą oddolnych działań użytkowników internetu są formy instytucjonalizacji, które wykraczają poza sferę sieci internetowej, zrzeszając się w ramach prawnych jako ugrupowania polityczne. Mimo
prawnej formalizacji ugrupowania te nie
poprzestają działać w sieci internetowej,
stając się obecnymi w tym samym czasie
i w świecie wirtualnym, i w prawdziwym
świecie, dzięki czemu jednocześnie odgórnie pracują w organach przedstawicielskich, jak i oddolnie w sferze wirtualnej, co
świadczy o ich dwustronnym procesie politycznego komunikowania się. Autor monografii uznaje je za najdoskonalszą z form
politycznych działań internautów, bowiem
w pełni realizują one założenia dwukierunkowego modelu demokracji. Jako dwa najbardziej wyrafinowane przykłady tej formy
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działania wymienia on Partię Piratów, działającą na całym świecie w ramach swojej
międzynarodówki, a szczególnie odnoszącą sukcesy w Szwecji i w Niemczech, powstałą na kanwie protestów wobec działań legislacyjnych zmierzających do ograniczenia wymiany produktów intelektualnych w sieci internetowej, oraz Islandzką konstytuantę, której powołanie do życia
oraz skład personalny dokonały się za pośrednictwem internetu. Autor monografii
stwierdza, iż w krajach tych, dzięki powyższym zjawiskom, udało się w pewnym stopniu zrealizować współczesny model demokracji bezpośredniej.
Ostatnią, budzącą ogrom kontrowersji
formą oddolnej działalności użytkowników internetu w sferze polityki jest tworzenie grup niejawnych. Można podzielić je na
dwa rodzaje: ujawniających tajne informacje
oraz powodujących zakłócenia w sieci internetowej. Te pierwsze polegają na umieszczaniu anonimowo na stronach internetowych wykradzionych informacji z baz danych i archiwów rządów lub wielkich przedsiębiorstw. Z oczywistych względów działalność taka budzi dychotomię wartości pomiędzy bezpieczeństwem państw a wolnością obywateli, co czyni działalność demaskatorską ogromnie kontrowersyjną. Druga
metoda działania jest jeszcze bardziej moralnie dwuznaczna, bowiem polega ona na
atakach hakerów na komputery rządów lub
wielkich przedsiębiorstw w celu likwidacji egzystencji owych instytucji w świecie
wirtualnym. Działania te budzą największe kontrowersje. Obydwie formy wpisu-
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ją się do komunikacji dwukierunkowej pomiędzy władzą a rządzonymi, bowiem rządy
państw stosują je w taki sam sposób w walce ze swoimi przeciwnikami, jak oni sami.
Autor monografii wyraża uznanie dla
sieci internetowej, szczególnie w postaci narzędzi jej drugiej generacji, oraz kreśli jej historyczną rolę w utworzeniu nowej
demokracji, będącej lekarstwem na bolączki i niesprawności jej obecnej formy. W tym
miejscu postanowiono dokonać polemiki z nim, bowiem stwierdzono, że rola internetu w rewolucji demokracji jest przez
niego dość wyolbrzymiona, podobnie jak
i sama idea jej nowego modelu. Zwrócono
uwagę, że sieć internetowa, nawet w swojej
drugiej generacji, jedynie w małym ułamku umożliwia komunikację w dwie strony, gdyż w rzeczywistości polityk nie jest
w stanie przeczytać, a tym bardziej odpowiedzieć na wszystkie kierowane do niego
komunikaty, których w demokracji bezpośredniej byłoby wysyłanych do niego miliony dziennie. Rezultatem wprowadzenia
owego nowego modelu demokracji byłoby
to, że obywatele rzeczywiście wysyłaliby do
polityków wiadomości, lecz czytaliby i od-
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powiadaliby na nie nie ich adresaci, lecz zespoły asystentów, w efekcie czego wrócilibyśmy do punktu wyjścia. Autor monografii ma oczywiście rację, mówiąc że demokracja 2.0 umożliwiła realnym Habermasowski model demokracji permanentnej,
jednakże mimo to nie jest w stanie uczynić
możliwego modelu demokracji bezpośredniej. Skonkludowano więc, że przypadki takie jak Partia Piratów czy islandzka Konstytuanta są jedynie jaskółkami demokracji 2.0
i takimi powinny pozostać, natomiast jeśli
przyniosą one nastanie nowego modelu demokracji, to może on skończyć się jeszcze
większym kryzysem demokracji niż ten,
jaki przechodzi ona obecnie.
Mimo różnic w zdaniu stwierdzono iż
monografia autorstwa Mirosława Lakomego pod tytułem Demokracja 2.0. Interakcja polityczna w nowych mediach jest
niezwykle interesującą i skłaniającą do refleksji publikacją, obszernie wypowiadającą się na bardzo nowatorski temat. Lektura monografii była nie tylko pouczająca,
ale i przyjemna, choć nie pozwalająca zgodzić się z wnioskami wyciągniętymi przez
jej autora.
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Tadeusz Palmowski, Kaliningrad – szansa czy zagrożenie dla Europy
Bałtyckiej? Monografia społeczno-gospodarcza
Wydawnictwo „Bernardinum”, Gdańsk–Pelplin 2013, ss. 352
Marcin Chełminiak*

Po 1989 roku problematyka związana z Obwodem Kaliningradzkim stała się jednym
z elementów badań zarówno nad regionem Morza Bałtyckiego, jak i samą Rosją.
Ten podmiot Federacji Rosyjskiej po rozpadzie Związku Radzieckiego znalazł się
w szczególnym położeniu geopolitycznym.
Jego „enklawowy” status związany z odseparowaniem go od pozostałej części państwa stał się wyzwaniem nie tylko dla władz
regionalnych w samym Obwodzie, ale także dla Moskwy. Radykalne pomysły, które
pojawiały się od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, dotyczące jego przyszłości w postzimnowojennej Europie jako autonomicznej części Rosji często rozmijały
się z twardą polityczną rzeczywistością. Obwód Kaliningradzki był bowiem dla naszego wschodniego sąsiada istotnym czynni* Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
Instytut Nauk Politycznych.

kiem mającym ugruntować polityczną, gospodarczą i wojskową obecność Federacji
Rosyjskiej w regionie Morza Bałtyckiego.
Z perspektywy polskich interesów ten podmiot Rosji z jednej strony stał się szansą na
rozwój współpracy transgranicznej i regionalnej ze wschodnim partnerem, z drugiej
zaś był potencjalnym źródłem zagrożenia
militarnego, szczególnie w okresie bezpośrednio po rozwiązaniu Układu Warszawskiego.
Kwestiom społeczno-gospodarczym
związanym z Obwodem Kaliningradzkim
jest właśnie poświęcona recenzowana praca autorstwa profesora Tadeusza Palmowskiego z Uniwersytetu Gdańskiego. Autor
od wielu lat należy do grona czołowych badaczy problematyki kaliningradzkiej w Polsce i Europie. Głównym celem jego książki
jest zbadanie roli Obwodu Kaliningradzkiego w procesie integracji Europy Bałtyckiej,
co wiąże się z „główną tezą pracy wypły-
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wającą z przekonania, że pełna integracja
bałtycka może być osiągnięta przy istotnym
udziale Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej”1.
Książka składa się z kilkunastu rozdziałów. Większość z nich dotyczy uwarunkowań wewnętrznych rosyjskiej enklawy
(m.in. historycznych, geograficznych, administracyjnych, demograficznych i ekonomicznych). Cztery ostatnie części są związane z międzynarodowym położeniem
Obwodu, szczególnie w kontekście kooperacji bałtyckiej oraz europejskiej. Autor
w uporządkowanym, wyważonym wywodzie zwraca uwagę na najważniejsze (wewnętrzne i zewnętrzne) stymulatory rozwoju tego podmiotu Federacji Rosyjskiej
po 1991 roku. Podkreśla szczególne geopolityczne położenie tej części Rosji, które
w specjalny sposób wpływało i nadal wpływa na jej rolę oraz pozycję w polityce naszego wschodniego sąsiada, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.
Rozważania dotyczące międzynarodowego
znaczenia analizowanego podmiotu oczywiście ogniskują się wokół wymiaru bałtyckiego. T. Palmowski, analizując kwestie kooperacji enklawy z państwami tego regionu, słusznie wskazuje na wagę problematyki rozwoju transportu, tranzytu i infrastruktury portowej.
Mimo tego, iż główny wywód pracy dotyczy tzw. „miękkiej” problematyki, czy1
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li kwestii gospodarczych i społecznych,
to autor nie ucieka także od kwestii, które szczególnie w latach dziewięćdziesiątych
XX wieku budziły największe kontrowersje,
czyli szczególnego zmilitaryzowania rosyjskiej enklawy. T. Palmowski podkreśla, że
obecna „redukcja wojsk w Obwodzie Kaliningradzkim nie zmienia faktu, że obwód
jako region najbardziej wysunięty na zachód, graniczący z państwami UE i NATO,
nadal pozostaje jednym z największych
skupisk jednostek wojskowych w Rosji”2.
Jego wnioski pokrywają się tutaj z analizami polskich i zachodnioeuropejskich ekspertów wojskowych, którzy zwracają uwagę na geostrategiczne znaczenie enklawy,
zwłaszcza w kontekście stosunków Rosji
z republikami bałtyckimi.
Lektura recenzowanej książki pozostawia czytelnika z przekonaniem, że rosyjska enklawa jest niewątpliwie wyjątkowym podmiotem Federacji Rosyjskiej.
Wyjątkowym ze względu na swoje geopolityczne położenie, genezę powstania oraz
możliwość wykorzystania w międzynarodowej rozgrywce, jaką Moskwa prowadzi
w wymiarze europejskim czy bałtyckim.
W swoich analizach autor słusznie wskazuje, iż „Obwód Kaliningradzki stał się miejscem zbliżenia Rosji i Unii Europejskiej.
Wymiar tego stanu ma charakter pragmatyczny. O jego trwałości zadecyduje rozwój
sytuacji na scenie międzynarodowej. Zależał będzie tez od wypracowania właściwych relacji pomiędzy UE i NATO, z jed2

Ibidem, s. 239.
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nej strony a Rosją z drugiej”3. Te słowa nabierają szczególnego znaczenia w kontekście obecnego pogorszenia stosunków między Zachodem i Rosją związanego z aneksją Krymu przez FR i wojną we wschodnich
regionach Ukrainy. Politycy polscy i rosyjscy podkreślają wprawdzie, że mały ruch
graniczny wprowadzony na pograniczu
polsko-kaliningradzkim w 2012 r. nie jest
wprawdzie na razie zagrożony, ale trudno
wyrokować, czy dalsze zaognianie się kryzysu na linii Warszawa–Moskwa nie będzie
skutkowało odejściem od tych rozwiązań.
Warto podkreślić, iż T. Palmowski
w swojej książce wykorzystał bogatą bazę
źródłową. Odwołuje się do pozycji anglojęzycznych, niemieckich, rosyjskich i oczywiście polskich. Dzięki temu praca prezentuje
bogaty wachlarz poglądów, przemyśleń oraz
opinii na temat Obwodu Kaliningradzkiego.
Książka T. Palmowskiego, mimo wielu zalet, pozostawia jednak u czytelnika
3

Ibidem, s. 315 – 316.
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trochę niedosytu. Szkoda, że autor – obok
wnikliwej analizy polityki Unii Europejskiej
wobec Obwodu – nie pokusił się o bardziej
szczegółowe przedstawienie miejsca i roli
rosyjskiej enklawy w np. strategii Organizacji Paktu Północnoatlatyckiego. Może nieco więcej miejsca należało także poświęcić
szerokiej współpracy transgranicznej, którą
od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi ten podmiot Federacji Rosyjskiej? Oczywiście powyższe zastrzeżenia nie obniżają
wartości recenzowanej pracy. Tę niezwykle
wartościową książkę można polecić wszystkim tym, którzy zajmują się naukową analizą politycznej, społecznej oraz ekonomicznej rzeczywistości współczesnej Rosji. Lekturą obowiązkową powinna być natomiast
dla badaczy problematyki kaliningradzkiej.
Recenzowana praca z jednej strony bowiem
porządkuje i systematyzuje wiedzę z tej tematyki, a z drugiej wnosi bardzo dużo nowego do naukowego poznania Obwodu Kaliningradzkiego.
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Lotar Rasiński, Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna
bez teorii krytycznej,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 336
Łukasz Perlikowski*

Istnieją dwie zasadnicze możliwości uprawiania refleksji spod znaku filozofii politycznej. Pierwsza polega na rzetelnym
i dokładnym referowaniu koncepcji danego myśliciela, druga natomiast na sięganiu
po różne wątki i ich przeplataniu w celu
osiągnięcia nowych wniosków, odkrycia
nowych prawd. Różnicę między tymi podejściami w sposób wyrazisty ujął Wojciech Sadurski, pisząc, iż myśliciele polityczni dzielą się na tych, dla których właściwym sformułowaniem jest „Arystoteles
mówił…”, i tych, którzy za słuszne przyjmują „Arystoteles mówi…”1. Lotar Rasiński
niewątpliwie ma aspiracje, by zaliczać się
do grona tych drugich. Pytanie, które towarzyszy czytelnikowi po ostatnie karty lektury Śladami Marksa i Wittgensteina brzmi
* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.
1
W. Sadurski. Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia, Warszawa 1988.

następująco: czy to, co autor nazwał „niełatwym mariażem”, nie jest w istocie kontaminacją skutkującą niespójnościami? Rasiński już we wstępie rozpoznaje następujący problem: „Powszechnie wiadomo, że
trudno wyobrazić sobie dwóch bardziej odległych od siebie filozofów: Wittgensteina,
który twierdził, że filozofia zostawia wszystko tak jak jest, i Marksa, który uważał, że
filozofowie tylko rozmaicie interpretowali
świat, a chodzi o to, żeby go zmienić”2. Jeśli
konstrukcja ta wydaje się karkołomna już
we wstępie to powstaje pytanie o jej cel, tudzież usprawiedliwienie.
Jak podpowiada podtytuł Krytyka społeczna bez teorii krytycznej, autor chce
uniknąć problemów związanych z tak zwaną teorią krytyczną i wyjść w kierunku kry-
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tyki społecznej nieobciążonej bagażem metafizyki oraz abstrakcyjnej teorii. Za dwa
podstawowe modele krytyki autor przyjmuje Sokratesa oraz Platona. Ten pierwszy
docieka spraw moralnych, dyskutując ze
współobywatelami, natomiast drugi przynosi obywatelom prawdę ze świata Idei. Celem konstrukcji Rasińskiego jest połączenie
tych dwóch stanowisk, do czego służyć ma
ów „niełatwy mariaż”. Sam autor identyfikuje swoje poglądy z postulatami tak zwanej praktyki emancypacyjnej, co wiąże go
z twórczością Michela Foucaulta.
Tok wywodu podzielony został na siedem części okraszonych wstępem i zakończeniem. W pierwszej części autor zajmuje
się pojęciem krytyki oraz ideologii na podstawie teorii Marksa oraz Althussera, by
następnie poszerzyć teoretyczny horyzont
krytyki, do czego służyć mają koncepcje
Michaela Walzera. Czytelnik trafia na analizę myśli Wittgensteina w rozdziale trzecim. Następny rozdział traktuje o interpretacji dzieł Wittgensteina, wedle której pozytywny wymiar jego filozofii jest czytelny,
wyraźny i ma potencjał krytyczny, co zostaje uzasadnione występowaniem takich
pomysłów jak „przejrzysta ekspozycja” czy
też „zmiana aspektu”. Rozdział piąty to polityczna interpretacja treści rozwiniętych
w rozdziale poprzednim. Co do rozdziału
szóstego i siódmego to nie sposób nie odnieść wrażenia, iż dotyczą one raczej napięcia na linii teorii Foucaulta i Habermasa aniżeli tematu głównego. Wywód wieńczy zakończenie zatytułowane Krytyka jako
praktyka emancypacyjna.
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Zanim przejdziemy do uwag krytycznych, należy ustalić, ku jakim tezom skłania się Rasiński. Za Habermasem wyróżnia
on dwie tradycje; pierwsza wiedzie drogą
od Hegla przez Marksa po Habermasa; druga natomiast od Nietzschego przez Ador
na, Derridę do Foucaulta. Pierwsza polega na próbach dokonania „rewizji rozumu”, pozostając pod wpływem oświecenia;
druga odrzuca nowoczesność poprzez samoprzezwyciężenie rozumu. Autor wywodu zdecydowanie staje po stronie tej ostatniej tradycji. Przyjmując zatem tak ustanowiony punkt wyjściowy, należy zwrócić
uwagę na to, co dało asumpt do napisania
książki. Jak piszę Rasiński: „Dlatego współczesne demokracje stanowią żywy przykład rozejścia się teorii i praktyki, zarówno w sensie rozbieżności między refleksją nad demokracją a praktyką demokratyczną, jak i rozbieżności między politycznym procesem podejmowania decyzji a demokratycznym uczestnictwem”3. Za remedium na kryzys uczestnictwa przyjmuje on
„powrót do praktyki”, co warto byłoby uzupełnić, iż chodzi tu o praktykę świadomą
[podkr. – Ł.P.]. Stąd wysiłek, by uwydatnić
refleksyjność kierowania się regułą w myśli
Wittgenseina. Jednakże odnotować należy,
że to teoria Marksa wiedzie prym w opisywanej konstrukcji teoretycznej. Dowodem
na pierwszoplanową rolę Marksa, a marginalną Wittgensteina jest fragment tekstu,
który znajdujemy w zakończeniu, gdzie
„główna rola zestawienia Marksa i Witt3

Ibidem, s. 317.
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gensteina” opisywana jest w taki sposób, że
wykłada się stosunkowo obszernie wkład
tego pierwszego i dodaje się krótki komentarz o drugim: „Według Wittgensteina, czasem najtrudniej dostrzec to, co mamy bezpośrednio przed oczami”4. Ten ostatni nie
jest filozofem systematycznym, jednakże
trzeba mieć na uwadze, że selektywny wybór pewnych wątków jego myśli nie będzie
wolny od bagażu reszty jego teorii. Główny zarzut dotyczący książki polega zatem
na zbyt pochopnym i w efekcie nieudanym
mariażu obcych sobie teorii.
Zanim przejdziemy do uwag szczegółowych, trzeba mieć na uwadze specyfikę myśli Witgensteina. Poza kontrowersjami dotyczącymi relacji między wczesnym a późnym okresem jego twórczości warto sięgnąć do wskazówek samego filozofa, który wspomina o ezoterycznym charakterze swojej twórczości: „Gdy
nie chcesz, aby pewni ludzie wchodzili do pokoju, to zakładasz kłódkę, do której nie mają klucza. Ale nie ma sensu o tym
z nimi rozmawiać, chyba że chcesz jednak, aby podziwiali pokój z zewnątrz!
Przyzwoitym jest zawiesić na drzwiach
kłódkę, która zwróci uwagę tylko tych, którzy mogą ją otworzyć”5. Przyjęcie powyższej
taktyki zachęca do mnożenia się interpretacji i domysłów, jednakże z drugiej strony
zwiększa szansę chybienia tej adekwatnej.

4

Ibidem, s. 311.
L. Wittgenstein, Uwagi różne, Warszawa 2000,
s. 176.
5
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Ważnym elementem recenzowanej pozycji jest omówienie konserwatywnej interpretacji myśli Ludwiga Wittgensteina. Znikomej wiarygodności tropy, które podejmuje autor, to te o arystokratycznym pochodzeniu filozofa, co miałoby świadczyć
o jego predylekcji do konserwatyzmu, czy
też w innym miejscu wskazywanie na inspiracje marksizmem wywołane osobistą znajomością z pewnym przedstawicielem tego
nurtu6. Bardziej rzeczowe jest natomiast
odwołanie do Janosa Nyiriego, Petera Wincha, Ernesta Gellnera, Michaela Oakeshotta,
którzy recypowali dzieło Wittgensteina jako
myśl konserwatywną. Ów „konserwatyzm”
najwyraźniej podkreślony został przez węgierskiego filozofa, który wskazywał na ślepe i niemożliwe do uzasadnienia kierowanie się regułą. O słuszności takiej interpretacji świadczyć mogą Uwagi o Złotej Gałęzi
Frazera, gdzie Wittgenstein zwraca uwagę,
iż: „Już sama myśl, by wyjaśniać zwyczaj –
dajmy na to, zwyczaj zabijania króla-kapłana – wydaje mi się chybiona. Wszystko, co
robi Frazer, to uczynienie go zrozumiałym
dla ludzi myślących tak samo, jak on. Jest
szczególnie godne uwagi, ze wszystkie te
zwyczaje są ostatecznie przedstawione, by
tak rzec, jako głupie czynności”7. Podobnie
rzecz się ma, gdy sięgniemy do fragmentu Dociekań filozoficznych, w których autor
stwierdza, że każda gra językowa powiązana jest z daną praktyką, której perspekty6

L. Rasiński, op.cit., s. 127.
L. Wittgenstein, Uwagi o Złotej Gałęzi Frazera,
Warszawa 1998, s. 12.
7
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wa jest wewnętrzna wobec niej samej. To
znaczy, że w grze językowej można uczestniczyć, operując tym samym kodem na zasadzie automatycznej, nie poddając refleksji poszczególnych jej elementów.
Za kontrowersyjne należy uznać również wprowadzenie analogii języka pasożytniczego i alienacji. „Problem pojawia się
w momencie, gdy chcemy mówić o czymś,
co nie może być elementem żadnej gry językowej czy też formy życia, czyli czymś,
co nie może »ucierać« się w praktyce. Można powiedzieć, ze wówczas »teoria« pasożytuje na »praktyce«. Teoria (metafizyka)
nie ma własnego życia, jest pewnym pozorem, musi czerpać swą realność z naszego
codziennego języka – tak jak »kapitalista«
pasożytuje na »robotniku«, choć sam nie
jest realny […]. Sprowadzenie języka »z powrotem« do siebie jest przezwyciężeniem
alienacji, tak jak u Marksa powrót do siebie
oznacza dostrzeżenie pozornej obcości własnych wytworów”8 – pisze Rasiński. Powyższa analogia jest na pewno ciekawym zestawieniem, jednakże jej walor heurystyczny należy uznać za znikomy. Przeniesienie
rozważań and językiem na pole rozważań
ekonomicznych nie znajduje uzasadnienia.
Efektem jest implicytne utożsamienie filozofii Wittgensteina z materializmem, na co
nie sposób przystać.
Za główny punkt filozofii autora Traktatu, który służyć ma celom analitycznym,
Rasiński przyjął „przejrzystą ekspozycję”
oraz „zmianę aspektu”. Aby właściwie zro8

L. Rasiński, op.cit., s. 169.
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zumieć drogę, jaką podjął, należy mieć na
uwadze, iż tłem rozważań jest tutaj krytyka
społeczna, a powyższe narzędzia mają służyć według niego do „prześwietlania” sfery społecznej. Przejrzysta ekspozycja opisana jest w paragrafie 122 Dociekań filozoficznych: „[…] przejrzysta ekspozycja umożliwia zrozumienie, które właśnie na tym polega, że »dostrzegamy związki«. Stąd doniosłość odnajdywania i wynajdywania
ogniw pośrednich”9. Jako konkretny przykład zastosowania podany jest ten dotyczący ośmiościanu barw z Philosophische Bemerkungen10, a następnie omawiana jest interpretacja, która wyklucza pozytywny charakter tej teorii i przypisuje jej jedynie walor deskrypcyjny, z czym autor finalnie się
nie zgadza. Wydaje się jednak, że autor Dociekań filozoficznych stawia sprawę jasno,
gdy pisze w paragrafie 126: „Filozofia stawia nam jedynie coś przed oczami, niczego nie wyjaśniając i nie wysnuwając żadnych wniosków – skoro wszystko leży jak
na dłoni, to nie ma czego wyjaśniać. Gdyż
to, co jest ewentualnie ukryte, nie interesuje nas”11. Drugi pomysł Wittgensteina,
który zostaje użyty przez Rasińskiego, to
„zmiana aspektu”. W związku z nim podano przykład tworzenia mapy według poszczególnych aspektów, z czego wniosek
wysnuto następujący: „Innymi słowy, można poprawić pewne rzeczy w naszym życiu
9
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, Warszawa 2012, s. 75.
10
L. Rasiński, op.cit., s. 154.
11
L. Wittgensten, Dociekania filozoficzne, op.cit.,
s. 76.
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społecznym wówczas, gdy będziemy umieli na nie odpowiednio spojrzeć”12. Popularny przykład podany przez Wittgensteina to
„kaczko-zając”13, gdzie mamy do czynienia
z przejściem od „stałego widzenia” aspektu
do jego „rozbłyśnięcia”. Przykład ten polega na percepcyjnej różnicy, zależnej od dostrzeżenia jednego z aspektów – kaczka lub
zając. Zauważmy jednak, iż ilość aspektów
i ich kształt są zawsze ograniczone. Są to
zawsze aspekty dotyczące jednego obiektu,
jednej „bryły”. W kontekście krytyki społecznej oznacza to, że w istocie możemy
spojrzeć na dane kwestie inaczej, dostrzec
inny aspekt, ale na ile spostrzeżenie to będzie „krytyczne”, a na ile zależne od zaproponowanej gamy aspektów? Jest to właściwie pytanie o zakres krytyki. Wynika z niego jednak kolejne pytanie – jakie są możliwości takiej krytyki? Inaczej rzecz ujmując
– przejście od deskrypcji, odkrycia nowego aspektu do krytyki czy dalej – emancypacji nie wydaje się płynne. Uwaga ta wiąże
się z kolejnym problemem, który polega na
oderwaniu gry językowej krytyków od społeczeństwa. Kwestia ta dotyczy na przykład
ruchów emancypacyjnych, które oddalają
się od przedmiotu emancypacji poprzez instytucjonalizację czy też skupienie się nad
problemami dotyczącymi funkcjonowania
samego ruchu. Idąc dalej tym tropem, wątpliwość budzi interpretacja Wittgensteina
w duchu krytycznym, zwłaszcza gdy przy12
13

s. 271.

L. Rasiński, op.cit., s. 158.
L. Wittgenstein, Dociekania filozoficzne, op.cit.,
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wołamy słowa filozofa: „Ludzie, którzy nieustannie pytają »dlaczego?«, przypominają
turystów, którzy stojąc przed budowlą, czytają w przewodniku Baedekera historię jej
powstania itd. i są tak pochłonięci lekturą,
że nie są w stanie ujrzeć budowli”14.
„Powrót do praktyki” oparty na wątkach
Wittgensteinowskich byłby czymś zgoła odmiennym niż projekt emancypacyjny. Deskrypcja pozostaje jedyną aspiracją Wittgensteina; jego myśl nie dość, że nie zawiera potencjału emancypacyjnego, to wydaje
się przeciw takiemu występować: „Można
tu jedynie opisywać i powiedzieć: takie oto
jest ludzkie życie”15.
Kryzys demokracji, który stanowi punkt
wyjścia rozważań autora – owo rozejście
się teorii i praktyki może stanowić jej cechę immanentną, co wielokrotnie w historii
myśli politycznej egzemplifikowano licznymi paradoksami tego ustroju. Idea naprawy
tego stanu rzeczy, oparta na tak chwiejnym
gruncie jak „niełatwy mariaż” przeciwstawnych sobie filozofii, wydaje się mijać
z zamierzonym celem. Szeroko rozumiany
„projekt demokratyczny” domaga się raczej poddania refleksji jego fundamentów,
zwłaszcza w obliczu problemów współczesności, która wydaje się charakteryzować
niespotykaną do tej pory dynamiką życia
społecznego oraz nowością problemów, jakie wchodzą w zakres sfery politycznej.

14
15

s. 14.

Idem, Uwagi różne, op.cit., s. 163.
Idem, Uwagi o Złotej Gałęzi Frazera, op.cit.,

