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MAŁY MOCARZ: NOWA ZELANDIA  JAKO PRZYKŁAD 
ROLI MIĘDZYNARODOWEJ OSIĄGNIĘTEJ 

DOBRĄ REPUTACJĄ*

LITTLE STRONGMAN: NEW ZEALAND AS AN EXAMPLE 
OF THE INTERNATIONAL ROLE GAINED 

BY THE GOOD REPUTATION

Lucyna Czechowska**

* Niniejszy artykuł powstał w ramach projektu „Model idealny partnerstwa strategicznego po-
między państwem a organizacją międzynarodową”. Został on sfi nansowany ze środków Narodowego 
Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr UMO-2013/11/D/HS5/01260 (“SONATA 6”).

** Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.

— ABSTRAKT —

Artykuł skoncentrowany jest wokół analizy 
fenomenu roli międzynarodowej, jaką osiągnęła 
we współczesnej Azji Wschodniej Nowa Zelan-
dia. Opierając się na modelu PIPP, oszacowuję 
poszczególne elementy składające się na rolę 
międzynarodową (potęgę, wpływ, obecność 
i  działalność międzynarodową) wszystkich 
Partnerów Dialogowych ASEAN – centralnej 
organizacji regionalnej w  tej części świata. 
Następnie przy pomocy analizy strategicznych 
narracji weryfi kuję hipotezę upatrującą przy-
czynę sukcesu Nowej Zelandii w jej niezmiennej 
od dekad dobrej reputacji.

Słowa kluczowe: rola międzynarodowa, Model 
PIPP, analiza strategicznych narracji, Nowa 
Zelandia, reputacja

— ABSTRACT —

Th e article is focused on the analysis of the 
phenomenon of international role gained by 
New Zealand in contemporary East Asia. Using 
the PIPP model, I estimated each element of the 
international role (power, infl uence, presence, and 
performance) of all Dialogue Partners of ASEAN 
– the central regional organization in this part of 
the world. Th en, with the help of strategic narra-
tives analysis, I verifi ed the hypothesis perceiving 
the reason for the success of New Zealand in its 
unchanged for decades good reputation.

Keywords: international role, PIPP model, strate-
gic narratives analysis, New Zealand, reputation
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CENTRALNA POZYCJA ASEAN WE WSPÓŁCZESNEJ 
AZJI WSCHODNIEJ

Kiedy w 1967 roku Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur i Tajlandia powołały do 
życia Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej nic nie wskazywało 
na to, że kilka dekad później ASEAN stanie się centrum regionalnej architektury 
dla całej Azji Wschodniej. Krótki żywot oraz nikłe osiągnięcia poprzedzających go 
struktur, takich jak: „SEATO, Association of Southeast Asia, MAPHILINDO oraz 
Asia and Pacifi c Council” (Capie, 2015, s. 3), nie przemawiały na korzyść regionalnej 
integracji. Powołana przede wszystkim dla katalizowania napięć pomiędzy człon-
kami założycielami, realizacji ich priorytetów rozwojowych oraz zachowania auto-
nomii regionu organizacja zdołała odizolować się od zimnowojennej konfrontacji 
toczącej się w jej bezpośrednim sąsiedztwie i przetrwać próbę czasu (Pongsudhirak, 
2015). Stowarzyszenie skutecznie przezwyciężyło wytworzone wówczas  podziały, 
obejmując współcześnie praktycznie cały obszar Azji Południowo-Wschodniej 
(pozostający poza ASEAN Timor Wschodni prowadzi obecnie negocjacje akce-
syjne), uchodząc w mniemaniu większości polityków i badaczy za jej synonim. Przy 
pomocy sieci relacji bilateralnych i struktur wielostronnych (przede wszystkim 
EAS) stało się ono centrum szerszego regionu Azji Wschodniej, umiejętnie zbierając 
przy jednym stole potęgi Azji Północnej (Chiny, Japonię, Koreę Pd) i Południowej 
(Indie), a nawet mocarstwa zewnętrzne (USA, Australię, Rosję), którym w innych 
okolicznościach trudno byłoby współpracować (Wah, 2007).

Najważniejszymi elementami architektury regionalnej skupionej wokół 
Stowarzyszenia są powołane: w 1994 roku Regionalne Forum ASEAN (ASEAN 
Regional Forum, ARF), w 1997 roku ASEAN Plus Trzy (ASEAN Plus Th ree, APT), 
w 2005 roku Szczyt Azji Wschodniej (East Asia Summit, EAS), w 2010 roku Spo-
tkania Ministrów Obrony ASEAN Plus (ASEAN Defense Ministers Meeting Plus, 
ADMM+) oraz Forum Morskie ASEAN (ASEAN Maritime Forum, AMF), w 2012 
Rozszerzone Forum Morskie ASEAN (Expanded ASEAN Maritime Forum, EAMF). 
Z początkiem roku 2016 Stowarzyszenie posiadało dziesięciu pełnych Partnerów 
Dialogowych (Dialogue Partners), spośród których siedmiu łączyło z ASEAN 
Partnerstwo Strategiczne (Strategic Partnership): Chiny od 2003 roku, Koreę 
Południową od 2010 roku, Japonię od 2011 roku, Indie od 2012 roku, Australię od 
2014 roku oraz od roku 2015 Stany Zjednoczone i Nową Zelandię. Dwa kolejne 
państwa wiązało ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Wzmocnione (Enhanced Part-
nership): Unię Europejską od 2007 roku (w roku 2014 zapadła decyzja o podjęciu 
starań na rzecz podniesienia go do rangi partnerstwa strategicznego) oraz od 
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2009 roku Kanadę. Z kolei ASEAN i Federację Rosyjską, począwszy od 2005 roku, 
łączyło Partnerstwo Progresywne i Wszechmocne (Progressive and Comprehensive 
Partnership), niemniej w ramach przygotowań do rocznicowego szczytu, który 
odbędzie się w 2016 roku, trwa obecnie przegląd wzajemnych relacji, które mogą 
ulec wzmocnieniu (ASEAN Secretariat, 2016).

Obecność w gronie regionalnych i globalnych potęg państwa tak małego i geo-
grafi cznie odizolowanego jak Nowa Zelandia, która nie tylko od 40 lat korzysta 
ze statusu Partnera Dialogowego, ale właśnie podwyższyła rangę swojej relacji ze 
Stowarzyszeniem do partnerstwa strategicznego (czym nie mogą się pochwalić tak 
wpływowi aktorzy jak UE, Rosja czy Kanada), rodzi pytanie, jakie czynniki stoją 
za decyzją ASEAN. 

MODEL PIPP – SPOSÓB OKREŚLANIA MIĘDZYNARODOWEJ 
ROLI AKTORÓW

Zaproponowany przez Andriya Tyushkę (2015) analityczny model szacowania 
międzynarodowej roli aktorów zaprojektowany został z myślą o dwóch głównych 
typach uczestników stosunków międzynarodowych – państwach i międzyrzą-
dowych organizacjach międzynarodowych – w procesie podejmowania decyzji 
odnośnie rozpoczęcia strategicznej współpracy. Jako taki idealnie nadaje się do 
określenia roli odgrywanej przez Nową Zelandię na tle pozostałych Partnerów 
Dialogowych ASEAN. Na model PIPP składają się cztery elementy roli między-
narodowej ujęte w konceptach: potęgi (power), wpływu (infl uence), obecności 
(presence) oraz działalności międzynarodowej (performance). Ich konceptualizację 
wraz z operacjonalizacją i wskazówkami pomiarowymi przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Model PIPP – analityczny model koncepcji roli międzynarodowej

PIPP 
metryka Konceptualizacja Operacjonalizacja i sposób 

pomiaru 

Potęga 
(Power)

Szczególna relacja wpływów, 
generowanych ze zdolności (ability) do 
zmiany zachowania innych oraz moż-

ności (capability) utrzymania własnego 
sposobu działania [Siła = korelacja 
możność oparcia się wpływom vs 

zdolność wywierania wpływu]

Poziomy siły zademonstrowane 
przez aktora: a) globalna potęga
[w przypadku organizacji ważny 
jest również ich ponadnarodowy 
lub międzynarodowy charakter]; 

b) większa potęga regionalna; 
c) mniejsza potęga regionalna

w każdej 
konfi guracji 
nie dotyczy
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PIPP 
metryka Konceptualizacja Operacjonalizacja i sposób 

pomiaru 

Wpływ 
(Infl uence)

Normatywne lub materialne środki 
przewagi [= możność oparcia się 

wpływom]

Jeden z istniejących indeksów 
wpływu lub

odrębny zestaw wskaźników, 
obejmujący: 1) zasoby ludzkie lub 
wielkość populacji [dla organizacji 

zagregowaną liczbę ludności państw 
członkowskich]; 2) wielkość teryto-
rium państwowego [dla organizacji 

zasięg terytorialnej jurysdykcji];
3) siłę gospodarczą lub poziom 
bogactwa [PKB]; 4) technologię 
i trendy rozwojowe; 5) indeks 

handlowy; 6) siłę militarną

w każdej 
konfi guracji 
nie dotyczy

Obecność 
(Presence)

Widoczność i możliwość wykorzy-
stania czynników/ uwarunkowań 

(geografi cznych lub przedmiotowych), 
które mogą być zarówno wynikiem 
celowego zewnętrznego działania, 
jak niezamierzoną konsekwencją 
krajowych procesów decyzyjnych

+a  + + –

Dzia-
łalność 

międzyna-
drodowa 
(Perfor-
mance)

Proces i rezultat wykonywania 
uprawnień i prowadzenia praktyk 

międzynarodowych
Podstawowe elementy działalności mię-
dzynarodowej: znaczenie (relevance) 
[= ocena/ percepcja jako strategiczny 
aktor]; skuteczność (eff ectiveness) [= 

osiągnięcie celu]; kondycja fi nansowa 
(fi nancial/ resource viability) [= zdol-
ność aktora do zebrania/ przeznaczenia 

wymaganych środków]; efektywność 
(effi  ciency) [= stosunek między 

osiągniętymi wynikami i poniesionymi 
kosztami]

Działalność może być:
a) zadowalająca lub pomyślna, 

przy kombinacji pozytywnej war-
tości pierwszej grupy wskaźników 

oraz negatywnej drugiej (RE+FE–) 
lub pozytywnej wartości obu grup 
(RE+FE+); b) negatywna wartość 

pierwszej grupy wskaźników skutku-
je niewystarczającą lub bezowocną 

działalnością międzynarodową 
w każdej możliwej kombinacji z dru-
gą grupą wskaźników (RE–FE+ lub 

RE–FE–)

MIĘDZYNARODOWA ROLA aktora
Kluczowy 
aktor stra-
tegiczny

Średni lub 
silny aktor 
strategiczny

Słaby 
aktor stra-
tegiczny

Poza 
zasięgiem 

selekcji 

Adnotacja. Tłumaczenie własne na podstawie (Tyushka, w druku).
a Znak plus („+”) wskazuje, że warunek musi być spełniony – aktor musi być obecny geografi cznie 
lub przedmiotowo (istnieje powiązanie w zagadnieniu lub obszarze polityki) dla jego ogólnego 
oszacowania „roli”. Nieobecność w obu aspektach prowadzi do wykluczenia aktora z procesu selekcji 
potencjalnych partnerów strategicznych, z tego powodu w zasadzie nieistotne jest, jak dużo potęgi 
lub wpływu posiada lub jak prowadzi swoją międzynarodową działalność – jego rola w danym 
przypadku („-”) nie jest brana pod uwagę („nie dotyczy”).
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Z kolei tabela 2 prezentuje zastosowanie modelu PIPP w przypadku potencjal-
nych i faktycznych partnerów strategicznych ASEAN. Jak pokazują zgromadzone 
w niej dane, Nowa Zelandia wyraźne odstaje od pozostałych podmiotów pod 
względem statusu potęgi (jedyny aktor o statusie mniejszej regionalnej potęgi) 
oraz większości składowych wpływu: wielkości populacji i terytorium (mniejsze 
terytorium posiada tylko Korea Południowa), PKB, wartości eksportu technolo-
gii, wydatków militarnych (nieco mniejszy udział procentowy w budżecie kwestie 
wojskowe uzyskały w roku 2014 tylko w Kanadzie i Japonii). Tylko pod względem 
wzrostu gospodarczego przewyższa większość przywołanych podmiotów, w tym 
wszystkich zachodnich (wyższy wzrost zanotowały w 2014 roku tylko Korea 
Pd., Chiny i Indie). Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku obecności. 
Choć według indeksu globalnej obecności Nowa Zelandia osiągnęła ponownie 
najniższy wynik z punktu widzenia ASEAN, to posiada przewagę nad jeszcze 
bardziej odległymi geografi cznie: Kanadą, USA, UE i Rosją. Ciekawie prezentują 
się także dane odnośnie działalności międzynarodowej. Pod kątem znaczenia 
NZ znów zdecydowanie odstaje od pozostałych Partnerów Dialogowych, jednak 
pod względem skuteczności, podobnie jak Chiny, Australia i Rosja, może się 
poszczycić najwyższą notą. 

Tabela 2. Porównanie składowych roli międzynarodowej partnerów 
dialogowych ASEAN

Składowa Wskaźnik Australia Chiny UE Indie Japonia

Potęga Poziom potęgia maRAS GAS GAIO-supra maRAS maRAS

W
pł

yw

Wielkość populacjib 23490736 1364270000 513949445 1295291543 127131800

Wielkość terytoriumc 7741220 9596960 4324782 3287263 377915

PKBd 1454675 10354832 18270000 2048517 4601461

Procent światowego 
PKBe 1,87 13,30 23,47 2,63 5,91

Wzrost gospodarczyf 2,47 7,35 1,4 7,42 - 0,10

Eksport wysokiej 
technologiig 4565 560058 Bd. 16693 105076

Wydatki militarneh 25411 216371 Bd. 49968 45776

Wydatki militarne 

w PKBi 1,8 2,06 1,65 2,4 1,0

Indeks międzynaro-
dowego wpływuj 24/0,79 2/3,93 Bd. 8/2,28 3/3,25
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Składowa Wskaźnik Australia Chiny UE Indie Japonia

Potęga Poziom potęgia maRAS GAS GAIO-supra maRAS maRAS
Ob

ec
no

ść

Geografi cznak + + - + +

Przedmiotowal + + + + +

Globalna obecność:m 13/155,63 4/363,50 0/1214,87 17/130,60 7/257,69

militarnan 228,34 57,01 214,05 34,58 46,99

ekonomicznan 13,08 603,88 1433,11 237,60 280,23

miękkan 145,15 271,54 1382,69 75,60 312,35

Dz
ia

-
ła

l-
no

ść Znaczenieo 1996 8704 1743 1312 1897

Skutecznośćp 3 3 2 2 2

Element Wskaźnik Kanada Korea Pd. Nowa 
Zelandia Rosja USA

Potęga Poziom potęgia maRAS maRAS miRAS GAS GAS

W
pł

yw

Wielkość populacjib 35540419 50423955 4509700 143819569 318857056

Wielkość terytoriumc 9984670 99720 267710 17098242 9833517

PKBd 1785387 1410383 197500 1860598 17419000

Procent światowego 
PKBe 2,29 1,81 0,25 2,39 22,38

Wzrost gospodarczyf 2,53 3,31 3,3 0,64 2,39

Eksport wysokiej 
technologiig 29137 130460 723 8656 147833

Wydatki militarneh 17452 36677 2409 84462 609914

Wydatki militarne 

w PKBi 1,0 2,6 1,2 4,5 3,5

Międzynarodowyw-
pływj 11/1,5 16/1,02 63/0,21 7/2,60 1/10,00

Ob
ec

no
ść

Geografi cznak - + + - -

Przedmiotowal + + + + +

Globalna obecność:m 9/205.42 15/142,36 55/24,78 6/294,97 1/1099,63

militarnan 15,89 25,84 1,09 137,79 770,10

ekonomicznan 314,77 218,66 30,65 470,49 1210,76

miękkan 181,01 199,86 28,16 204,65 1122,45

Dz
ia

-
ła

l-
no

ść Znaczenieo 1321 1065 582 1040 11901

Skutecznośćp 2 2 3 3 2

Adnotacja. Kompilacja własna na podstawie danych zebranych przez członków Strategic Partnership 
Group: Lucynę Czechowską, Andriya Tyuskę, Agatę Domachowską, Karolinę Gawron-Tabor, Piotra 
Piętę oraz Bartosza Płotkę w toku realizacji projektu pt. Model idealny partnerstwa strategicznego 
pomiędzy państwem a organizacją międzynarodową.
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a Rangi wyznaczone w toku analizy jakościowej: GAS – globalny/potencjalnie globalny aktor, GAIO-
-supra – Globalny ponadnarodowy strategiczny aktor, maRAS – większy regionalny aktor, miRAS 
– mniejszy regionalny aktor. b Dane za rok 2014 na podstawie (World Bank, 2016a), w przypadku UE 
dane za rok 2015 na podstawie (CIA, 2016). c Dane w kilometrach kwadratowych na podstawie (CIA, 
2016). d Dane w cenach bieżących w milionach amerykańskich dolarów za rok 2014 na podstawie 
(World Bank, 2015), w przypadku Nowej Zelandii i UE na podstawie (CIA, 2016). e Dane w procen-
tach za rok 2014 na podstawie (World Bank, 2015), w przypadku Nowej Zelandii i UE na podstawie 
(CIA, 2016). f Dane w procentach za rok 2014 na podstawie (World Bank, 2016b), w przypadku Nowej 
Zelandii i UE na podstawie (CIA, 2016). g Dane w cenach bieżących w milionach amerykańskich 
dolarów za rok 2013 na podstawie (World Bank, 2016c). h Dane w cenach bieżących w milionach 
amerykańskich dolarów za rok 2014 na podstawie (Stockholm International Peace Research Institute, 
2015). i Dane w procentach za rok 2014 na podstawie (Stockholm International Peace Research In-
stitute, 2015), w przypadku UE dane za rok 2012 na podstawie (CIA, 2016). j Indeks potencjalnego 
międzynarodowego wpływu; pozycja rankingowa w skali świata/osiągnięty wynik na podstawie 
(Melville, 2009). k Obecność w kontekście geopolitycznym wyznaczona w toku analizy jakościowej, 
gdzie „+” oznacza ten sam lub sąsiadujący region. l Obecność przedmiotowa wyznaczona w toku 
analizy jakościowej, gdzie „+” oznacza wystąpienie obecności dyplomatycznej, ekonomicznej, mili-
tarnej lub społeczno-kulturalnej na terytorium potencjalnego partnera strategicznego. m Indeks 
Globalnej Obecności za rok 2014; pozycja rankingowa w skali świata/osiągnięty wynik na podstawie 
(Elcano Real Instituto, 2016). n Wyniki osiągnięte w poszczególnych składowych Globalnej Obecności 
za rok 2014 na podstawie (Elcano Real Instituto, 2016). o Ilość wystąpień w wyszukiwarce Web of 
Science dla hasła „strategic” w połączeniu z anglojęzyczną wersją nazwy danego podmiotu. W przy-
padku, gdy dany aktor fi guruje w literaturze naukowej pod kilkoma nazwami (np. USA, U.S., United 
States), w tabeli podano tylko jeden (najwyższy) osiągnięty wynik. p Rangi wyznaczone w toku analizy 
jakościowej: 1 – niski poziom skuteczności, 2 – umiarkowany poziom skuteczności, 3 – wysoki po-
ziom skuteczności. 

Z powyższej tabeli Nowa Zelandia wyłania się jako podmiot zdecydowanie 
słabszy niż pozostali Partnerzy Dialogowi ASEAN. Tym bardziej zaskakujące jest, 
że NZ nie tylko jest jednym z państw najdłużej utrzymujących ustrukturyzo-
wany dialog ze Stowarzyszeniem, ale także znalazła się w grupie jego Partnerów 
Strategicznych. Czemu ta mała i odległa geografi cznie zachodnia demokracja 
zawdzięcza tak wyjątkową pozycję w stosunkach z ASEAN, że zapewniono jej 
miejsce pomiędzy regionalnymi i globalnymi potęgami? Czy da się ten fenomen 
wytłumaczyć wysokimi oceanami jej międzynarodowej skuteczności, czy też 
inne aspekty działalności na arenie międzynarodowej mają tu także znaczenie? 
W dalszej części artykułu przeprowadzę analizę reputacji, jaką cieszy się Nowa 
Zelandia, aby móc rozstrzygnąć jej udział w odgrywaniu przez NZ bezsprzecznie 
ważniejszej roli w Azji Wschodniej niżby wskazywałyby na to jej potęga i wpływ. 
Do tego celu posłużę się analizą strategicznych narracji (strategic narratives 
analysis) – techniką pozwalającą na rekonstrukcję treści i metod budowania 
wizerunku przez aktorów sceny międzynarodowej.
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NARRACJA STRATEGICZNA NOWEJ ZELANDII

Narracja strategiczna rozumiana jest w niniejszej pracy zgodnie z ujęciem Law-
rence’a Freedmana, który jako pierwszy posłużył się tym terminem w naukowo 
uzasadniony sposób, wskazując ją jako nietypową, acz skuteczną broń, właściwą 
dla asymetrycznych wojen: „Idea narracji (…) otwiera kolejną możliwość mili-
tarnych operacji. Zamiast nastawienia na eliminację aktywów wroga, mogą być 
zmuszone skupić się na podważaniu tych narracji, na których wróg opiera swoją 
atrakcyjność i które pobudzają oraz kierują jego aktywistów” (2006, s. 26). Taka 
defi nicja sytuuje omawiane pojęcie w ścisłej łączności z klasycznie rozumianą 
strategią. Narracje są strategiczne, ponieważ nie pojawiają się spontanicznie, 
ale są z rozmysłem skonstruowane lub/i wzmocnione przy użyciu wcześniej 
obecnych idei, po to aby ustrukturyzować reakcje pozostałych aktorów sceny 
międzynarodowej wobec rozgrywających się na niej wydarzeń (Freedman, 
2006). W tym samym duchu utrzymane są publikacje brytyjsko-amerykańskiego 
zespołu badaczy tworzonego przez Alistera Miskimmona, Bena O’Loughlina 
i Laurę Roselle, który serią tekstów z lat 2013–2014 wniósł niezaprzeczalny 
wkład w rozwój tego konceptu na gruncie nauk o polityce. Wedle ich zdania 
„narracja strategiczna jest soft  power w 21 wieku” (Roselle, Miskimmon, O’Lo-
ughlin, 2014, s. 71). Biorąc za punkt wyjścia ukute przez Josepha Nye’a (1990) 
pojęcie miękkiej potęgi, budowanej w oparciu o właściwe dla nowych realiów 
systemu międzynarodowego metody wywierania wpływu, badacze kwalifi kują 
narrację strategiczną jako konwencjonalny instrument władzy w stosunkach 
międzynarodowych.

Narracje strategiczne są przedstawieniem sekwencji zdarzeń i tożsamości, 
komunikacyjnym narzędziem, poprzez które podmioty polityczne – zwykle 
elity – próbują nadać określone znaczenie przeszłości, teraźniejszości i przy-
szłości, w celu osiągnięcia politycznych celów. W decydujący sposób narracje 
strategiczne integrują interesy i cele – artykułują stany końcowe i sugerują, jak 
się tam dostać (Miskimmon, O’Loughlin, Roselle, 2013, s. 5).

Jak podkreśla Freedman: „pomyślna narracja powiąże pewne zdarzenia, 
wyplątując inne, rozróżni dobre wieści od złych wiadomości oraz wyjaśni, kto 
wygrywa, a kto traci” (2006, s. 23), dając jej autorom nieocenioną przewagę 
w oddziaływaniu na zachowania innych. Jako taka nie jest jednak łatwa do 
wykreowania – wymaga czasu, umiejętnie zainwestowanych nakładów oraz 
uwzględnienia zarówno kontekstu krajowego, jak i międzynarodowego (w tym 
środowiska komunikacyjnego). Opowieści snute przez najważniejszych aktorów 
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nieustannie ścierają się ze sobą i niekiedy zostają zdemaskowane przez nowe 
informacje lub wydarzenia (De Graaf, Dimitriu, Ringsmose, 2015).

Rekonstruowanie tak rozumianych narracji możliwe jest dzięki technice 
badawczej, wedle której ujawnienie prezentowanej przez dany podmiot opo-
wieści opiera się w równym stopniu na jego słowach i czynach. Analiza strate-
gicznych narracji dotyka czterech elementów, które konstytuują każdą narrację: 
aktorów, sceny/przestrzeni, w której rozgrywa się akcja, centralnego konfl iktu 
lub działania oraz sugerowanego rozwiązania (Roselle, Miskimmon, O’Loughlin, 
2014). W toku badania ustalić należy nie tylko treść przekazu i autoprezentację 
jego nadawcy (jego tożsamość, przyjęte miejsce na arenie międzynarodowej, 
głównych adwersarzy), ale także, rodzaj opowieści (np. uzasadniająca podjęte 
decyzje, wymagająca dalszych działań itp.) oraz w jaki sposób (użyte metafory, 
symbole, analogie, obrazy, historie itp.) i w jakim celu została ona skonstru-
owana. Niekiedy istotne będzie także jak długo/od kiedy dana narracja jest 
prowadzona, jak wielu aktorów ją podziela oraz jakie są jej źródła. Wynikiem 
tak przeprowadzonej analizy powinna być zawsze pełna opowieść, uzupełniająca 
obraz budowany ofi cjalnymi i nieformalnymi kanałami przez zainteresowany 
podmiot interpretacją badacza, bazującą na działaniach danego aktora (w tym 
tych, które wolałby on pozostawić w cieniu) oraz ich odbiorze u pozostałych 
zainteresowanych stron.

Roselle, Miskimmon i O’Loughlin wyróżniają trzy typy/poziomy narracji 
strategicznych. Narracje dotyczące systemu międzynarodowego (International 
system narratives) opisują naturę struktury stosunków międzynarodowych, 
wskazując, kim są główni gracze i jak funkcjonuje kreowany przez nich świat. 
Narracje dotyczące aktora/narodowe narracje (Actor/national narratives) pre-
zentują historię, wartości oraz cele podmiotu. Z kolei narracje dotyczące kwestii/
zagadnienia (Issue narratives) skoncentrowane są na kształtowaniu konkretnej 
domeny, w jakiej toczona jest polityczna dyskusja po to, aby wyjaśnić, dlaczego 
dana akcja/polityka jest potrzebna i pożądana oraz jakimi metodami będzie 
wdrożona lub prowadzona (2013; 2014). W niniejszym artykule skupię się 
na narodowej narracji Nowej Zelandii. Choć literatura przedmiotu wyróżnia 
zarówno narracje globalne, jak i regionalne oraz subregionalne (Kivimäki, 2009), 
w przypadku NZ opowieść snuta na potrzeby Azji Wschodniej nie odbiega od 
jej bardziej generalnej autoprezentacji. W pierwszej kolejności zrekonstruuję jej 
autoprezentację na podstawie najważniejszych dokumentów demonstrujących 
cele polityki zagranicznej Nowej Zelandii – Statements of Intent z lat 2010–2014. 
Następnie zaś zestawię wyłoniony w ten sposób obraz z jej działaniami na arenie 
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międzynarodowej na przestrzeni ostatnich 25 lat oraz opiniami elit Azji Połu-
dniowo-Wschodniej.

W unilateralnych manifestach politycznych Nowa Zelandia przedstawia 
siebie konsekwentnie jako „dobrego i  wpływowego globalnego obywatela” 
(Ministry of Foreign Aff airs and Trade, 2014, s. 11 i 16) oraz „partnera god-
nego zaufania” (Ministry of Foreign Aff airs and Trade, 2010, s. 24). Swoją 
międzynarodową pozycję zamierza budować na trzech głównych elementach. 
Po pierwsze, „poprzez reputację zbudowaną na efektywnej i ukierunkowanej 
pomocy rozwojowej” (Ministry of Foreign Aff airs and Trade, 2013, s. 6), w której 
regularnie zwiększane nakłady fi nansowe łączą się z partnerskim stosunkiem 
zarówno wobec odbiorców, jak i  pozostałych dawców pomocy. Dzięki tak 
ustawionym priorytetom Nowa Zelandia chce nie tylko wywiązać się ze swojej 
części zobowiązania, ale także „odgrywać rolę światowego lidera w dziedzinie 
spójności polityki na rzecz rozwoju” (Ministry of Foreign Aff airs and Trade, 2012, 
s. 17) i pogłębiać relacje dwustronne, szczególnie z państwami wyspiarskimi 
na Pacyfi ku. Mając świadomość tego, że dysponuje ograniczonymi zasobami, 
NZ pragnie wzmocnić swój globalny wpływ, w drugiej kolejności poprzez sieć 
bilateralnych partnerstw z kluczowymi państwami i regionami współczesnego 
świata. Swoje tradycyjne kontakty z Zachodem (głównie Commonwealthem), 
którego częścią się czuje, w ostatniej dekadzie intensywnie uzupełnia relacjami ze 
wschodzącymi potęgami, zwłaszcza zlokalizowanymi w Azji Wschodniej. Trze-
cim aspektem, w którym Nowa Zelandia prezentuje się w roli odpowiedzialnego 
członka społeczności międzynarodowej, jest konsekwentne opowiadanie się za 
multilateralizmem (zarówno w kwestiach politycznych i bezpieczeństwa, jak 
i gospodarczych i fi nansowych) oraz przestrzeganiem prawa międzynarodowego. 
Wielokrotnie w swoich strategicznych dokumentach NZ zapowiada działanie na 
rzecz wzmocnienia systemu międzynarodowego opartego na normach, wierząc, 
że tylko w ten sposób interesy małych państw mogą być chronione i rozwijane 
(Ministry of Foreign Aff airs and Trade, 2012). W konsekwencji za najważniejsze 
gremium międzynarodowe zdolne odpowiadać na globalne wyzwania uznaje 
ONZ oraz WTO, zaś w kontekście regionalnym: mechanizmy skupione wokół 
ASEAN. Chcąc wzmocnić w tych strukturach swój głos, powołuje się na swoje 
doświadczenie i ekspertyzę, które mogą być wykorzystane w zagadnieniach 
takich jak: zarządzanie w klęskach naturalnych, rolnictwo i rybołówstwo, energia 
oraz zmiany klimatu (Ministry of Foreign Aff airs and Trade, 2014). O spójności 
zbudowanego tak wizerunku świadczy nie tylko brak wewnętrznych sprzecz-
ności, ale także ciągłość w czasie. Jedyne odstępstwo w deklarowanych celach 
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można zauważyć w kontekście polityki antynuklearnej. Zapoczątkowana w 1984 
roku bezkompromisowa postawa wobec zarówno pokojowego, jak i militar-
nego wykorzystania energii jądrowej (Buchanan, 2010), wskutek niedawnego 
ożywienia kontaktów z USA, od roku 2012 została zdecydowanie złagodzona 
(O’Brien, 2013).

Analiza zachowań, jakie na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza zaprezento-
wała Nowa Zelandia, w przeważającej większości wypadków potwierdza głoszone 
przez nią deklaracje. Przez prawie 20 lat od tzn. Szczytu dla Ziemi w Rio, dzięki 
wiarygodnej krajowej polityce klimatycznej nowozelandzcy politycy odgrywali 
rolę mediatorów w globalnych negocjacjach klimatycznych (O’Brien, 2013), przy-
czyniając się do obniżenia emisji poprzez znaczący „wkład w budowę międzyna-
rodowego reżimu” (Sato, 2011, s. 2). Opinia „uczciwego brokera” (Buchanan, 2010, 
s. 273) umożliwiła NZ także odegranie konstruktywnej roli w ramach rozmów 
z Koreą Północną odnośnie jej nuklearnego programu. O estymie, którą darzy 
się system Narodów Zjednoczonych, świadczy energiczna kampania na rzecz 
zasiadania w Radzie Bezpieczeństwa, która dwukrotnie zakończyła się sukcesem 
(w latach 1993–1994 oraz 2015–2016). W trosce o opieranie działań społeczności 
międzynarodowej na głosie jak największej ilości podmiotów w 2009 Nowa 
Zelandia dołączyła także do Grupy Globalnego Zarządzania (Global Governance 
Group, 3G Group) – klubu średnich i małych państw, dążących do konstruk-
tywnego uregulowania relacji G20 z rządami spoza jej grona oraz Sekretarzem 
Generalnym ONZ (O’Brien, 2010). Warte odnotowania jest także oddanie na 
rzecz legalnego używania siły wojskowej. Nowozelandzcy żołnierze brali udział 
w wielu operacjach pokojowych ONZ (m.in. w Afganistanie, w Południowym 
Sudanie, w Timorze Wschodnim oraz na Wyspach Salomona) (Butcher, 2012), nie 
wsparli jednak „koalicji chętnych”, jaka w 2003 roku uderzyła na Irak, dołączając 
do wysiłku stabilizującego ten kraj dopiero po uchwaleniu stosownych rezolucji 
przez RB (Buchanan, 2010). Pokojowe usposobienie potwierdza Nowa Zelandia 
także w stosunkach bliższego i dalszego sąsiedztwa, m.in. poprzez przystąpienie 
w 2005 roku do Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia oraz włączenie 
się w struktury ARF i EAS. Wątpliwości nie budzi również nowozelandzkie zaan-
gażowanie na rzecz rozwoju oraz partnerski stosunek wobec innych nacji i religii. 
W ramach OECD Nowa Zelandia ma jeden z najwyższych współczynników 
permanentnego przypływu imigrantów per capita, w tym bardzo wysoki udział 
zagranicznych studentów. Poza pomocą rozwojową świadczoną państwom m.in. 
w ramach programów hodowli zwierząt, zalesiania i wykorzystania energii geo-
termalnej (Seng, 2015) NZ niejednokrotnie przyjmowała także uchodźców m.in. 
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z Kambodży i Myanmaru (Butcher, 2012). W rezultacie jej społeczeństwo oparte 
na przypieczętowanym w Traktacie Waitangi pojednaniu pomiędzy ludnością 
tubylczą a białymi kolonizatorami staje się z dekady na dekadę coraz bardziej 
multikulturalne (O’Brien, 2013). Autentyczne jest także staranie o utrzymywa-
nie stosunków, szczególnie handlowych, zarówno z tradycyjnymi partnerami, 
jak i najważniejszymi wschodzącymi gospodarkami. Wśród najważniejszych 
odbiorców nowozelandzkiego Exportu oraz dostawców Importu znajdują się: 
Australia, UE, USA, Chiny, Japonia, Singapur, Malezja, Tajlandia, Indonezja 
i Filipiny (Bano, 2010). Troskę o utrzymanie równowagi odzwierciedla także 
równoczesne negocjowanie dwóch ważnych umów o wolnym handlu: Regional 
Comprehensive Economic Partnership (RCEP) i Trans-Pacifi c Partnership (TPP) 
(Seng, 2015). Bardziej wnikliwy obserwator może dostrzec na tak kunsztownie 
zbudowanym wizerunku jednak pewne rysy. Terence O’Brien wypomina aktual-
nemu rządowi nadszarpnięcie reputacji NZ w kwestiach: opisanej wyżej energii 
nuklearnej, zmian klimatu (decyzja o niedopisaniu drugiego Protokołu z Kioto) 
oraz polityki migracyjnej i humanitarnej (decyzja, aby w ślad za Australią nie 
przyjmować przypływających na łodziach uchodźców) (2013).

Powyższe zachowania mogą odbić się na dotychczas spójnej w słowach 
i czynach narracji Nowej Zelandii oraz reputacji, jaką cieszy się ona na arenie 
międzynarodowej, choć ponowne powierzenie jej niestałego miejsca w Radzie 
Bezpieczeństwa ONZ raczej na to nie wskazuje. W oczach większości państw 
członkowskich ASEAN pozostaje podziwiana i doceniana za to, że będąc tak 
małym państwem, tak wiele na arenie międzynarodowej osiągnęła. Kojarzona 
z pionierskimi reformami rynkowymi i innowacyjną technologią komunika-
cyjną, a także, mimo znikomej populacji, z sukcesami w sporcie i sztuce (Seng, 
2015), NZ słynnie z niesamowitego krajobrazu i życia płynącego w zdrowej 
i relaksującej atmosferze (Butcher, 2012). Narody Azji Południowo-Wschodniej 
z wdzięcznością wspominają jej militarną pomoc w okresie II wojny światowej 
oraz zimnowojennej konfrontacji (Kesavapany, 2007), długofalowe programy 
stypendialne i językowe (Joint Communiqué 47t ASEAN Foreign Ministers’ 
Meeting, 2014) oraz „chętnie udzielane rady i pożyczki” (Severino, 2007, s. 31), do 
tego stopnia, że jak napisał Lim Jock Seng: „wielu z nas w ASEAN czuje powino-
wactwo z Nową Zelandią” (2015, s. 32). Nie bez znaczenia jest także dystans, jaki 
– w przeciwieństwie do swoich australijskich odpowiedników – nowozelandzcy 
politycy zdołali zachować wobec polityczno-militarnych poczynań kolejnych 
administracji Stanów Zjednoczonych, co uczyniło ich „mniej kontrowersyjnymi 
(mimo że mniej istotnymi) oraz faktycznie bardziej akceptowanymi dla państw 
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Południowo-Wschodniej Azji” (Richardson, 2007, s. 7). W ich percepcji w kon-
tekście militarnym i strategicznym Nowa Zelandia jawi się jako mała potęga 
z ograniczonymi zdolnościami i skromnymi celami. Według zdania Drydena 
Springa i Zakarii Ahmada NZ czerpie swoją siłę z bycia postrzeganym jako 
„gracz zespołowy, szanowany ze względu na swoją neutralność oraz działanie 
podejmowane multilateralnie w ramach międzynarodowych for” (Spring, 2007, 
s. 19), państwo łagodne i niezagrażające, które posiada znaczące zasoby ludzkie 
oraz rząd wierny Azji Południowo-Wschodniej (Ahmad, 2007).

REPUTACJA JAKO KLUCZOWY ZASÓB

W manifeście opublikowanym w 2014 roku wprost czytamy: „Wizją Minister-
stwa jest zapewnienie Nowej Zelandii przewagi na arenie międzynarodowej, 
a jego misją jest stworzenie warunków dla Nowej Zelandii, aby prosperowała 
i zaznaczyła swój ślad, jako globalny obywatel” (Ministry of Foreign Aff airs 
and Trade, 2014, s. 6). Nowozelandzkie elity, mając świadomość ograniczonych 
zasobów, jakimi dysponują, skupiły swoje wysiłki na operowaniu soft  power. 
Dzięki tworzonej konsekwentnie i wielopłaszczyznowo narracji strategicznej 
Nowej Zelandii udało się utrzymać reputację gracza zaangażowanego w glo-
balne problemy i przestrzegającego wspólnie ustalonych reguł, „wiarygodnego 
i pozbawionego jakiegokolwiek politycznego bagażu” (Austin, 2007, s. 59). 
Wskutek prowadzenia relatywnie autonomicznej polityki i stosowania taktyki 
„operowania poniżej radarów wielkich potęg” (O’Brien, 2010, s. 18). NZ jest 
współcześnie partnerem ciepło przyjmowanym zarówno w świecie zachodnim, 
jak i w zyskującej na znaczeniu Azji Wschodniej. Co więcej, niekwestionowane 
sukcesy na polu międzynarodowej ochrony środowiska (w tym zachowania 
bioróżnorodności oraz populacji wielorybów), praw człowieka czy rozbrojenia 
(Buchanan, 2010), pokazują, że skuteczność w mniejszych inicjatywach może 
być lepiej odbierana niż rozmach działań zakończonych z bardziej wątpliwym 
powodzeniem. 

Biorąc pod uwagę pozostałe składowe roli międzynarodowej, można stwier-
dzić, że kluczowym elementem, jaki przesądził o wyborze Nowej Zelandii na 
partnera strategicznego ASEAN, była działalność międzynarodowa, w tym jej 
skuteczność wzmocniona wydatnie dobrą reputacją. Bez wątpienia NZ „jako 
mały, zależny od handlu, fi zycznie wrażliwy i geografi cznie odizolowany reżim 
parlamentarny może być wzorem tego, jak małe demokracje mogą poradzić sobie 
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ze zmianami, jakie zaszły w międzynarodowym środowisku politycznym, eko-
nomicznym i bezpieczeństwa w ciągu ostatnich 20 lat” (Buchanan, 2010, s. 255).
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— ABSTRAKT —

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-
-Wschodniej (ASEAN) jest organizacją poli-
tyczno - gospodarczą, stawiającą sobie za cel 
konsekwentne pogłębianie współpracy pomiędzy 
swymi członkami. Co więcej, nieustannie 
wzmacnia swoją rolę jako czołowej organizacji 
międzynarodowej w regionie Azji Południowo-
-Wschodniej, stając się istotnym partnerem dla 
wielu aktorów. Podstawowym celem artykułu jest 
zbadanie, w jaki sposób ASEAN defi niuje sam 
siebie, przy wykorzystaniu strategicznych nar-
racji. Na samym początku wyjaśniono, na czym 
polega analiza strategicznych narracji. Następnie 
przy wykorzystaniu owej analizy, sprawdzono, 
w jaki sposób ASEAN formułuje swą strategiczną 
narrację. Zrozumienie sposobu kształtowania 
i budowania narracji jest bowiem niezbędne, 
aby zrozumieć, jakie są również strategiczne cele 
organizacji. Artykuł kończy podsumowanie.

Słowa kluczowe: analiza strategicznych narracji, 
ASEAN, Azja Południowo-Wschodnia, stosunki 
międzynarodowe 

— ABSTRACT —

Th e Association of Southeast Asian Nations 
(ASEAN) is an alliance promoting economic 
and political cooperation by boosting dialogue 
among its ten members. What is more, ASEAN 
constantly empower its role as a leading interna-
tional organization in the Southeast Asia region. 
It has also became an important partner for all 
major actors in the globe. Th e article aims to pre-
sent how the ASEAN seek to defi ne itself through 
its use of strategic narratives. I begin by defi ning 
what the strategic narratives analysis is. Next, by 
using this analysis, I will examine how ASEAN 
is building its own narrative. Understanding this 
strategic narrative is essential in explaining the 
ASEAN policy too. Finally, I will summarize the 
article with some conclusions regarding the need 
for further research.

Keywords: strategic narratives analysis, ASEAN, 
Southeast Asia, international relations
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WPROWADZENIE

Ze względu na nieustannie rosnące znaczenie kontynentu azjatyckiego na 
świecie wiek XXI nazywany już jest przez wielu badaczy wiekiem Azji. Wynika 
to głównie ze znaczącego wzrostu gospodarczego Chin. Swą pozycję na arenie 
międzynarodowej wzmacniają również Indie, które w przyszłości mają stać się 
najludniejszym państwem na świecie. Niewątpliwie jednak to Stowarzyszenie 
Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Th e Association of Southeast Asian 
Nations, ASEAN) zaczyna odgrywać coraz to ważniejszą rolę w całej Azji 
Wschodniej. Poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów integracji oraz 
współpracy udaje mu się sukcesywnie skupiać wokół siebie najważniejsze pod-
mioty działające w regionie.

Podstawowym celem artykułu jest zbadanie, w jaki sposób ASEAN defi niuje 
sam siebie jako aktora, konsekwentnie wzmacniającego swą pozycję na arenie 
międzynarodowej. Badanie zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu analizy 
strategicznych narracji (strategic narratives analysis). 

WOKÓŁ DEFINICJI STRATEGICZNYCH NARRACJI 

Pojęcie „narracji” funkcjonuje na płaszczyźnie zarówno politologii, socjologii, 
psychologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, jak i ekonomii. W najprost-
szy jednak sposób „narrację” można zdefi niować po prostu jako „opis danych 
wydarzeń” (Miskimmon, O’Loughlin, Roselle, 2015, s. 3). Strategiczne narracje 
stanowią jeden z rodzajów narzędzi komunikacji, za pomocą których różni 
aktorzy polityczni starają się stworzyć wspólne rozumienie przeszłości, teraź-
niejszości oraz przyszłości, z zamiarem osiągnięcia określonych wcześniej przez 
siebie celów. Tworzone są one poprzez odpowiednie połączenie sekwencji danych 
wydarzeń, pozornie ze sobą niepołączalnych – w rezultacie powinna powstać 
jednolita, spójna struktura, czyli właśnie narracja.

Na strategiczną narrację składają się cztery podstawowe elementy: jasność celu, 
wizja sukcesu, spójność oraz brak rywalizujących z nią ostro innych narracji – nar-
racje innych podmiotów nie mogą być zbyt silne (De Graaf, Dimitriu, Ringsmose, 
2015, s. 9–11). Zdaniem L. Freedmana skuteczność danej narracji nie polega 
na tym, iż odwołuje się ona do wartości czy interesów „widowni”, do której jest 
kierowana, lecz na tym, czy nie zostanie ona „zdemaskowana” poprzez późniejsze 
informacje bądź wydarzenia (De Graaf, Dimitriu, Ringsmose, 2015, s. 8).
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Istotne jest również dokonanie rozróżnienia pomiędzy terminem „narracja” 
a „dyskurs”. „Dyskurs” to wyłącznie „suchy materiał komunikacji” (wiedza 
na temat nauki, prawa, historii, teologii), który aktorzy starają się skutecznie 
wplatać w tworzoną przez siebie narrację. Zarówno historia, analogie, metafory, 
symbole, jak i poszczególne obrazy są w stanie nadawać odpowiedniego kształtu 
narracjom (Miskimmon, O’Loughlin, Roselle, 2013, s. 7). Co więcej, za pomocą 
dobrze sformułowanej narracji, w odróżnieniu od dyskursu, aktor jest w stanie 
przeorientować uwagę owej „widowni” w kierunku przyszłości, a dokładnie – 
obrazu przyszłości, odpowiednio zarysowanego przez aktora. 

Podmiot, tworzący daną narrację, znajduje się zawsze w jej centrum. Co wię-
cej, określany jest on następnie właśnie na podstawie stworzonej uprzednio przez 
siebie własnej prezentacji, ale także na podstawie tego, jak inni go postrzegają, co 
w konsekwencji prowadzi do stworzenia reputacji danego aktora. Aktorzy tworzą 
jednocześnie swój wizerunek, ale też innych, poprzez selektywne podkreślanie 
danych faktów z historii lub działań w celu promowania własnej interpretacji czy 
też oceny danego wydarzenia. W taki sam sposób także system międzynarodowy 
tworzony jest równocześnie przez różnych aktorów, na wiele sposobów.

Część badaczy posługuje się terminem „strategiczne narracje” w celu opisania, 
w jaki sposób dane państwo pozycjonuje siebie na arenie międzynarodowej oraz 
jak formułuje swoje cele (Pamment, 2014, s. 50). Wobec tego, żeby móc zrozu-
mieć proces tworzenia strategicznych narracji danego aktora, należy najpierw 
poznać jego cele strategiczne oraz sposób komunikacji, który jest dla niego 
właściwy. Aktorzy posługują się różnymi narzędziami komunikacyjnymi, np. 
perswazją, argumentacją, manipulacją czy siłą. Jednocześnie należy pamiętać, 
iż strategiczne narracje mogą być tworzone w oparciu zarówno o krótkoter-
minowe cele, jak i długoterminowe (Miskimmon, O’Loughlin, Roselle, 2013, 
s. 8). Istnieją bowiem różnego typu narracje. Mogą one dotyczyć podmiotu jako 
takiego, innych podmiotów (np. państw, organizacji międzynarodowych), całego 
systemu międzynarodowego, czy też określonego problemu. Na poziomie państw, 
narracje kształtowane są przez te podmioty, które posiadają wpływ na opinię 
publiczną – np. elity, dziennikarzy.

Istotą strategicznych narracji jest właśnie możliwość oddziaływania na zacho-
wania innych podmiotów. Natomiast w dłuższej perspektywie ma ona również 
na celu przekonanie ich do tworzonych przez siebie narracji, które są niezwykle 
pomocne przy realizacji interesów każdego podmiotu (Miskimmon, O’Loughlin, 
Roselle, 2013, s. 2). Narracja jest zatem także pewnego rodzaju historią, z którą 
obywatele danego państwa powinni się utożsamiać. Zwraca na ten jakże istotny 
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element uwagę Anna-Marie Slaughter: „Narracja jest opowieścią. Narodowa 
narracja strategiczna musi być opowieścią, którą wszyscy Amerykanie rozumieją 
i z którą się utożsamiają. Dążymy do tego, aby być narodem, którego słuchają 
inne narody, na którym polegają i którego starają się naśladować z poczucia sza-
cunku oraz podziwu” (Miskimmon, O’Loughlin, Roselle, 2015, s. 3). Jednocześnie 
należy podkreślić, że poszczególni aktorzy polityczni mają określone zdolności 
do tworzenia narracji (jedni większe, inni – mniejsze) – wszyscy oni nie są 
jednak w stanie tworzyć różnych narracji w każdym czasie. Co więcej, nie są 
również w stanie zbudować narracji z niczego. Elity kształtują je w sposób prze-
myślany, w celu wywołania w społeczeństwie danego poczucia czy przekonania 
(De Graaf, Dimitriu, Ringsmose, 2015, s. 8). Ponadto poprzez posługiwanie się 
strategicznymi narracjami elity polityczne starają się zarówno usprawiedliwiać, 
jak i tłumaczyć podejmowane przez nie działania (lub brak działań).

Podsumowując zatem, w celu przeprowadzenia analizy narracji danego pod-
miotu konieczne jest przede wszystkim znalezienie odpowiedzi na następujące 
pytania:

1. Jaką historię o sobie opowiada dany podmiot? [analiza narracji o prze-
szłości, teraźniejszości, przyszłości];

2. Co ta historia mówi o podmiocie? [kreacja tożsamość podmiotu/kreacja 
wizerunku]; umiejscowienie podmiotu na płaszczyźnie stosunków mię-
dzynarodowych];

3. Dlaczego? Po co tworzy taką a nie inną narrację? [cele strategiczne 
podmiotu];

4. W jaki sposób dany podmiot tworzy swą narrację? [odwoływanie się do 
historii, wykorzystywanie metafor, analogii, posługiwanie się symbolami 
 słowa klucze];

Aby znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania i sprawdzić, w jaki sposób 
ASEAN tworzy swą własną strategiczną narrację, niezbędne jest przeprowadzenie 
analizy tekstów, za pomocą których owa narracja jest kształtowana. W procesie 
badawczym analizie zostały poddane najważniejsze dokumenty ASEAN-u, 
w oparciu o które organizacja ta działa. Są to: Deklaracja ASEAN-u, znana także 
jako Deklaracja z Bangkoku (ASEAN Declaration/Bangkok Declaration), Układ 
o przyjaźni i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej (the Treaty of Amity and 
Cooperation in Southeast Asia, TAC), Deklaracja o jedności ASEAN-u (Declaration 
of ASEAN Concord), Wizja ASEAN-u 2020 (the ASEAN Vision 2020). Deklaracja 
o jedności ASEAN-u II (the Declaration of ASEAN Concord II), Deklaracja z Cebu 
ws. przyspieszenia powstania Wspólnoty ASEAN-u do 2015 r. (the Cebu Declara-
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tion on the Acceleration of the Esatblishment of an ASEAN Community by 2015), 
Karta ASEAN-u (the ASEAN Charter), Mapa drogowa ws. Wspólnoty  ASEAN-u 
2009–2015 (Roadmap for an ASEAN Community 2009–2015), Deklaracja 
o ustanowieniu Wspólnoty ASEAN-u (Declaration on the Establishment of the 
ASEAN Community), Wspólne Komunikaty po Spotkaniach Ministrów Spraw 
Zagranicznych ASEAN-u z lat 2004–2015 (Joint Communique of the ASEAN 
Foreign Ministers’ Meeting).

ASEAN A WSPÓLNOTA ASEAN-u

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (the Association of 
Southeast Asian Nations, ASEAN) to organizacja polityczno-gospodarcza 
powstała 8 sierpnia 1967 r. w Bangkoku. Założyło ją pięć państw: Filipiny, Male-
zja, Tajlandia, Singapur oraz Indonezja, w której stolicy, Dżakarcie, mieści się 
siedziba organizacji. W kolejnych latach przystępowały do ASEAN-u inne kraje 
położone w regionie Azji Południowo-Wschodniej, tj. Sułtanat Brunei (1984 r.), 
Wietnam (1995), Laos (1997), Mjanma (1997) oraz Kambodża (1999). Zatem 
obecnie organizacja ta liczy łącznie dziesięć państw członkowskich. Możliwe, 
iż w przyszłości nowymi członkami zostaną Papua-Nowa Gwinea oraz Timor 
Wschodni. Natomiast o status c złonka-obserwatora starają się Bangladesz i Fidżi.

Analizując poszczególne jednostronne dokumenty ASEAN-u, należy stwier-
dzić, iż podstawowym celem tejże organizacji jest zachowanie pokoju oraz sta-
bilności w regionie. Te warunki muszą zostać spełnione, aby możliwy był szybki 
rozwój poszczególnych państw, który następnie przełożyłby się na powiększanie 
dobrobytu społeczeństw. Podstawowe cele organizacji zostały wyszczególnione 
już w dokumencie powołującym ją do życia – w Deklaracji z Bangkoku:

1. Osiągnięcie wzrostu gospodarczego, rozwoju społecznego oraz kultu-
rowego w regionie dzięki podejmowaniu wspólnych wysiłków w duchu 
równości,

2. Promocja pokoju i stabilizacji w regionie dzięki poszanowaniu przez 
wszystkie państwa zasad Karty Narodów Zjednoczonych,

3. Promowanie aktywnej współpracy oraz wzajemnej pomocy w obszarze 
gospodarki, spraw społecznych, kultury, techniki, nauki i administracji,

4. Udzielanie wzajemnej pomocy w szkoleniach oraz badaniach naukowych,
5. Skuteczniejsza współpraca w obszarze rolnictwa oraz infrastruktury,
6. Promowanie studiów dotyczących Azji Południowo-Wschodniej,
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7. Podtrzymywanie bliskiej i pożytecznej współpracy w ramach między-
narodowych oraz regionalnych organizacji kierujących się podobnymi 
celami (ASEAN Declaration, 1967, s. 1–2).

Państwa założycielskie ASEAN-u kierowały się przeświadczeniem, że jedynie 
działając wspólnie uda się im przeciwstawić zewnętrznym zagrożeniom, które 
wynikały z toczącego się wówczas konfl iktu na Półwyspie Indochińskim (Low, 
2004, s. 2). Zapewnienie i utrzymanie pokoju w regionie, narażonym wówczas na 
zimnowojenną konfrontację, stanowiło najważniejszy cel organizacji. Po dzień 
dzisiejszy zagwarantowanie długofalowej stabilności w tej właśnie części świata, 
gdzie wciąż krzyżują się interesy wielu aktorów międzynarodowych, uznawane 
jest za priorytet polityki ASEAN-u.

Analizując poszczególne dokumenty, należy stwierdzić, iż ASEAN postrzega 
siebie obecnie przede wszystkim jako podmiot wiodący w regionie, odgrywający 
istotną rolę w tej części globu. Przekonanie to znajduje swe odzwierciedlenie 
w terminie ASEAN Centrality, ukutym przez samą organizację i konsekwentnie 
przez nią wykorzystywanym. ASEAN zatem stawia siebie w samym centrum Azji 
Południowo-Wschodniej i wszystkie podejmowane przez niego działania mają 
przyczynić się do utrzymania owej centralnej pozycji, która umożliwia organi-
zacji wywieranie wpływu na wydarzenia rozgrywające się w tej części świata. Co 
więcej, ASEAN, uznający siebie za „siłę napędową” (driving force) (Th e ASEAN 
Charter, 2008, s. 5) regionu, jednocześnie jest świadomy tego, że aby móc w jak 
najskuteczniejszy sposób pełnić wyznaczoną przez siebie rolę, musi być przede 
wszystkim silny wewnętrznie. Dlatego też za priorytet stawia on sobie nieustanne 
wzmacnianie swej wspólnotowości.

Rok 2015 okazał się pod tym względem przełomowy dla ASEAN-u. Orga-
nizacji tej udało się bowiem osiągnąć wyznaczony wcześniej cel i ustanowić 
Wspólnotę ASEAN-u, zakładającą osiągnięcie integracji w wymiarze politycz-
nym, bezpieczeństwa, gospodarczym, społecznym oraz kulturalnym. Decyzja 
o powołaniu do życia owej Wspólnoty została po raz pierwszy wyrażona w czasie 
IX Szczytu ASEAN-u (the ASEAN Summit) w 2003 r. (Declaration of ASEAN 
Concord II, 2003, s. 3). Początkowo zakładano, iż powstanie ona w 2020 r. Jednak 
na XII Szczycie (2007 r.) państwa członkowskie uzgodniły wspólnie, że Wspól-
nota ASEAN-u zostanie powołana do życia już w 2015 r. (Th e Cebu Declaration, 
2007, s. 2). Ostatecznie na zakończenie XXVII Szczytu (22 listopad 2015 r.) 
odbywającego się w stolicy Malezji, w Kuala Lumpur, państwa członkowskie 
ASEAN-u podpisały deklarację ustanawiającą Wspólnotę ASEAN-u (Declaration 
on the Establishment, 2015).
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Opiera się ona na trzech fi larach:
1. Wspólnocie Politycznej i Bezpieczeństwa (ASEAN Political and security 

community),
2. Wspólnocie Społeczno-Kulturalnej (ASEAN Socio-cultural community),
3. Wspólnocie Gospodarczej (ASEAN Economic community).

Należy dodać, że każdy z tychże fi larów opiera swoje funkcjonowanie na 
opracowanym planie działania (blueprint), które wraz z Inicjatywą na rzecz 
Integracji ASEAN-u (Initiative for ASEAN Integration, IAI) (Initiative for ASEAN 
Integrartion, 2009) stanowiły Mapę Drogową (Roadmap for an ASEAN Com-
munity 2009-2015) (Roadmap for an ASEAN Community, 2009), wyznaczającą 
poszczególne cele, jakie powinny zostać osiągnięte, aby Wspólnota ASEAN-u 
mogła powstać.

STRATEGICZNA NARRACJA ASEAN-u

Stworzenie wspólnoty stanowiło ogromne wyzwanie dla organizacji, mając na 
względzie specyfi kę każdego państwa członkowskiego z osobna. Należy pamiętać, 
że ASEAN jako całość liczy ponad 600 milionów ludzi (ASEAN infographics, 
2015) (więcej niż Unia Europejska oraz prawie dwa razy tyle co Stany Zjedno-
czone), mówiących różnymi językami (w niespełna stumilionowych Filipinach 
występuje ponad 170 różnych języków oraz dialektów), a także wyznających 
inne religie (islam, chrześcijaństwo, buddyzm, hinduizm). Co więcej, gospodarki 
poszczególnych państw różnią się od siebie w sposób znaczący. Dlatego też w lite-
raturze przedmiotu można znaleźć istniejący wciąż podział na państwa bardziej 
rozwinięte, określane terminem „ASEAN–6” (Indonezja, Tajlandia, Malezja, 
Singapur, Filipiny, Wietnam), oraz te biedniejsze – „ASEAN–4” (Kambodża, Laos, 
Mjanma oraz Wietnam). Różnice dzielącą owe dwie grupy najbardziej widać 
w danych dotyczących wartości produktu krajowego brutto (PKB). Mianowicie 
sześć największych gospodarek ASEAN-u stanowi łącznie aż 95 proc. całkowi-
tego PKB organizacji (ASEAN infographics, 2015). Owe nierówności w stanie 
gospodarek państw członkowskich przekładają się również na znaczące różnice 
w takich obszarach jak chociażby: infrastruktura, transport, technologia komu-
nikacyjna czy infrastruktura informatyczna.

ASEAN wdrożył jednak konkretne mechanizmy, mające na celu jak najsku-
teczniejsze zniwelowanie istniejących różnic pomiędzy krajami członkowskimi, 
które niewątpliwie stanowiły wyzwanie w budowie przede wszystkim Wspólnoty 
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Gospodarczej ASEAN-u. W 2000 r. ustanowiono zatem IAI (Initiative for ASEAN 
Integration, 2009), natomiast rok później przyjęto deklarację dotyczącą zniwe-
lowania luki rozwojowej, widocznej między państwami, w celu ustanowienia 
jeszcze ściślejszej integracji w energetyce, transporcie, infrastrukturze, nowocze-
snych technologiach czy też w zakresie rozwoju zasobów ludzkich (Declaration 
on Narrowing Development Gap for Closer Asean integration) (Declaration on 
Narrowing, 2001).

W dokumencie ASEAN Political and Security Community Blueprint zawarto 
również zapis mówiący o tym, iż w celu wzmacniania swej wiodącej pozycji 
w regionie ASEAN powinien inicjować, organizować oraz przewodzić konkret-
nym spotkaniom, a także działaniom (ASEAN Political-Security Blueprint, 2009, 
s. 14–15). Niezwykle istotne jest zatem konsekwentne tworzenie kolejnych sieci 
powiązań, dzięki którym organizacja będzie zwiększała swą zdolność wpływania 
na wydarzenia rozgrywające się w Azji Południowo-Wschodniej, a w konsekwen-
cji kształtowała „architekturę” regionu. Do sieci owych powiązań należy zaliczyć: 

• Regionalne Forum ASEAN-u (ASEAN Regional Forum, ARF) – niefor-
malne forum dialogu, w ramach którego uczestniczy poza państwami 
członkowskimi ASEAN-u także siedemnaście innych podmiotów, tj. 
Australia, Bangladesz, Kanada, Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, 
Korea Północna, Mongolia, Nowa Zelandia, Pakistan, Papua-Nowa Gwi-
nea, Rosja, Sri Lanka, Timor Wschodni, Stany Zjednoczone oraz Unia 
Europejska. Z punktu widzenia ASEAN-u ARF stanowi podstawową 
płaszczyznę współpracy w sprawach bezpieczeństwa w regionie Azji 
i Pacyfi ku (Declaration of Asean Concord II, 2003, s. 3). W jej ramach 
państwa omawiają na bieżąco kwestie dotyczące walki z terroryzmem 
oraz przestępczością zorganizowaną, pomocy w  przypadkach klęsk 
żywiołowych, bezpieczeństwa morskiego, rozbrojenia i nieproliferacji 
broni masowego rażenia. Pełni ono zatem również niezwykle ważną rolę 
w budowaniu pokoju i stabilności w regionie poprzez rozwijanie kon-
struktywnego dialogu pomiędzy wszystkimi partnerami.

• Szczyt Wschodnioazjatycki (East Asia Summit, EAS) – forum dialogu 
w dziedzinie polityki oraz bezpieczeństwa, powstałe na mocy decyzji 
podjętej w czasie szczytu w stolicy Laosu, Wientian (2004 r.). Natomiast 
formalnie zaczęło funkcjonować w 2005 r. (Declaration on the East Asia 
Summit, 2005). Oprócz ASEAN-u w jego skład wchodzą jeszcze: Australia, 
Chiny, Indie, Japonia, Korea Południowa, Nowa Zelandia, Rosja oraz Stany 
Zjednoczone.
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• ASEAN+3 – mechanizm współpracy współtworzony przez ASEAN, 
Japonię, Koreę Południową oraz Chiny. Funkcjonuje nieprzerwanie 
od 1997 r., lecz dopiero w 1999 r. wszystkie strony wyraziły zgodę na 
zinstytucjonalizowanie wcześniejszych, nieformalnych spotkań, wydając 
podczas III Szczytu ASEAN+3 w Manili oświadczenie ws. współpracy 
w Azji Wschodniej (Joint Statement, 1999).

• ASEAN+1 – specjalna formuła spotkań ASEAN-u z następującymi pań-
stwami oraz organizacjami: Australią, Kanadą, Stanami Zjednoczonymi, 
Indiami, Pakistanem, Unią Europejską, Nową Zelandią, Rosją, Chinami, 
Republiką Korei, Japonią.

• Spotkania Ministrów Obrony ASEAN+ (ASEAN Defense Ministers’ 
Meeting Plus, ADMM+) – od 2010 r. odbywają się one z ośmioma Part-
nerami Dialogowymi (Dialogue Partner) ASEAN-u: Australią, Chinami, 
Japonią, Indiami, Nową Zelandią, Koreą Południową, Rosją oraz Stanami 
Zjednoczonymi) (About the ASEAN Defence Ministers’ Meeting, 2015). 
Mają one na celu przede wszystkim wzmocnienie współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa i obrony, co w konsekwencji zapewni stabilizację oraz 
pokój w regionie.

Należy także podkreślić, iż w  celu umocnienia swej wiodącej pozycji 
w regionie ASEAN skutecznie przekonuje swych partnerów do przyłączenia 
się również do innych mechanizmów współpracy, które promują wypracowane 
już wcześniej przez organizację odpowiednie wzorce zachowania w relacjach 
bilateralnych oraz multilateralnych (ASEAN as a  fl ag-bearer for regional 
norms of good conduct) (Joint Communiqué, 2015, s. 3). Przykładem na to jest 
chociażby Układ o Przyjaźni i Współpracy w Azji Południowo-Wschodniej 
(Treaty of Amity and Cooperation, TAC). Dokument ten, określający formalne 
reguły funkcjonowania organizacji, przyjęto w 1976 r. Zawarto w nim sześć 
fundamentalnych zasad, którymi powinno kierować się każde państwo, które 
zdecyduje się na jego przyjęcie: 

1. Wzajemny szacunek do niepodległości, suwerenności, równości, inte-
gralności terytorialnej oraz tożsamości narodowej wszystkich narodów,

2. Prawo każdego państwa do swobodnego istnienia – wolnego od 
zewnętrznej ingerencji, dywersji lub przymusu, 

3. Nieinterweniowanie w sprawy wewnętrzne państw,
4. Rozstrzyganie sporów oraz waśni w sposób pokojowy,
5. Odrzucenie użycia siły albo jej groźby,
6. Wzajemna, skuteczna współpraca (Treaty of Amity, 1976, s. 2).
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Obecnie aż dwadzieścia państw, nie licząc członków ASEAN-u, zdecydowało 
się na podpisanie owego Układu, m.in. Rosja, Chiny, Francja, Norwegia, Brazylia, 
Stany Zjednoczone, Turcja, Indie, Pakistan, Japonia, Australia. Należy przy tym 
podkreślić, że TAC stanowi jedno z kryteriów, które każde państwo chcące brać 
udział we Wschodnioazjatyckim Szczycie, musi spełnić. 

Podobnego rodzaju mechanizmem, wypracowanym w ramach ASEAN-u, 
a następnie rozszerzonym o możliwość przyłączania się do niego innych państw, 
jest Układ o Strefi e Bezatomowej w Azji Południowo-Wschodniej (the Treaty on 
the Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone, SEANWFZ), przyjęty 15 grudnia 
1995 r. w Bangkoku (wszedł w życie dwa lata później) (Th e Treaty on the Southeast 
Asian Nuclear Weapon-Free Zone, 1995). Dołączono do niego protokół, otwarty 
do podpisania przez pięć państw posiadających broń atomową: Chiny, Stany 
Zjednoczone, Rosję, Francję oraz Wielką Brytanię. Jednak jak do tej pory żadne 
z tych państw go nie podpisało. Zadeklarowały one jedynie, iż będą szanować 
przyjęte postanowienia i nie użyją broni jądrowej przeciwko któremukolwiek 
członkowi ASEAN-u.

Podsumowując, poprzez ustanowienie Wspólnoty ASEAN-u organizacja ta 
wzmacnia zarówno swą wiodącą pozycję w regionie, jak również wewnętrzną 
spójność. Pierwszym krokiem ku jej stworzeniu było wzmocnienie Connectivity 
– czyli łączności/powiązań pomiędzy państwami ASEAN-u (Th e Master Plan, 
2011). Jak już wspomniano wcześniej, Azja Południowo-Wschodnia nie jest 
w żadnym wypadku regionem homogenicznym, dlatego też kwestia „łączności” 
jest niezwykle ważna. ASEAN inicjuje różnego rodzaju projekty mające na celu 
spajanie państw regionu pomimo tylu dzielących ich różnic. Ponadto, ściślejsze 
powiązania oraz głębsza współpraca wpływa pozytywnie na rozwój wszystkich 
państw członkowskich. 

Przyjęty Master Plan of ASEAN Connectivity (Th e Master Plan, 2011, s. 2) 

zakłada wzmocnienie łączności w trzech wymiarach: (1) fi zycznym (uspraw-
nienie infrastruktury komunikacyjnej, transport oraz energię), (2) instytucjo-
nalnym (wzrost handlu, inwestycji, by umożliwić optymalny wzrost i prosperity 
(3) międzyludzkim (rozwój edukacji, zachowanie kultury, promocja turystyki) 
(Understanding ASEAN Connectivity, 2015). Według ASEAN-u „łączność” umac-
nia jego „centralność”, potwierdzając w ten sposób silną pozycję ASEAN-u jako 
„siły napędowej kształtującej nieustannie zmieniającą się architekturę regionu” 
(driving force in shaping the evolving regional architecture) (ASEAN 2025, 2015, 
s. 15). Niewątpliwie jest to wyzwanie dla organizacji, która nie tylko liczy ok. 9% 
światowej populacji, ale w dodatku jej terytorium obejmuje obszar 4,46 mln km2 
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(ok. 3% powierzchni globu ziemskiego). W dodatku obszar wodny jest trzy razy 
większy niż lądowy. 

Należy wyszczególnić jeszcze jeden element wpływający na wzmacnianie 
ASEAN Centrality jest nim ASEAN Way, czyli specyfi czny sposób postępowa-
nia ASEAN-u. Jego podstawę stanowi zaufanie istniejące pomiędzy państwami 
oraz traktowanie się jako równorzędnych partnerów. Ta zasada znajduje również 
swe odzwierciedlenie w dewizie organizacji, które brzmi: „Jedna Wizja, Jedna 
Tożsamość, Jedna Wspólnota” (One Vision, One Identity, One Community) oraz 
w haśle „Jedność w różnorodności” (Unity in diversity). „ASEAN Way” przede 
wszystkim zakłada poszukiwanie kompromisu we wszystkich kwestiach, który 
byłby do zaakceptowania przez każdego członka. Wobec tego często prowadzi 
się długie, nieofi cjalne rozmowy, podczas których szeroko dyskutowane są 
poszczególne sprawy, w taki sposób, aby każdy z partnerów został odpowiednio 
poinformowany (Kawamura, 2011, s. 4). Takiego rodzaju mechanizm działa-
nia wzmacnia jednocześnie poczucie ducha wspólnoty. Jeśli nie jest możliwe 
w danym momencie uzgodnienie szczegółów, to dąży się przynajmniej do 
zawarcia ogólnego porozumienia. 

Istnieją także negatywne skutki przyjęcia przez organizację takiego a nie 
innego sposobu podejmowania decyzji. Zakładając, iż w każdej kwestii musi 
zostać wcześniej osiągnięty konsensus, w rezultacie może to jednocześnie nega-
tywnie wpływać na funkcjonowanie ASEAN-u, biorąc pod uwagę konieczność 
zagwarantowania długiego czasu na rozmowy. Zatem żadne głosowania nie są 
przeprowadzane, ponieważ każdy z członków i tak mógłby z łatwością zablo-
kować jakąkolwiek decyzję. Zdecydowanie wiele czasu potrzebowały państwa 
członkowskie, aby zawrzeć porozumienie na temat przyjęcia Karty ASEAN-u 
– dokumentu, nadającego osobowość prawną organizacji i precyzującego normy, 
którymi powinni się jej członkowie kierować. Weszła ona jednak w życie dopiero 
w 2008 r., czyli ponad czterdzieści lat od ustanowienia organizacji. Co więcej, ze 
względu na niemożliwość wypracowania konsensusu (kwestia sporu na Morzu 
Południowochińskim) w czasie trwania XXI Szczytu ASEAN-u w 2012 r. nie 
ogłoszono po nim wspólnego stanowiska ASEAN-u. Zdarzyło się to po raz 
pierwszy od czterdziestu pięciu lat (Hunt, 2012).

Niewątpliwie w swej narracji ASEAN pozycjonuje się jako najważniejszy 
podmiot w regionie Azji Południowo-Wschodniej, lecz jednocześnie podejmuje 
działania mające na celu wzmocnienie swej pozycji również w dalszych częściach 
kontynentu azjatyckiego. Współpracuje z państwami skupionymi wokół Azjatyc-
kiego Dialogu Współpracy (the Asia Cooperation Dialogue, ACD), Południowo-
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azjatyckiego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej (South Asia Association for 
Regional Cooperation, SAARC), Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Persian Gulf 
Cooperation Council, GCC) czy Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SOW). 
Co więcej, ASEAN stara się zawiązywać nie tylko współpracę z poszczególnymi 
podmiotami w regionie, ale także wzmacniać dialog ze wszystkimi kontynentami. 
Rozwija zatem relacje z:

• państwami afrykańskimi w ramach Azjatycko-Afrykańskiej Konferencji 
Organizacji Subregionalnych (the Asian-African Sub-Regional Organisa-
tions Conference, AASROC), 

• Ameryką Łacińską poprzez Forum Współpracy Wschodniej Azji i Ame-
ryki Łacińskiej (Th e Forum for East Asia-Latin America Cooperation, 
FEALAC), ale także poprzez kontakty ze Wspólnym Rynkiem Południa 
(Mercosur) czy Grupą z Rio, 

• Europą – Szczyt Europa–Azja (Th e Asia–Europe Meeting, ASEM), 
• Bliskim Wschodem – Dialog Azja–Bliski Wschód (Asia–Middle East 

Dialogue, AMED),
• krajami Azji oraz obrzeży Pacyfi ku – Wspólnotą Gospodarczą Azji i Pacy-

fi ku (Asia-Pacifi c Economic Co-operation, APEC).
Ponadto jak wynika z corocznych wspólnych komunikatów przyjmowa-

nych po spotkaniach ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich 
 ASEAN-u, ambicje organizacji wykraczają poza kontynent azjatycki i sukcesyw-
nie dąży ona do tego, aby odgrywać coraz to ważniejszą rolę na szeroko pojętej 
arenie międzynarodowej. Na bieżąco stara się prezentować swe stanowisko wobec 
najważniejszych wydarzeń rozgrywających się na świecie. W latach 2004–2015 
ASEAN odniósł się w swych ofi cjalnych oświadczeniach do kwestii Iraku, Afga-
nistanu, Syrii, Libanu, konfl iktu izraelsko-palestyńskiego, wydarzeń związanych 
z „Arabską Wiosną”, konfl iktu rosyjsko-ukraińskiego, katastrofy malezyjskiego 
samolotu MH–17, rozmów nuklearnych z Iranem czy też poprawy relacji na linii 
Kuba–Stany Zjednoczone. 

Jednocześnie ASEAN podkreśla niezwykle ważną rolę Organizacji Narodów 
Zjednoczonych (ONZ) jako głównego forum współpracy wszystkich aktorów 
działających na arenie międzynarodowej, a także prawa międzynarodowego, 
którego przestrzeganie stanowi gwarancję dla pokojowego współistnienia 
państw. Od 2006 r. ASEAN posiada status obserwatora w  Zgromadzeniu 
Ogólnym ONZ, dzięki czemu ma także możliwość odgrywania ważniejszej roli 
w ramach organizacji. Starając się wzmacniać swą pozycję, aktywnie działał on 
na rzecz wyboru azjatyckiego kandydata na kolejnego sekretarza generalnego. 
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W 2004 r., na trzy lata przed kolejnymi wyborami, ASEAN poparł kandydaturę 
Surakiart Sathirathai, ówczesnego wicepremiera Tajlandii, na to prestiżowe sta-
nowisko (Chairman’s Statement, 2005, s. 3). Jednocześnie wspierał swe państwa 
członkowskie w ich działaniach na forum ONZ. Udzielił wsparcia Indonezji, 
Wietnamowi, Tajlandii, Kambodży, Malezji w dążeniach do uzyskania statusu 
niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2007–2008, 2008–2009, 
2011–2012, 2013–2014, 2015–2016 (Joint Communique, 2006, s. 23).

PODSUMOWNIE

ASEAN defi niuje siebie przede wszystkim jako organizację odgrywającą istotną 
rolę w  regionie Azji Południowo-Wschodniej. Pozycjonuje się w  roli “siły 
napędowej”, która ma wpływ na rozwój sytuacji w tej części świata. Starając się 
utrzymać swą wiodącą pozycję, podejmuje szereg działań mających na celu 
wzmacnianie swej jedności, pomimo ewidentnych różnic dzielących wszystkie 
państwa członkowskie. Wzmacnianie wspólnej tożsamości jest niezbędne, aby 
utrzymać silną pozycję organizacji w regionie. Kamieniem milowym w procesie 
głębszej integracji było ustanowienie Wspólnoty ASEAN-u, która również ma 
przyczyniać się do utrzymania pokoju oraz stabilności w Azji Południowo-
-Wschodniej. Analizując strategiczną narrację organizacji, należy jednak zde-
cydowanie podkreślić, iż wykazuje ona ambicje odgrywania coraz to ważniejszej 
roli na arenie międzynarodowej. Z tego względu konsekwentnie formułuje swe 
stanowisko wobec wszystkich, najważniejszych wydarzeń na świecie, jednocze-
śnie wskazując na konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego jako 
podstawy pokojowego współistnienia narodów.

Dalszych badań wymaga natomiast problem związany z możliwością reali-
zacji celów strategicznych, którymi w swych działaniach kieruje się ASEAN. 
Aby móc znaleźć odpowiedź na to pytanie, konieczne jest również zbadanie 
narracji strategicznych najważniejszych aktorów w regionie Azji Południowo-
-Wschodniej, m.in. Chin, Stanów Zjednoczonych, ale także Japonii czy Korei 
Południowej. Ponadto, mając na uwadze obecną sytuację, należy przypuszczać, że 
kwestia wciąż nierozwiązanego sporu na Morzu Południowochińskim mogłaby 
stanowić swoisty „papierek lakmusowy” w ocenie skuteczności ASEAN-u w reali-
zacji swych celów strategicznych w regionie. 
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— ABSTRAKT —

Upadek świata dwubiegunowego może zostać 
uznany za nowe otwarcie w stosunkach chiń-
sko-rosyjskich. Sytuacja międzynarodowa na 
początku lat 90. umożliwiła odnowienie i nor-
malizację stosunków politycznych między tymi 
państwami oraz zapoczątkowanie współpracy 
na kilku płaszczyznach. Rozwijanie kontaktów 
zarówno politycznych, jak i  gospodarczych 
okazało się być procesem długotrwałym, warun-
kowanym przez liczne wewnętrzne i zewnętrzne 
czynniki. Celem artykułu jest analiza ewoucji 
wzajemnych relacji, motywacji działania, źródeł 
współpracy oraz jej znaczenia. Biorąc pod uwagę 
rosnące strategiczne znaczenie regionu eurazja-
tyckiego, szczególnym aspektem w kontekście 
współpracy Federacji Rosyjskiej i  Chińskiej 
Republiki Ludowej jest jej istota dla bezpie-
czeństwa międzynarodowego. Przeprowadzana 
analiza będzie uwzględniała zwłaszcza współ-
pracę rozwijaną z wykorzystaniem Szanghajskiej 
Organizacji Współpracy.

— ABSTRACT —

Th e fall of the bipolar world can be perceived as 
a new opening in Sino-Russian mutual relations. 
International reality at the beginning of the 1990s 
enabled renewal and normalization of political 
relations between them and an establishment 
of broader cooperation in several areas. Th e 
process of widening their contacts, both political 
and economic, can be perceived as long-lasting 
and determined by many internal and external 
conditions. Th e aim of this article is to analyze the 
evolution of mutual relations, motivation, reasons 
and roots of such cooperation as well as its sense. 
Th e most signifi cant aspect is the meaning of 
Sino-Russian cooperation, especially in the fi eld 
of Shanghai Cooperation Organization, which 
in many aspects can be perceived as a threat to 
international security, mostly due to strategic 
signifi cance of Eurasian region.
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Po rozpadzie Związku Radzieckiego zakończony został wieloletni okres zimno-
wojennych antagonizmów w stosunkach międzynarodowych. Wraz z upadkiem 
świata dwubiegunowego pojawiła się nowa przestrzeń i  nowe możliwości 
współpracy na obszarze azjatyckim. Na kontynencie tym najistotniejszymi 
graczami, mimo upadku Związku Radzieckiego, nadal pozostawała Federacja 
Rosyjska oraz Chińska Republika Ludowa, która dynamicznie rozwijała się pod 
kątem gospodarczym. Państwa te mimo dawnych antagonizmów oraz licznych 
konfl iktów stanęły wobec nowej sytuacji międzynarodowej, w której nawiązanie 
współpracy mogłoby dać im nowe możliwości oraz wzmocnić ich pozycję na 
arenie międzynarodowej. Nowe otwarcie, jakim był upadek Związku Radziec-
kiego, we wzajemnych relacjach tych państw nie od razu zostało wykorzystane, 
jednak z czasem kooperacja zaczęła przybierać na sile, a wzajemne stosunki 
ulegać znaczącym przeobrażeniom. 

Współpraca rosyjsko-chińska przybierała różnorodne formy. Począwszy od 
kontaktów dwustronnych i współpracy w zakresie handlu czy energetyki, aż 
do podjęcia działań w ramach Szanghajskiej Piątki, wspólnie z Kazachstanem, 
Kirgistanem i Tadżykistanem, a następnie w ramach Szanghajskiej Organizacji 
Współpracy. W niniejszym artykule podjęta zostanie próba weryfi kacji hipotezy 
dotyczącej pragmatycznego charakteru współpracy rosyjsko-chińskiej, której 
podstawą jest realna ocena zysków i strat. Druga z hipotez zakłada, iż Szanghajska 
Organizacja Współpracy jest areną konfrontacji zarówno wspólnych interesów, 
jak i rywalizacji jej dwóch najsilniejszych członków, co widać na wszystkich 
płaszczyznach, na jakich odbywa się współpraca. Analizie poddane zostały zatem 
źródła i przyczyny współpracy rosyjsko-chińskiej – jakie czynniki wpłynęły na 
ponowne zbliżenie Rosji i Chin oraz jaki charakter ma ich współpraca. Wreszcie 
poruszona została problematyka współpracy militarnej w ramach SOW oraz 
jej możliwej dalszej ewolucji. W przygotowaniu artykułu zastosowanie znalazła 
w szczególności metoda porównawcza. Analizie poddane zostały czynniki 
kształtujące politykę zarówno Rosji, jak i Chińskiej Republiki Ludowej. Na tej 
podstawie możliwe było wskazanie elementów zbieżnych, będących czynnikami 
zbliżającymi oba państwa do siebie i motywujące je do podejmowania działań 
kooperacyjnych na różnych płaszczyznach. 

Słowa kluczowe: Rosja, Chińska Republika 
Ludowa, Szanghajska Organizacja Współpracy, 
kooperacja rosyjsko-chińska

Keywords: Russia, People’s Republic of China, 
Shanghai Cooperation Organization, Sino-
Russian cooperation
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OD KONFLIKTU DO WSPÓŁPRACY

Historia wspólnych relacji rosyjsko-chińskich sięga blisko czterech wieków, 
a ich dynamika dyktowana była początkowo rozwojem regionalnych kontaktów 
przygranicznych. Już w 1689 r. podpisano pierwsze porozumienie regulujące 
granice między oboma państwami (Pietrasiak, Dacyszen, 2012). Istotnym 
utrudnieniem we współczesnych relacjach Związku Radzieckiego i Chińskiej 
Republiki Ludowej był fakt, iż oba państwa były państwami komunistycznymi, 
przy czym Związek Radziecki uzurpował sobie rolę nadrzędną i zwierzchnią 
względem tych, które również przyjęły komunistyczny system polityczny. Bolsze-
wicy po rewolucji w 1917 r. zadbali o bliskie relacje zarówno z Kuomintangiem, 
jak i Chińską Partią Komunistyczną, gwarantując sobie tym samym wpływy na 
politykę wewnętrzną w tym państwie (Kaczmarski, 2015). O ile obszar Europy 
Środkowo-Wschodniej zdołano sobie fi nalnie podporządkować, o tyle Chińska 
Republika Ludowa z czasem zaczęła wykazywać własne ambicje i nie godziła się 
na dominację radziecką. 

Jeszcze w  okresie powojennym, gdy w  Chinach władzę przejęła partia 
komunistyczna, bliskie relacje sojusznicze ze Związkiem Radzieckim nadal były 
rozwijane i pielęgnowane. Jednak z czasem wyraźne dążenie ZSRR do dominacji 
nad Chińską Republiką Ludową zaczęło być negatywnie odbierane i kontesto-
wane w „państwie środka”. Szansą na przeciwstawienie się Komunistycznej 
Partii Związku Radzieckiego okazał się XX Zjazd KPZR w 1956 r. W referacie 
wygłoszonym podczas Zjazdu Nikita Chruszczow poddał krytyce wcześniejszą 
politykę Józefa Stalina, z którą nie zgodzili się Chińczycy (Roszkowski, 2005). 
Kolejny etap w pogarszających się relacjach wzajemnych miał miejsce w 1958 r., 
gdy Chińczycy przedstawili własny program udoskonaleń systemowo-gospodar-
czych pod hasłem „wielkiego skoku naprzód”. Była to inicjatywa jednoznacznie 
konkurencyjna wobec podobnych programów realizowanych w  Związku 
Radzieckim (Kowalski, 2012, Kobierecki, 2013). Na początku lat 70. wzajemne 
relacje wkroczyły już w etap jawnej wrogości i wzajemnej niechęci. Izolacja ChRL 
pogłębiała się dodatkowo poprzez zainicjowaną rewolucję kulturalną, mającą 
na celu wyeliminowanie politycznych wrogów Mao Zedonga (Lawrance, 1998).

Aż do upadku Związku Radzieckiego stosunki z Chińską Republiką Ludową 
mogły być określane jako nieprzyjazne. Pozycja ZSRR nadal pozostawała zde-
cydowanie silniejsza względem chińskiego konkurenta, biorąc pod uwagę ścisłe 
relacje z Koreą Północną, Mongolią i Wietnamem oraz okupację Afganistanu 
(zob. Roberts, 2003, Kakar, 1995). Sytuacja zaczęła ulegać zmianie po upadku 
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ZSRR, choć nie były to przemiany nagłe, a zbliżenie obu państw możliwe było 
dopiero po kilku latach od upadku świata dwubiegunowego. Spowodowane było 
to kilkoma czynnikami. Chiny po masakrze na placu Tienanmen w czerwcu 
1989 r. stały się państwem izolowanym na arenie międzynarodowej. Z kolei Rosja 
pod przewodnictwem Borysa Jelcyna postrzegana była pozytywnie. Przemiany 
zachodzące w tym państwie sugerowały zbliżanie się Rosji w stronę Zachodu 
oraz powodowały, iż stawała się ona atrakcyjnym potencjalnym partnerem 
strategicznym dla Stanów Zjednoczonych. Jednak w efekcie końcowym próby 
reform w Rosji nie powiodły się, natomiast Chiny znalazły dla siebie własną 
drogę, wchodząc w etap szybkich przemian i dynamicznego rozwoju gospo-
darczego (Kaczmarski, 2015). Wzrastająca siła, potencjał i znaczenie Chińskiej 
Republiki Ludowej razem z nieskutecznymi próbami przeprowadzenia przemian 
wewnętrznych w Federacji Rosyjskiej i nieudaną próbą zbliżenia się do struktur 
zachodnich spowodowały, iż Rosja w swojej polityce zagranicznej zaczęła kiero-
wać się na Wschód, dostrzegając w Chinach realnego konkurenta w staraniach 
o dominowanie na obszarze azjatyckim. Istotne było również dążenie Federacji 
Rosyjskiej do odbudowy dawnej, radzieckiej strefy wpływów. Na tej płaszczyź-
nie wyraźnie dostrzegano zagrożenie ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, 
która posiadała odpowiedni potencjał, możliwości i powoli rodzące się ambicje 
poszerzania swoich wpływów na kontynencie azjatyckim. Wobec osłabienia Rosji 
oraz jeszcze niewystarczającej potęgi Chin, a także chęci zapewnienia równowagi 
i stabilizacji na kontynencie, korzystniejsze wydawało się podjęcie współpracy 
niż otwartej konfrontacji i wyścigu o dominację. 

Bezpośrednio po upadku ZSRR rozpoczęto starania zmierzające do nawią-
zania współpracy rosyjsko-chińskiej. W pierwotnej fazie celem nawiązanych 
kontaktów było unormowanie kwestii granic i wynikłych na tym polu konfl iktów. 
W dalszej kolejności stworzenie struktur współpracy miało zapewnić tym pań-
stwom miejsce w nowych, unipolarnych realiach stosunków międzynarodowych 
i jednocześnie równoważyć rosnące w siłę państwa europejskie. Wydaje się zatem, 
iż ponowne nawiązanie kontaktów między oboma państwami podyktowane było 
nie tyle wzajemną sympatią, ile koniecznością. Połączenie sił dawało możliwość 
faktycznego wzmocnienia ich pozycji oraz zapewnienia większej równowagi 
w regionie, gdyż ambicje i dążenia do dominacji zarówno Rosji, jak i Chin były 
hamowane przez wspólne podejmowanie działań w ramach jednej organizacji. 
Oba państwa miały jednak rozbieżne wizje dotyczące rozwijanej współpracy, 
bowiem Rosja dążyła przede wszystkim do wspólnego koordynowania polityk 
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zagranicznych obu państw, podczas gdy Pekin zmierzał zwłaszcza do rozwijania 
współpracy gospodarczej (Bellacqua, 2010). 

Wieloletni proces normalizacji stosunków rosyjsko-chińskich rozpoczął się 
w 1991 r. od podpisania porozumienia regulującego kwestię wschodniej części 
granicy rosyjsko-chińskiej (Niewiadomski, 2006). Już w 1994 r. podpisano 
porozumienie w sprawie zapobiegania niebezpiecznej działalności wojskowej 
między rządami Chin i Rosji (Yidian, 2000). W kwietniu 1996 r. Borys Jelcyn 
udał się z wizytą do Chin, podczas której spotkał się z Jiang Zeminem. Efektem 
spotkania było podpisanie aż 15 umów międzypaństwowych. Najistotniejszym 
dokumentem była deklaracja koncentrująca się na konieczności strategicz-
nego partnerstwa (Mierzejewski). Jak pokazał czas, były to jedynie pierwsze 
kroki w rozwijającej się dalej wzajemnej kooperacji gospodarczej, politycznej, 
a w perspektywie być może również militarnej. Współpraca obu państw, mimo 
wcześniejszych napięć, była możliwa dzięki wyraźnemu odprężeniu w latach 90. 
Rozwiązanie spornych kwestii dotyczących granicy rosyjsko-chińskiej na mocy 
wspomnianego powyżej układu z 1991 r. oraz późniejszych ustaleń w zakresie 
demilitaryzacji granic w latach 1996 i 1997 (Wilson, 2004) stanowiło preludium 
do stałego rozwijania wzajemnych relacji i kontaktów między oboma państwami. 

CZYNNIKI SPRZYJAJĄCE WSPÓŁPRACY ROSJI I CHIN 

Mimo historycznych zaszłości oraz sporów terytorialnych Chiny i Rosja posia-
dają także pewne wspólne interesy. Pozwalają one na zbliżanie się obu państw 
i rozwijanie ich wzajemnej współpracy. Do głównych aspektów jednoczących oba 
państwa zaliczyć należy ich nastawienie względem Korei Północnej oraz Iranu 
– również zajmujących istotne miejsce w polityce zagranicznej USA. Zarówno 
w  interesie Rosji, jak i  Chin leży podtrzymanie reżimu komunistycznego 
w Korei Północnej – oczekiwania Stanów Zjednoczonych wobec doprowadzenia 
do upadku rządu komunistycznego są jednoznacznie sprzeczne z wolą Rosji 
i Chin, które dążą jedynie do pewnego otwarcia Korei na świat zewnętrzny, 
przy jednoczesnym podtrzymaniu rządów komunistycznych. Korea Północna 
stanowi bowiem dla nich gwarancję ograniczonych wpływów amerykańskich 
na Półwyspie Koreańskim (Niewiadomski, 2006). Również Iran jest miejscem 
konfrontacji interesów rosyjsko-chińskich z jednej i amerykańskich z drugiej 
strony. Zarówno Rosja, jak i Chiny jednoznacznie sprzeciwiały się dążeniom 
Stanów Zjednoczonych zmierzających do zahamowania irańskiego programu 
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nuklearnego (Porozumienie atomowe z Iranem…, 2015). Dla Chin Iran jest 
uznawany za jednego z kluczowych partnerów gospodarczych – w 2004 r. pod-
pisano kontrakt wart 70 mld USD dotyczący importu ropy i gazu z Iranu oraz 
możliwości eksploatacji pola naft owego Yadavaran (China to develop Iran…, 
2004). Dzięki polityce sankcji Zachodu wobec Iranu Chiny miały zdecydowanie 
większą swobodę w rozwijaniu kontaktów gospodarczych z tym państwem. 
Również Rosja traktuje Iran jako swojego strategicznego partnera w regionie. 
O bliskości tych państw świadczy najlepiej fakt posiadania statusu obserwatora 
w Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz wyraźna chęć Rosji i Chin do 
pełnego udziału tego państwa w strukturach organizacji. Takie rozwiązanie jest 
pożądane głównie ze względu na chęć ograniczenia wpływów amerykańskich na 
obszarze Bliskiego Wschodu. Niechęć w stosunku do USA również jest aspektem 
jednoczącym Rosję i Chiny.

Warto również zwrócić uwagę na aktualne dążenie do stałego rozwoju 
gospodarczego swoich państw – Rosja zabiega przede wszystkim o dywersyfi -
kację własnej gospodarki, by uniezależnić budżet państwowy nadal opierający 
się niemalże wyłącznie na eksporcie surowców energetycznych. Chiny z kolei 
prowadzą politykę gospodarczą o szerokim spektrum, starając się rozwijać 
kolejne gałęzie przemysłu. Mają również ambicje na polu rozwijania przemysłu 
militarnego oraz w przestrzeni kosmicznej. 

Kolejnym podobieństwem są określone tendencje odśrodkowe – oba państwa 
dokładają starań, by wszelkie dążenia narodowowyzwoleńcze oraz konfl ikty 
oparte na różnicach etnicznych (w przypadku Rosji były to wieloletnie walki 
z Czeczenami oraz dążenia separatystyczne na Kaukazie; w Chinach to głównie 
dążenia separatystyczne Ujgurów oraz kwestia tybetańska) były skutecznie 
tłumione (Wilson, 2004). Jest to zatem jeden z aspektów współpracy w ramach 
SOW – Deklaracja o utworzeniu Szanghajskiej Organizacji Współpracy zakłada 
gwarancję nieingerowania w wewnętrzne sprawy państw członkowskich, również 
w konfl ikty o charakterze etnicznym.

 DETERMINANTY OGRANICZAJĄCE DALSZY ROZWÓJ 
WSPÓŁPRACY ROSJI I CHIN

Kolejnym aspektem, który – jak się zdaje – może sprzyjać podjęciu inicjatywy 
kooperacyjnej w tym regionie, jest potencjał zarówno Rosji, jak i Chin. Są to 
jedne z czołowych i najbardziej wpływowych państw na kontynencie azjatyckim. 
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Dysponują potencjałem gospodarczym, surowcowym oraz demografi cznym, 
co powoduje, iż posiadają one określone aspiracje w zakresie dominowania na 
kontynencie. Na przełomie wieków żadne z nich nie posiadało wystarczającej siły, 
by w pełni zdominować rywala, zatem naturalnym rozwiązaniem wydawało się 
połączenie sił oraz wspólne wykorzystanie własnych możliwości, by skuteczniej 
wpływać na środowisko międzynarodowe i kształt bezpieczeństwa w regionie. 
Wyraźna dysproporcja w tempie rozwoju z czasem może stać się czynnikiem 
różnicującym Rosję i Chiny, które zaczynają dominować i przewyższać poten-
cjałem Rosję. 

Rosja jest w pełni świadoma znacznych możliwości rozwojowych Chin, 
podczas gdy ona sama boryka się z problemami przestarzałej infrastruktury 
przemysłowej, sprzętu wojskowego, czy wreszcie w związku z wydarzeniami na 
Ukrainie i aneksją Krymu, negatywnym nastawieniem demokratycznej części 
świata. Sankcje nałożone na Rosję po wspomnianej aneksji znacząco uderzyły 
w kondycję gospodarki i jej budżet. Kontakty gospodarcze rozwijane w ramach 
SOW mogą być zatem narzędziem minimalizowania tych strat oraz systematycz-
nego odbudowywania własnej pozycji nie tylko międzynarodowej, ale również 
w regionie azjatyckim. Z kolei w przypadku coraz silniejszych Chin rosnący 
potencjał może z czasem stanowić istotny czynnik ograniczający chęć do dalszej 
współpracy z Rosją. Z czasem potęga Chin może okazać się wystarczająca, by 
zdominować kontynent azjatycki bez konieczności wsparcia ze strony innych 
państw regionu. 

Innym aspektem utrudniającym współpracę są wyraźnie dominujące aspi-
racje mocarstwowe Rosji. Wzajemne relacje z Chinami często są utrudniane 
i przyjmują antagonistyczny charakter ze względu na brak akceptacji przynaj-
mniej równorzędnej pozycji Chin na kontynencie azjatyckim – widoczne jest 
to zwłaszcza na płaszczyźnie polityki energetycznej, gdzie dominacja Rosji była 
usankcjonowania niemalże historycznie (zob. dalsza część artykułu). Z kolei 
Chiny dążą do jak największej dywersyfi kacji swoich sojuszników i partnerów 
handlowych. Nie opierają się zatem wyłącznie na współpracy z Rosją czy też 
w ramach SOW, ale utrzymują liczne kontakty dwustronne zapewniające im 
stopniowe poszerzanie swoich wpływów oraz wzmacnianie własnej pozycji 
i jednoczesne uniezależnianie się od rosyjskiej broni czy surowców energe-
tycznych.
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WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA W ZAKRESIE HANDLU BRONIĄ 
I ENERGETYKI

Strategiczna współpraca zapoczątkowana między Federacją Rosyjską a Chińską 
Republiką Ludową w 1996 r. okazała się jedynie preludium do dalszego roz-
wijania kontaktów między tymi państwami. W pierwszej dekadzie XXI wieku 
kooperacja przyjęła głównie formę współpracy gospodarczej i kulturowej, które 
stały się fi larami tworzącej się Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Jednak 
gros kontaktów chińsko-rosyjskich odbywa się również poza strukturami tej 
organizacji, szczególnie zaś w zakresie współpracy w obszarze energetyki oraz 
handlu bronią.

HANDEL BRONIĄ

Sprzedaż rosyjskiej broni do Chin stała się poniekąd motorem dalszego rozwija-
nia współpracy obu państw, a bezpośrednią przyczyną było nałożenie embarga 
po wydarzeniach na Placu Tienanmen przez Stany Zjednoczone i państwa 
europejskie na handel bronią z Chińską Republiką Ludową (Bellacqua, 2010). 
Można zatem powiedzieć, iż to Zachód sam zachęcił Rosję i Chiny do nawiązania 
bliższych kontaktów, stwarzając im ku temu sprzyjające okoliczności. W okresie 
od 1997 do 2001 r. nawet 90% zakupionej przez Chiny broni mogło pochodzić 
z Rosji. Zakupiono między innymi cztery łodzie podwodne klasy Kilo, dwa 
niszczyciele, 70 samolotów Su-27 oraz systemy rakiet przeciwlotniczych S-300 
(Niewiadomski, 2006). Zakupy broni z Rosji pozwoliły Chinom w okresie dla 
niej przejściowym na stosunkowo szybkie i oszczędniejsze unowocześnienie 
własnego wojska, gdyż samodzielna produkcja takiego uzbrojenia byłaby 
zarówno czasochłonna, jak i kapitałochłonna. Podnoszona także jest kwestia 
embarga na sprzedaż europejskiej broni do Chin. Blokuje to Pekinowi dostęp 
do najnowocześniejszych technologii, a jednocześnie zmusza do dalszego korzy-
stania z broni oferowanej przez Rosję. W 2009 r. zakupiono od Rosji kolejne 
niszczyciele klasy Sowriemiennyj oraz podpisano umowę na zakup kolejnych 12 
myśliwców Su-30 (Michałek, 2010). Z czasem Chiny zaczęły kłaść większy nacisk 
na rozbudowę możliwości militarnych poprzez rodzimą produkcję oraz własne 
prace konstrukcyjne, zwłaszcza w zakresie lotnictwa oraz marynarki wojennej. 
Zgodnie z raportem SIPRI nt. rynku broni w latach 2011–2015 już zaledwie 11% 
broni eksportowanej z Rosji trafi ało do Chin (SIPRI).
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Rosja współuczestniczyła także w  pracach nad rozwojem chińskiego 
programu kosmicznego oraz sektora lotnictwa cywilnego (Bellacqua, 2010). 
Zbliżenie się Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej było możliwe 
i pożądane przez te państwa z wielu względów. Przede wszystkim oba państwa 
były w pewnym stopniu kontestowane przez Zachód – w przypadku Rosji duże 
znaczenie miały przeszłe doświadczenia oraz brak demokratycznych rządów. 
Chiny uznawane były za kraj należący do grona dopiero rozwijających się, które 
mimo dynamicznej gospodarki również nie posiadało demokratycznego rządu, 
przestrzegającego praw człowieka oraz respektującego majątkowe prawa autor-
skie czy własności intelektualnej. Wobec intensywnych działań integracyjnych 
na Zachodzie, sprzyjających rozwojowi państw europejskich pod względem 
gospodarczym, niemożności swobodnego nawiązania kontaktów handlowych 
Chin z Europą i czerpania korzyści z tego procesu, nie dziwi poszukiwanie 
innych dróg dla rozwoju oraz zabezpieczenia własnych interesów przez oba 
państwa. 

Po upadku Związku Radzieckiego zwraca się uwagę na przełamanie barier 
psychologicznych związanych ze współpracą, zwłaszcza gospodarczą, Rosji 
i Chin. Rosja, obawiając się zbytniego wzmocnienia Chin, a także zbyt licznego 
napływu ludności chińskiej na obszary rosyjskiego Dalekiego Wschodu i utraty 
dominacji na tym obszarze, długo broniła się przed zacieśnianiem kontaktów 
handlowych. Jednak w okresie rządów Władimira Putina poczyniono wiele 
kroków zmierzających do rozwijania wzajemnych relacji (Gozman, 2010). Tylko 
w roku 2005 wymiana handlowa między Rosją a Chinami wzrosła o ponad 37% 
i wyniosła blisko 30 mld USD (Exploiting new fi elds…, 2006). Niewątpliwie kata-
lizatorem takiego wzrostu był podpisany w 2001 r. Układ o Dobrym Sąsiedztwie, 
Przyjaźni i Współpracy, który stworzył fundamenty dla wzajemnych kontaktów 
gospodarczych. Mimo wszystko Chińska Republika Ludowa ewidentnie nie 
opiera swojej zewnętrznej aktywności gospodarczej jedynie na Rosji czy też 
ogólnej współpracy w ramach SOW, ale zmierza w kierunku niezależnie podej-
mowanej współpracy z innymi państwami kontynentu na podstawie umów 
dwustronnych (Hall, 2009). Świadczy o tym choćby fakt, iż w 2005 r. Rosja 
była dla ChRL dopiero 8 w kolejności partnerem handlowym, podczas gdy 
ChRL dla Rosji drugim (Niewiadomski, 2006). Trendy te zdają się potwierdzać 
jedne z najnowszych doniesień – zgodnie z danymi z listopada 2015 r. zarówno 
eksport z Rosji do Chin, jak i odwrotnie znacząco zmalał w stosunku do roku 
2014. Obroty rosyjsko-chińskie były niższe aż o 29,1% (Duży spadek wymiany…, 
2015).



47Anna Kobierecka : Szanghajska Organizacja Współpracy

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE ENERGETYKI

Kolejnym aspektem są wspólne działania z zakresu energetyki. Obszar Eurazji 
jest niezwykle istotny ze względu na bogate złoża surowców energetycznych. 
Zgodnie z danymi zawartymi w Statystycznym Raporcie BP z 2004 r. 5 państw 
przybrzeżnych w regionie Kaspijskim posiada niemalże 19% światowych i zloka-
lizowanych zasobów ropy oraz 45% zidentyfi kowanych rezerw gazu (Marketos, 
2009). W produkcji ropy w regionie zdecydowanie dominuje Kazachstan, którego 
zasoby w 2014 r. szacowano na 30 mln baryłek. Z kolei Turkmenistan dysponuje 
największymi zasobami gazu ziemnego ocenianymi na blisko 3 bln m3 (BP 
Statistical Review, 2015). Stąd jest to teren rywalizacji nie tylko Rosji i Chin, 
ale także zainteresowania Stanów Zjednoczonych i państw Unii Europejskiej, 
których dostawy surowców energetycznych zapewniane są z regionu Morza 
Kaspijskiego za pośrednictwem rosyjskiej infrastruktury przesyłowej. 

Współpraca rosyjsko-chińska na płaszczyźnie energetycznej ma niezwykłe 
znaczenie dla wzajemnych relacji tych państw. Rosjanie odgrywali istotną rolę 
w rozwoju chińskiego rynku energii atomowej. W 2006 r. rosyjska fi rma Atom-
StroyExport ukończyła konstrukcje pierwszego z dwóch reaktorów jądrowych 
w prowincji Jiangsu (Niewiadomski, 2006). Jednak najistotniejszym aspektem 
wzajemnych realizacji jest komplementarność tych państw w zakresie energetyki. 
Rosja posiada bogate złoża ropy naft owej oraz gazu ziemnego, a także dysponuje 
infrastrukturą przesyłową dla surowców energetycznych. Dodatkowo Rosja na 
podstawie umów zawartych z Azerbejdżanem i Kazachstanem w okresie od 
1998 do 2004 r. nabyła dodatkowe prawa do badania i eksploatacji dna Morza 
Kaspijskiego (Janusz-Pawletta, 2006). Chiny z kolei posiadają niezwykle ener-
gochłonną gospodarkę, której potrzeby zaspokajają w znacznym stopniu dzięki 
surowcom nabywanym od Rosji. Już w 2011 r. Chiny stały się drugim na świecie 
konsumentem surowców energetycznych, a w 2014 r. były państwem dominu-
jącym w zakresie importu ropy (China International Energy Data and Analysis, 
2015). Szacuje się, iż do 2020 r. Chiny będą zużywać 9 mln baryłek ropy dziennie, 
z czego 70% będzie musiało pochodzić z importu (China’s Oil and Gas…, 2001). 
Chiny, podobnie jak w przypadku kontaktów handlowych, również w zakresie 
importu surowców energetycznych dążą do jak największej dywersyfi kacji źró-
deł energii. W 2012 r. gaz naturalny importowany był głównie z Kataru (34%), 
Australii (24%), Indonezji (16%), Malezji (13%), Jemenu (4%) i wreszcie Rosji 
(3%). Z kolei w zakresie importu gazu za pośrednictwem rosyjskich gazociągów 
dochodziło do wielu konfl iktów na linii Pekin-Moskwa. Już w latach 90. podjęto 



48 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 54/2017

negocjacje dotyczące zbudowania gazociągu z obszaru Syberii do Chin, które 
przedłużały się stale ze względu na brak porozumienia w zakresie cen gazu (Tang, 
2014). Dopiero w 2014 r. po dwustronnych rozmowach Putina z Xi Jinpingiem 
wypracowane zostało porozumienie dotyczące cen gazu dostarczanego Chinom 
przez Rosję (Bae, Kim, 2014). Pekin wyraźnie dąży jednak do dywersyfi kowania 
źródeł, z których nabywane są surowce – w 2009 r. otwarto na mocy porozu-
mienia z Uzbekistanem, Turkmenistanem i Kazachstanem gazociąg biegnący do 
Xinjiangu, ograniczając tym samym dotychczasowy monopol Rosji w zakresie 
zapewniania dostaw gazu na obszarze Azji Centralnej (Gacek, 2008). 

Handel bronią i współpraca w sektorze energetycznym były i nadal są istot-
nymi aspektami współpracy rosyjsko-chińskiej i stanowią czynniki zbliżające 
je do siebie. Wspomniana powyżej coraz wyraźniejsza dysproporcja w rozwoju 
obu państw z czasem może zachwiać fi larami aktualnie motywującymi je do 
współpracy. Można to już zaobserwować w polityce chińskiej, zmierzającej do 
jak największej dywersyfi kacji kontaktów handlowych niemalże na wszystkich 
płaszczyznach – od handlu po politykę energetyczną. Dążenia te widać również 
na podstawie słabnącej wymiany handlowej z Rosją. W 2010 r. import i eksport 
w wymianie z Indiami wzrósł o ponad 50% w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Z Pakistanem o ponad 30%, z Iranem o blisko 50%. Import i eksport w wymia-
nie z Rosją w roku 2010 zmalał o ponad 35% (Ministerstwo Handlu Chińskiej 
Republiki Ludowej, 2009). Państwo środka, oraz wyraźniej dąży również do 
samodzielnego fi nansowania przez Pekin pewnych kluczowych dla Chin inwe-
stycji czy udzielania kredytów dla państw członkowskich (Strachota, 2014).

WSPÓŁPRACA W RAMACH SZANGHAJSKIEJ ORGANIZACJI 
WSPÓŁPRACY

Aktualnie za jedną z istotniejszych form współpracy Rosji i Chin, obok działań 
dwustronnych, można uznać tę podejmowaną w ramach utworzonej w 2001 r. 
Szanghajskiej Organizacji Współpracy. W jej skład wchodzą obok Rosji i Chin 
również Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan oraz Uzbekistan. To właśnie przyłą-
czenie się tego ostatniego kraju przyczyniło się do powstania organizacji, która 
zajęła miejsce tzw. Szanghajskiej Piątki (Melville I in., 2005, Holter, 2007). Pań-
stwami obserwatorami są Indie, Iran, Pakistan, Mongolia oraz Afganistan. Widać 
zatem, iż działania SOW budzą szerokie zainteresowanie na kontynencie azjatyc-
kim. Szczególnie należy zwrócić uwagę na chęć przyłączenia się do organizacji 
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Indii, Iranu i Pakistanu ze względu na potencjał (w przypadku Indii) oraz liczne 
kontrowersje wokół polityki prowadzonej przez te państwa (Iran i Pakistan). 
Dodatkowo włączenie w struktury SOW wymienionych powyżej państw będzie 
stanowiło o znaczącym wzmocnieniu tej organizacji oraz włączeniu istotnych 
ze strategicznego punktu widzenia obszarów. Szczególnie Indie wzbudzają duże 
emocje wśród państw europejskich, głównie ze względu na historyczne uwarun-
kowania i długą tradycję kolonializmu brytyjskiego w tym państwie.

Jako główne motywy stworzenia organizacji wskazuje się dążenie do dbałości 
o dobre relacje międzypaństwowe w regionie, rozwijanie współpracy w zakresie 
bezpieczeństwa, kultury, techniki, nauki, transportu, energii, środowiska i gospo-
darki (SCO, 2001), poszanowania równości wszystkich państw członkowskich 
oraz zasadę nieingerowania w wewnętrzne sprawy poszczególnych państw 
(SCO, 2001). Szczególnie ostatni aspekt jest interesujący i nawiązuje do wspo-
mnianych powyżej dążeń separatystycznych, zwłaszcza w Rosji i Chinach. Zapis 
ten gwarantuje, iż przypadki często krwawego tłumienia wystąpień separaty-
stów pozostaną zignorowane przez państwa regionu. Wraz z przedstawieniem 
Konwencji poświęconej zwalczaniu terroryzmu, ekstremizmów i separatyzmów 
stworzono odpowiednie struktury do walki z wyżej wymienionymi zagroże-
niami. Zwraca się również uwagę na fakt, iż poruszenie tej problematyki było 
pewnym novum na kontynencie azjatyckim, a postanowienia zawarte w Kon-
wencji były pierwszym odniesieniem do problematyki zwalczania terroryzmu 
w XXI wieku (Guang, 2009). Szanghajska Organizacja Współpracy niesie ze 
sobą jednak głębsze znaczenie niż sama współpraca kulturalna, naukowa czy 
w zakresie gospodarki. Od momentu zakończenia zimnej wojny zarówno Rosja, 
jak i Chiny dążą do ograniczania amerykańskich wpływów na kontynencie 
amerykańskim. Chińska strategia opiera się zatem głównie na budowie silnego 
systemu multilateralnych stosunków międzypaństwowych w regionie, który 
pozwoli na wzmocnienie kolektywnej siły państw regionu (Wu, Lansdowne, 
2008). 

W początkowej fazie funkcjonowania Organizacji – zaraz po jej utworzeniu, 
szczególnie podkreślano aspekty integracji i kooperacji gospodarczej i kulturowej 
jako gwaranta rozwoju i stabilności regionu oraz podstawy szerszej współpracy 
politycznej i w zakresie bezpieczeństwa (SCO, 2004). W 2006 r. podczas spotka-
nia w Szanghaju ustalono zagadnienia energetyczne, transportu i technologii 
informacyjnych jako priorytetowe (SCO, 2006). W zakresie zwalczania zagroże-
nia terroryzmem podkreślano zwłaszcza konieczność podjęcia działań, między 
innymi w poniższych sferach:
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1. Zapewnienie współpracy odpowiednich służb dyplomatycznych, władz 
ustawodawczych, służb specjalnych oraz służb odpowiedzialnych za 
obronę narodową.

2. Stworzenie odpowiedniej infrastruktury zwalczającej zagrożenia dla 
pokoju, stabilizacji i bezpieczeństwa w regionie.

3. Koordynowanie ustawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa.
4. Współpraca w zakresie opracowywania nowych technologii służących 

konstruowaniu broni adekwatnej do zwalczania nowych zagrożeń 
i wyzwań dla bezpieczeństwa w regionie. 

5. Zwalczanie nielegalnego przemytu broni, amunicji, środków wybucho-
wych, narkotyków, zwalczanie zorganizowanej przestępczości międzyna-
rodowej i nielegalnej imigracji.

6. Zwalczanie cyberterroryzmu (Guang, 2009).
Na tym etapie nie pojawiała się jeszcze idea współpracy militarnej, choć już 

samo powstanie organizacji w tak istotnym strategicznie regionie wzbudziło 
zaniepokojenie zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, które miały własne silne 
wpływy na tym obszarze – między innymi wojska stacjonujące w Afganistanie 
oraz bazy wojskowe w Uzbekistanie (Jagielski, 2005) i Kirgistanie (Lang, 2013). 
Rosja poprzez stworzenie Szanghajskiej Organizacji Współpracy zmierzała 
stopniowo nie tylko do zacieśnienia kooperacji z Chinami i tym samym zapew-
nienia sobie pewnej kontroli nad działaniami wcześniejszego rywala, ale również 
do stopniowego wyparcia sił amerykańskich z jej historycznego już obszaru 
żywotnych interesów, co było wielokrotnie podkreślane. Wydaje się zatem, iż 
Rosja jest tym państwem członkowskim, któremu najbardziej będzie zależało 
na wzmacnianiu aspektu współpracy militarnej w ramach SOW. Chiny, choć 
angażują się w organizowane manewry i ćwiczenia wojskowe, zdecydowanie 
bardziej skupiają swoje działania na aspektach gospodarczych (Malik, 2010). 

Obok współpracy gospodarczej coraz istotniejsze miejsce w funkcjonowa-
niu organizacji zajmują kwestie energetyczne, które poruszane są na forum od 
2006 r. Taka ewolucja nie jest zaskoczeniem, bowiem SOW skupia w swoich 
strukturach obszary o bogatych zasobach ropy i gazu i jednoczy jednych z naj-
większych światowych producentów surowców energetycznych (Rosja, Iran jako 
państwo obserwator i Kazachstan) oraz największych konsumentów surowców 
energetycznych (Chiny i Indie, podobnie jak Iran, w charakterze obserwatora). 
Od 2007 r. w ramach SOW działa forum zmierzające do tworzenia jednolitych 
ram polityki energetycznej państw wchodzących w skład organizacji (Malik, 
2010). Współpraca ta nie jest jednak łatwa, głównie ze względu na wspomnianą 
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powyżej politykę Pekinu zmierzającą do dywersyfi kacji zaopatrzenia w surowce 
energetyczny, i zapewnienia sobie tym samym większej niezależności od dążącej 
do dominacji na tej płaszczyźnie Rosji. 

Powyższe informacje pokazują ewolucję organizacji od luźnego i niesfor-
malizowanego forum dyskusyjnego, w kierunku coraz wyraźniejszej instytu-
cjonalizacji organizacji. Choć istnieje wiele czynników różnicujących dwóch 
najsilniejszych członków, a współpraca na kontynencie azjatyckim przybiera 
nierzadko formę kontaktów dwustronnych poza SOW, to widać, iż zakres dzia-
łania tej organizacji ulega poszerzaniu. Obok kontaktów kulturowych, wspólnej 
walki z terroryzmem i separatyzmami rozwija się stale współpraca handlowa, 
energetyczna i militarna. Organizacja podlega także większej instytucjonaliza-
cji – w rok po utworzeniu organizacji powstały dokumenty określające ramy 
współpracy w zakresie zwalczania terroryzmu, od 2004 r. działa stały sekretariat 
(Wang, 2008). 

PRZYSZŁOŚĆ WSPÓŁPRACY W RAMACH SZANGHAJSKIEJ 
ORGANIZACJI WSPÓŁPRACY – ZAGROŻENIE DLA ZACHODU?

Jednym z priorytetów Szanghajskiej Organizacji Współpracy jest dążenie do 
zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego. W związku z tym coraz częściej 
pojawia się pytanie o możliwą w przyszłości współpracę na polu militarnym. 
Trudno jest zignorować potencjał tej organizacji, skupia ona bowiem obszar 
ponad trzech czwartych Eurazji, a jej obszar zamieszkuje 1/4 populacji całego 
globu. Dodatkowo żywo zainteresowane organizacją są kolejne państwa. Jaka 
jest zatem przyszłość organizacji i czy pogłębiające się dysproporcje w potędze 
dwóch najistotniejszych członków SOW będą wpływać negatywnie na dalsze 
działania organizacji? 

Choć formalnie Szanghajska Organizacja Współpracy nie nosi znamion 
organizacji o charakterze militarnym, to przeprowadzane były już liczne wspólne 
manewry, między innymi w ramach programu „Współpraca 2003”, oraz dwu-
stronne manewry chińsko-rosyjskie, rosyjsko-uzbeckie i rosyjsko-indyjskie, 
a także ćwiczenia wojskowe w ramach programu „Misja Pokojowa 2007” (Per-
kowska, 2010). Pierwsze wielostronne ćwiczenia antyterrorystyczne odbyły się 
w 2003 r. i obejmowały dwa etapy – pierwszy, przeprowadzony w Kazachstanie, 
obejmujący walkę z terroryzmem, oraz drugi, w Chinach, skupiający się na opera-
cjach uwalniania zakładników. Co ciekawe, był to pierwszy przypadek, kiedy obce 
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wojska zostały wpuszczone na chińskie terytorium. Kolejne ćwiczenia wojskowe 
rosyjsko-chińskie odbyły się w 2005 r. w ramach SOW i obejmowały wspólne 
działania sił lądowych, powietrznych i morskich (Wang, 2008). Kooperacja 
militarna mogła wynikać z kilku aspektów. Po pierwsze, rozszerzanie NATO pod 
koniec lat 90. o byłe państwa satelickie Związku Radzieckiego wzbudziło pewien 
niepokój nie tylko Federacji Rosyjskiej, ale także Chińskiej Republiki Ludowej. 
Po atakach terrorystycznych w 2001 r. oraz rozpoczęciu kampanii antyterrory-
stycznej wzmogły się obawy o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich na 
kontynencie azjatyckim. Także niestabilna sytuacja w Afganistanie i obecność 
wojsk amerykańskich skłaniała do rozważenia współpracy militarnej w obliczu 
zagrożenia destabilizacją całego regionu. W 2009 r. z inicjatywy Szanghajskiej 
Organizacji Współpracy zwołano konferencję reprezentantów NATO, G8, ONZ, 
UE i OIC (Organizacja Współpracy Islamskiej), podczas której podkreślono 
gotowość i chęć państw SOW do podjęcia współpracy z NATO i Stanami Zjed-
noczonymi, przy jednoczesnym podkreśleniu sprzeciwu wobec utrzymującej się 
militarnej obecności USA na kontynencie azjatyckim (Walberg, 2009). 

Takie nastawienie względem USA stale się utrzymuje. Podczas szczytu 
w 2014 r. w Duszanbe podkreślono konieczność dalszego rozwijania współpracy 
w zakresie zapewniania bezpieczeństwa w regionie oraz eliminowania militarnej 
obecności amerykańskiej. Amerykanie zostali między innymi skrytykowani 
za ich politykę względem Syrii i Iranu (Strachota, 2014). Stanowisko państw 
należących do SOW może sugerować, iż w celu wyeliminowania amerykańskiej 
obecności w ich regionie podejmowane będą dalsze, wspólne działania o cha-
rakterze militarnym. 

Kolejnym testem dla bliskości sojuszu chińsko-rosyjskiego oraz przyszłości 
potencjalnej współpracy militarnej w ramach SOW okazała się aneksja Krymu. 
Pekin nadal przywiązuje duże znaczenie do współpracy z Rosją, a ta w świe-
tle aktualnej izolacji przez Zachód w związku z aneksją Krymu w 2014 r. siłą 
rzeczy szuka bliższych kontaktów z Chinami. Reakcja Chin na aneksję Krymu 
nie była jednoznaczna. W oświadczeniu chińskiego Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych ChRL podkreślono, iż Chiny respektują niepodległość, suwerenność 
i integralność terytorialną Ukrainy, niemniej jednak nie skrytykowano otwarcie 
i jednoznacznie działań Federacji Rosyjskiej (Gruszka, 2014). Taka reakcja Chin 
nie powinna być zaskoczeniem, bowiem działania Federacji Rosyjskiej dotyczyły 
obszaru poza żywotnymi interesami Pekinu, a współpraca z Rosją na kontynencie 
azjatyckim nadal odgrywa istotną rolę w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa 
tego państwa. Ponadto to Rosja, a nie Ukraina jest istotniejszym partnerem 
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handlowym. Wymiana handlowa z Ukrainą jest kilkakrotnie niższa niż z Rosją 
(odpowiednio ok. 11 mld UDS i 87 mld USD) (Kaliński, 2014). Jeszcze w 2014 r. 
Putin udał się z wizytą do Chin, gdzie Gazprom podpisał kontrakt na rekordową 
sumę 400 mld dolarów. Również na płaszczyźnie militarnej współpraca nadal się 
rozwija. W maju 2015 r. zorganizowano po raz pierwszy wspólne manewry na 
Morzu Śródziemnym (Kruczkowska, 2015) i choć Ministerstwo Obrony Chin 
zapewniało, iż nie są to manewry wymierzone w Europę, to łatwo zauważyć, iż 
wspólne ćwiczenia wojskowe przypadły na okres zaostrzenia sytuacji politycznej 
w Europie i w kontaktach z USA. Mimo wszystko nadal trudno mówić o zna-
mionach militarnego charakteru organizacji. Choć współpraca wojskowa nadal 
się rozwija, Chiny wyraźnie podkreślają swoją niechęć do zbyt nadmiernego roz-
szerzania aspektów militarnej współpracy. Ponadto spekulacje na temat dążenia 
do stworzenia z SOW przeciwwagi dla NATO wydają się mało realne, biorąc pod 
uwagę, iż większość państw należących do organizacji jest również zaangażowana 
w program Partnerstwa dla Pokoju, a także ze względu na zbyt duże rozbieżności 
wewnątrz organizacji odnośnie przyszłości współpracy militarnej.

PODSUMOWANIE

Wydaje się, iż wobec doświadczeń historycznych i niegdysiejszych bliskich relacji 
Rosji i Chin, ich dzisiejsze zbliżenie może być uznane za naturalne. Są to pań-
stwa wpływowe, silne i należą do grona głównych decydentów na kontynencie 
azjatyckim. Oba państwa dążą do wzmocnienia własnej pozycji w regionie oraz 
wykazują niechęć w stosunku do Zachodu, a także są w pewnym stopniu przez 
państwa zachodnie kontestowane (choć w różnym zakresie). Są to zatem czyn-
niki sprzyjające ich zbliżaniu się. Do elementów kontrastujących z kolei należała 
z pewnością różnorodność priorytetów – o ile Chiny dążyły przede wszystkim do 
rozwoju współpracy gospodarczej w ramach organizacji, o tyle Rosja oczekiwała, 
iż za jej pośrednictwem uda jej się przywrócić dawne wpływy polityczne z okresu 
radzieckiej świetności, a także rozwijać współpracę o charakterze militarnym. 
Mimo istniejących barier dla kooperacji oba państwa zacieśniły własne kontakty 
oraz zdecydowały się na prowadzenie wspólnych działań w ramach Szanghajskiej 
Organizacji Współpracy, co było wynikiem realnej oceny aktualnej sytuacji mię-
dzynarodowej i dostrzeżenia szans wynikających dla nich z takiej współpracy. 
Pokazują one, iż hipoteza odnośnie pragmatycznego charakteru jest prawdziwa. 
Liczne korzyści płynące z podjęcia wspólnych działań przeważyły antagonizmy, 
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skłaniając Rosję i Chiny do nawiązania bliższej kooperacji. Druga hipoteza, 
zakładająca, iż SOW stanowi arenę nie tylko rozwijania kontaktów, ale również 
konfrontacji i rywalizacji jej dwóch najważniejszych członków, również wydaje 
się prawdziwa. Zmieniająca się proporcja w potędze Rosji i Chin oraz polityka 
Chin zakładająca dywersyfi kację kontaktów handlowych i w zakresie energetyki 
(w celu uniezależnienia się od Rosji, ale też jej osłabienia) pokazują, iż mimo 
współpracy państwa te jednocześnie ze sobą rywalizują. 

Zawiązanie się współpracy między Rosją a Chinami ma niezwykle istotne 
znaczenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa. Są to państwa istotne z punktu 
widzenia Zachodu z dwóch względów – Rosja jako państwo posiadające bogate 
złoża surowców energetycznych jest ich praktycznie jedynym dostawcą w Euro-
pie. Chiny z kolei są państwem cieszącym się szybkim wzrostem gospodarczym, 
a także zmierzającym systematycznie do rozwoju w kolejnych dziedzinach. Oba 
te państwa odgrywają zatem istotną rolę w regionie Eurazjatyckim, a nawet 
w nim dominują. Wszelkie formy współpracy zmierzające do wzmocnienia 
pozycji tych państw na tak strategicznym obszarze są postrzegane zwłaszcza 
przez Stany Zjednoczone jako potencjalne zagrożenie. Dowodem na to może być 
fakt wyraźnego zwrócenia się Stanów Zjednoczonych w kierunku obszaru Azji 
i Pacyfi ku. Dwie ostatnie strategie bezpieczeństwa tego mocarstwa podkreślają 
wagę tego obszaru, jego strategiczne znaczenie i konieczność budowania na tym 
obszarze skutecznej przeciwwagi dla rosnącego znaczenia ChRL oraz dążeń 
Federacji Rosyjskiej do powrotu jej niegdysiejszej mocarstwowości. 

Wobec strategicznego znaczenia obszaru Eurazji szczególne zaniepokojenie 
budzi widoczny powrót do ekspansjonistycznej polityki Rosji. Jednak izolowanie 
Rosji na arenie międzynarodowej może być czynnikiem w naturalny sposób 
popychającym Rosję w kierunku Pekinu i tym samym wzmacniającym tendencje 
współpracy między tymi państwami. Z drugiej strony pozycja Rosji jest aktu-
alnie osłabiona (nadal posiada znaczące zasoby oraz potencjał, jednak w wielu 
przypadkach nie wykorzystuje ich efektywnie), a Chiny stale wzmacniają swój 
potencjał i potęgę. Działania podejmowane w ramach Szanghajskiej Organi-
zacji Współpracy mogą być postrzegane przez Zachód również w kategoriach 
pozytywnych jako pewne ograniczenie dla Rosji i Chin, nadawanie pewnych 
ram współpracy oraz gwarantowanie większej stabilności w regionie. Wydaje się 
zatem, iż SOW daje Rosji i Chinom zarówno narzędzie wzmacniania ich pozycji, 
a z drugiej strony hamuje ambicje dominacji obu państw.

Najistotniejszym aspektem bliskich kontaktów Rosji i Chin, zwłaszcza na 
płaszczyźnie współpracy w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy, jest 
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możliwość stworzenia również sojuszu militarnego. Już teraz istnieje ryzyko, iż 
SOW w przypadku rozwoju w przyszłości również szerszej współpracy militar-
nej, która przybrałaby postać sformalizowaną, może okazać się siłą równoważącą 
NATO i konkurującą z wpływami amerykańskimi na kontynencie azjatyckim. 
Faktem jest, iż już w ostatnich latach, od momentu utworzenia SOW, organizo-
wane były cykliczne manewry oraz ćwiczenia wojskowe państw wchodzących 
w skład organizacji. Współpraca ta jest kontynuowana, przybiera nowe formy 
i nie odnosi się już jedynie do aspektów zwalczania zagrożenia terroryzmem 
czy handlu bronią. Ulega także pewnej instytucjonalizacji. Trudno jednak nadal 
mówić o militarnym charakterze organizacji, a tym bardziej możliwości kon-
kurowania z NATO. Część państw SOW jest formalnie związana z NATO za 
pośrednictwem programu Partnerstwo dla Pokoju, a same państwa członkowskie 
nie dysponują (przynajmniej na chwilę obecną) potencjałem dorównującym 
NATO. Kolejnym utrudnieniem dla dalszego rozwijania struktur militarnej 
współpracy jest pewna niechęć Chin, które mimo wszystko nadal skupiają się 
głównie na aspektach gospodarczych oraz zagadnieniach z zakresu energetyki. 
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— ABSTRAKT —

Artykuł dotyczy problemu możliwości prawnej 
istnienia dobrowolnego niewolnictwa na gruncie 
libertariańskiej teorii naturalnych praw podmio-
towych. Praca stawia hipotezę, iż teoria ta zakłada 
możliwość prawną istnienia umów niewolnictwa 
i że możliwość ta wynika logicznie ze zbywalności 
oraz komposybilności (compossibility) natural-
nych praw podmiotowych. Artykuł prowadzi 
dyskusję z przedstawianymi w literaturze przed-
miotu argumentami negującymi taką możliwość. 
W pracy wykorzystano metodę analizy logicznej.

Słowa kluczowe: libertarianizm, dobrowolne nie-
wolnictwo, niezbywalność praw, prawa naturalne, 
Hohfeld, logika deontyczna

— ABSTRACT —

Th e present paper deals with the problem of 
voluntary slavery lawfulness within the libertar-
ian theoretical framework. It hypothesises that 
libertarian theory of natural rights assumes the 
possibility of licit slavery contracts and that it 
stems logically from the alienability and com-
possibility of natural rights. Moreover, the paper 
discusses arguments against voluntary slavery 
presented in the literature. Th e method of logical 
analysis has been employed to examine validity 
of the hypotheses. 

Keywords: libertarianism, voluntary slavery, inal-
ienability, natural rights, Hohfeld, deontic logic
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WPROWADZENIE

W badaniach nad libertariańską teorią naturalnych praw podmiotowych toczy 
się spór dotyczący możliwości prawnej istnienia dobrowolnego niewolnictwa1 
na gruncie założeń tej teorii (zob. e.g. Smith, 1997, Gordon, 1999, Epstein, 1986, 
Kinsella, 1999), czyli sytuacji, w której osoba A albo zbywa swoje2 prawa auto-
własności na rzecz osoby B, najczęściej w drodze sprzedaży bądź darowizny, albo 
wyzbywa się swoich praw autowłasności poprzez ich porzucenie. Libertarianizm 
wyklucza możliwość prawną istnienia niedobrowolnego niewolnictwa jako 
naruszającego zasadę nieagresji. Ponieważ jednak dobrowolne niewolnictwo 
prima facie nie narusza zasady nieagresji, pojawia się wątpliwość, czy jest ono 
prawnie możliwe na gruncie libertariańskiej teorii praw naturalnych. W lite-
raturze przedmiotu jedynie Walter Block (e.g. 1970, 1999, 2001, 2003, 2004, 
2007, 2015), Robert Nozick (2014) i Hillel Steiner (1994, 2013) argumentują na 
rzecz różnie pojętej możliwości prawnej istnienia dobrowolnego niewolnictwa. 
Pozostali autorzy, w tym tacy czołowi libertarianie, jak Murray Rothbard (1998, 
s. 40 – 41) czy Hans-Hermann Hoppe (2007, s. 227 – 228), wskazują, iż liberta-
rianizm wyklucza możliwość istnienia dobrowolnego niewolnictwa. Spór ten 
– obok problemu istnienia państwa minimalnego, migracji czy praw dzieci – jest 
jedną z najważniejszych dyskusji w literaturze przedmiotu i określa sytuację 
problemową w tej dziedzinie badań, również dlatego, iż skupiają się w nim 
jak w soczewce kwestie rozumienia kategorii autowłasności, współmożliwości 
(compossibility) i racjonalności pozycji prawnonaturalnych czy niezbywalności 
praw naturalnych.

Główny problem badawczy niniejszego artykułu można zatem sformułować 
w następujących pytaniach: (1) Czy dobrowolne niewolnictwo jest prawnie 
możliwe na gruncie libertariańskiej teorii praw naturalnych? (2) Jak na gruncie 
libertariańskiej teorii praw naturalnych możliwe jest dobrowolne niewolnictwo? 
Główne hipotezy badawcze, które stawia niniejszy artykuł, przedstawiają się zaś 

1 Oczywiście, pojęcie niewolnictwa – co wynika także z całości przedstawionego poniżej rozu-
mowania – jest tu rozumiane nie na sposób historyczny, lecz stricte teoretyczny, jako wyzbycie lub 
zbycie swoich naturalnych praw własności do ciała. 

2 Argumenty przedstawione w niniejszym studium zachowują ważność zarówno na gruncie teorii 
korzyści (Benefi t Th eory), jak teorii woli (Will Th eory) w analizie uprawnień, stąd artykuł ten nie 
wyklucza możliwości, że ktoś inny niż osoba uprawniona może dysponować kompetencją zmiany 
pozycji prawnych osoby uprawnionej.
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następująco: (1) Dobrowolne niewolnictwo jest prawnie możliwe na gruncie 
libertariańskiej teorii praw naturalnych. (2) Warunkiem możliwości prawnej 
istnienia dobrowolnego niewolnictwa na gruncie libertariańskiej teorii praw 
naturalnych jest (a) konceptualna niemożliwość istnienia niezbywalnych praw 
naturalnych oraz (b) natura logiczna naturalnych praw podmiotowych jako 
racjonalnie uzasadnionych pozycji prawnonaturalnych. Metodą badawczą 
zastosowaną do rozwiązania wskazanych tu problemów jest metoda analizy 
logicznej ze szczególnym uwzględnieniem systemu standardowej logiki deon-
tycznej. Porządek wywodu niniejszego artykułu przedstawia się następująco: w § 
2 przeprowadzona zostanie analiza logiczna języka praw podmiotowych w celu 
wypracowania siatki pojęciowej niezbędnej dla zaprezentowania przedstawionej 
w § 3 argumentacji formalnej przeciw możliwości istnienia niezbywalnych praw 
naturalnych; w § 4 zbadane zostaną charakterystyki formalne naturalnych praw 
podmiotowych, w tym przede wszystkim ich niesprzeczność, zaś w § 5 wskazane 
zostaną wynikające z tych cech logicznych konieczne elementy treści material-
nej naturalnych praw podmiotowych, zwłaszcza ich związek z komponentami 
fi zycznymi działań. Podczas gdy § 1 – 5 prezentują raisons d’être dobrowolnego 
niewolnictwa, § 6 przedstawia dyskusję konkretnych argumentów wysuwanych 
w literaturze przedmiotu przeciw dobrowolnemu niewolnictwu.

ANALIZA LOGICZNA JĘZYKA PRAW PODMIOTOWYCH

W celu przedstawienia formalnego dowodu niemożliwości istnienia niezbywal-
nych praw naturalnych należy w pierwszej kolejności określić, co rozumie się 
przez pojęcie prawa podmiotowego. Dzięki analizie pojęć prawnych przepro-
wadzonej przez Wesleya Newcomba Hohfelda (1913, 1917) wiemy, że pojęcie 
prawa podmiotowego (ang. right) denotuje w języku prawniczym cztery różne 
relacje prawne: roszczenie (claim-right), wolność prawną (privilege lub liberty), 
kompetencję (power) oraz wolność od kompetencji (immunity). Dla celów 
niniejszego artykułu wystarczające jest skupienie się na pierwszych dwóch pozy-
cjach i potraktowanie – za literaturą przedmiotu – kompetencji jako wolności 
prawnej drugiego rzędu, zaś wolności od kompetencji jako roszczenia drugiego 
rzędu (przez pojęcie pozycji prawnej drugiego rzędu rozumie się taką pozycję 
prawną, której przedmiotem nie jest działanie faktyczne, lecz inne, pierwszego 
rzędu, pozycje prawne (por. Steiner, 1994, s. 60)). Każda z tych pozycji może być 
zdefi niowana w sposób nieklasyczny, jak następuje:
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(1) Roszczenie pozytywne. Osoba A ma roszczenie, aby osoba B (C, D, E…) 
podjęła działanie X wtedy i tylko wtedy, gdy osoba B (C, D, E…) ma wobec 
osoby A korelatywny3 obowiązek podjęcia działania X.

(2) Roszczenie negatywne. Osoba A ma roszczenie, aby osoba B (C, D, E…) 
nie podjęła działania X wtedy i tylko wtedy, gdy osoba B (C, D, E…) ma 
wobec osoby A korelatywny obowiązek niepodjęcia działania X.

(3) Pozytywna wolność prawna. Osoba A ma wolność prawną podjęcia dzia-
łania X wtedy i tylko wtedy, gdy osoba B (C, D, E…) ma wobec osoby 
A korelatywny brak roszczenia (no-right), aby osoba A (C, D, E…) nie 
podjęła działania X.

(4) Negatywna wolność prawna. Osoba A ma wolność prawną niepodjęcia 
działania X wtedy i tylko wtedy, gdy osoba B (C, D, E…) ma wobec osoby 
A korelatywny brak roszczenia, aby osoba A podjęła działanie X (por. 
Hohfeld, 1913, s. 30, passim, 1917, s. 710, passim, Finnis, 2011, s. 199 – 200).

Z punktu 1 oraz 3 można wywieść, że osoba A ma wolność podjęcia działania 
X wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma korelatywnego obowiązku wobec B (C, D, E…) 
niepodjęcia działania X. Z punktu 2 oraz 4 można z kolei wywieść, że osoba A ma 
wolność niepodjęcia działania X wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma korelatywnego 
obowiązku wobec B (C, D, E…) podjęcia działania X.

W formie tabelarycznej relacje te (oraz relacje drugiego rzędu) przedstawiają 
się w następujący sposób (por. Hohfeld, 1913, s. 30, passim, 1917, s. 710, passim):

Prawne 
korelaty

Osoba A  roszczenie wolność kompetencja wolność od 
kompetencji

Osoba B obowiązek brak 
 roszczenia

podatność na 
kompetencję

brak 
kompetencji

Prawne
negacje

Osoba A  roszczenie wolność podjęcia 
działania kompetencja wolność od 

kompetencji

Osoba A brak  
roszczenia

obowiązek niepod-
jęcia działania

brak 
kompetencji

podatność na 
kompetencję

3 Przez pojęcie korelatywnych pozycji prawnych rozumie się w systemie logiki hohfeldowskiej 
jedną relację prawną widzianą z dwóch różnych punktów widzenia dwóch stron tej relacji. Oznacza 
to, że dwie pozycje korelatywne, e.g.  roszczenie i obowiązek, są jedną i tą samą relacją prawną opisy-
waną z dwóch różnych punktów widzenia osoby uprawnionej i zobowiązanej. W tym sensie hohfel-
dowskie korelaty ani nie mogą istnieć oddzielnie i w odłączeniu od siebie, ani dana relacja prawna 
nie może zachodzić pomiędzy jedną stroną relacji, tzn. jedną i tą samą osobą. Zob. inter alia Singer 
(1982, s. 987), Steiner (2013, s. 240, 244).
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W języku standardowej logiki deontycznej (zob. von Wright, 1951, Hilpinen, 
1981a, 1981b) relacje prawne pierwszego rzędu wyrazić można w następujący 
sposób.

Przyjmując notację:
O(x) – obowiązek osoby A podjęcia działania X (czyn X jest osobie A naka-

zany) oraz korelatywne roszczenie osoby B
O(¬x) – obowiązek osoby A niepodjęcia działania X (czyn X jest osobie 

A zakazany) oraz korelatywne roszczenie osoby B
P(x) – wolność osoby A  do podjęcia działania X (czyn X jest osobie 

A dozwolony) oraz korelatywny brak roszczenia negatywnego 
osoby B

P(¬x) – wolność osoby A do niepodjęcia działania X (czyn X jest dla osoby 
A fakultatywny) oraz korelatywny brak roszczenia pozytywnego 
osoby B, 

defi niujemy:
1. O(x) <=> ¬P(¬x)
2. O(¬x) <=> ¬P(x)
3. ¬O(x) <=> P(¬x)
4. ¬O(¬x) <=> P(x)

W języku naturalnym defi nicje te można wyrazić w następujący sposób: 1. 
Osoba A ma obowiązek podjęcia działania X wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma 
wolności niepodjęcia działania X. 2. Osoba A ma obowiązek niepodjęcia dzia-
łania X wtedy i tylko wtedy, gdy nie ma wolności podjęcia działania X. 3. Osoba 
A nie ma obowiązku podjęcia działania X wtedy i tylko wtedy, gdy ma wolność 
niepodjęcia działania X. 4. Osoba A nie ma obowiązku niepodjęcia działania X 
wtedy i tylko wtedy, gdy ma wolność podjęcia działania X.

Dzięki hohfeldowskiej analizie języka praw podmiotowych oraz standardowej 
logice deontycznej wiadomo zatem, że identyfi kacja prawa podmiotowego danej 
osoby odnośnie do danego działania faktycznego może oznaczać cztery różne 
relacje prawne. Działanie to może być dla tej osoby fakultatywne (negatywna 
wolność prawna) albo jej dozwolone (pozytywna wolność prawna) bądź też 
może być ono nakazane (roszczenie pozytywne) albo zakazane (roszczenie 
negatywne) jakiejś innej osobie (por. Nawrot, 2012, s. 284 – 287).
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KONCEPTUALNA NIEMOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA NIEZBYWALNYCH 
PRAW PODMIOTOWYCH

Wykazanie niemożliwości istnienia niezbywalnych praw podmiotowych jest 
warunkiem wystarczającym dowodu na możliwość prawną istnienia dobrowol-
nego niewolnictwa. Jeśli bowiem nie mogą istnieć żadne niezbywalne prawa 
podmiotowe, także prawo autowłasności nie może być niezbywalne. Zbycie 
zaś prawa autowłasności jest tym, co rozumie się pod pojęciem dobrowolnego 
niewolnictwa. Zauważyć należy, że dowód formalny niemożliwości istnienia 
niezbywalnych praw podmiotowych zachowuje swą moc niezależnie od tego, 
jaką treść mają owe prawa. Bez względu na to, czy prawo autowłasności miałoby 
dotyczyć ciała człowieka czy też całej jego osoby, w tym jego woli i umysłu, musia-
łoby być ono zbywalne w każdym przypadku tak długo, jak długo byłoby ono 
prawem podmiotowym – stałoby się tak dlatego, iż byłoby ono właśnie prawem 
podmiotowym, czyli prawem o strukturze logicznej wskazanej w poprzednim 
paragrafi e, a więc ex hypothesi. 

Na podstawie analizy przedstawionej w poprzednim paragrafi e można za 
Hillelem Steinerem (1994, s. 71 – 73) sformułować następujący dowód formalny 
niemożliwości istnienia niezbywalnych praw podmiotowych4.

Jeżeli osoba A nie ma wolności prawnej, aby zbyć swoje prawa autowłasności, 
to oznacza to, że na osobie A ciąży obowiązek niezbycia praw autowłasności 
i że prawa autowłasności są niezbywalne. Jeżeli na osobie A ciąży obowiązek 
niezbycia praw autowłasności, to znaczy, że istnieje jakaś osoba B5, która ma 
korelatywne względem tego obowiązku roszczenie, aby osoba A nie zbyła swoich 

4 Zauważyć należy, że oryginalny dowód Steinera (1994, s. 71 – 73) na niemożliwość istnienia 
niezbywalnych uprawnień ma charakter powszechnie obowiązujący w uniwersum hohfeldowskich 
relacji prawnych i w tym sensie wykazuje on taką niemożliwość także poza ramą konceptualną li-
bertariańskiej teorii naturalnych praw podmiotowych, tzn. w każdym systemie praw rządzonych 
logiką hohfeldowską. Co więcej, dowód ten nie jest ograniczony jedynie do niezbywalności uprawnień 
autowłasności, lecz dotyczy wszelkiego rodzaju uprawnień. W niniejszym artykule dowód Steinera 
został uproszczony i  zastosowany tylko do problemu niezbywalności naturalnych praw 
autowłasności.

5 Osoba B nie może być tą samą osobą, co osoba A, A≠B, ponieważ prowadziłoby to do logicznej 
sprzeczności z zakładanym pojęciem pozycji korelatywnych. Wówczas relacja pomiędzy A i A nie 
byłaby relacją prawną, a pozycje zajmowane przez A i A nie byłyby pozycjami korelatywnymi; nie 
mielibyśmy wówczas w ogóle do czynienia z hohfeldowskimi obowiązkami i uprawnieniami, lecz 
ewentualnie z innego rodzaju normą. Zob. przypis 4, o relacjach nadrzędności i podrzędności norm 
uprawnieniowych oraz innego rodzaju norm, a także tezę o moralnej supremacji uprawnień wobec 
innego rodzaju norm (Moral Primacy Th esis). Zob. Steiner (2013, s. 233 – 237).
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praw autowłasności. Teraz roszczenie osoby B może być albo zbywalne, albo 
niezbywalne. 1. Jeżeli roszczenie osoby B jest zbywalne, to także zbywalny jest 
korelatywny obowiązek osoby A, aby nie zbyła ona swoich praw autowłasności, 
a więc i zbywalne są prawa autowłasności osoby A. 2. Jeżeli zaś roszczenie osoby 
B jest niezbywalne, to znaczy, że osoba B nie ma wolności prawnej, aby zbyć 
owo roszczenie, co oznacza, że na osobie B ciąży obowiązek niezbycia tego 
roszczenia. Jeżeli jednak na osobie B ciąży obowiązek niezbycia tego roszczenia, 
to musi istnieć jakaś osoba C, która ma korelatywne względem tego obowiązku 
roszczenie, aby osoba B nie zbyła swojego roszczenia. Teraz roszczenie osoby C 
jest zbywalne albo niezbywalne i tak ad infi nitum. Twierdzenie o niezbywalności 
roszczeń prowadzi więc logicznie albo do twierdzenia o ich zbywalności, albo do 
błędu logicznego regressus ad infi nitum – w żadnym więc przypadku nie może 
być ono prawdziwe6.

Ze względu na to, iż spójność logiczna jest warunkiem koniecznym praw-
dziwości każdego systemu teoretycznego i wszelkich twierdzeń – bez względu 
na ich treść, koroborację empiryczną czy aporie substancjalne (Popper, 2002, 
s. 87) – wykazanie błędu logicznego w twierdzeniu o niezbywalności praw 
podmiotowych i o niemożliwości dobrowolnego niewolnictwa jest warunkiem 
wystarczającym stwierdzenia fałszywości tego twierdzenia oraz prawdziwości 
jego negacji, czyli twierdzenia o zbywalności praw podmiotowych i o możliwości 
istnienia dobrowolnego niewolnictwa. Ponieważ nie mogą istnieć niezbywalne 
prawa podmiotowe, dobrowolne niewolnictwo musi być możliwe, bez względu 

6 Dowód ten może rodzić szereg pytań, które pozornie wydają się podawać go w wątpliwość. 
W tym miejscu nie jesteśmy w stanie przedstawić refutacji wszystkich tych wątpliwości i zmuszeni 
jesteśmy odesłać Czytelnika do literatury przedmiotu, zwłaszcza: Steiner (1994, 2013). Mimo to jedna 
wątpliwość warta jest tutaj przynajmniej częściowego rozważenia. Co, jeśli Lewiatan, ostateczna in-
stancja decyzyjna operująca w porządku prawa publicznego, a nawet ponad jakimkolwiek porządkiem 
prawnym, wyda zakaz, Z, zbycia uprawnienia U? Czy Z uczyni U niezbywalnym? Należy w tym 
wypadku zadać pytanie: Czy Lewiatan może zmienić swoją decyzję i cofnąć Z? Innymi słowy, czy 
Z jest zbywalne, czy niezbywalne (przez Lewiatana lub Lewiatana2.0, lub kogokolwiek innego)? Jeśli 
Z jest zbywalne, to zbywalne jest też U. Jeśli zaś Z jest niezbywalne, to znaczy to, że na Lewiatanie 
ciąży zakaz (negatywny obowiązek) zbycia Z. Każdy obowiązek koreluje z czyimś uprawnieniem, U2, 
np. z uprawnieniem Lewiatana2.0. Teraz, pytanie brzmi: Czy uprawnienie U2 jest zbywalne czy 
niezbywalne i tak ad infi nitum. Decyzja Lewiatana nie jest więc w stanie uczynić uprawnienia 
U niezbywalnym. Należy zwrócić uwagę, że stanowisko, iż na Lewiatanie jako ostatecznej instancji 
nie może per defi nitionem ciążyć żaden wyższy obowiązek czy zakaz, po prostu równa się stwierdze-
niu, że Lewiatan może cofnąć swój zakaz Z, jeśli taka będzie jego wola, a więc, że jego zakaz Z jest per 
defi nitionem zbywalny. Odwołanie się do Lewiatana nie stanowi ucieczki przed argumentem 
Steinera.
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na to, co jest treścią materialną praw autowłasności stanowiących przedmiot 
zbycia w umowach niewolnictwa. Tak długo, jak są one prawami podmiotowymi 
autowłasności, tak długo muszą być zbywalne. 

CHARAKTERYSTYKI LOGICZNE NATURALNYCH 
PRAW PODMIOTOWYCH

Pojęcie praw naturalnych obciążone jest długą tradycją sporów fi lozofi czno-poli-
tycznych co do ich statusu ontologicznego, treści materialnej, uzasadnień, rozu-
mowań od bytu do powinności, samej kategorii natury etc. Pomimo szeregu istot-
nych kontrowersji obecnych w badaniach nad prawami naturalnymi, zarówno 
fi lozofi a polityki, jak jurysprudencja zgodne są co do minimalnego warunku 
defi nicyjnego praw naturalnych. Przez pojęcie naturalnych praw podmiotowych 
rozumie się – i defi nicję taką przyjmuje też projektująco niniejszy artykuł – te 
hohfeldowskie pozycje prawne, które są uzasadnione racjonalnie (por. Barnett, 
2004, s. 16, Kinsella, 1996, s. 319 – 320, Buchanan, 1991, s. 151, Pilon, 1979, s. 1174, 
Mackeldey, 1837, s. 3). Zauważyć należy przy tym, że defi nicja ta ma charakter 
stricte formalny. Nie rozstrzyga ona kwestii substancjalnej, które pozycje prawne 
są de facto uzasadnione racjonalnie, ani nie identyfi kuje ich ona wśród zbioru 
wszystkich pozycji prawnych. Defi nicja ta określa jedynie formalny warunek 
konieczny, który musi spełnić prawo podmiotowe, aby być naturalnym prawem 
podmiotowym, to znaczy warunek racjonalnego uzasadnienia, bez względu na 
to, czym takie uzasadnienie miałoby być z substancjalnego punktu widzenia. Ten 
formalny warunek konieczny, choć pozornie niewiele mówiący (gdyż milczy on 
na temat tego, które prawa są racjonalnie uzasadnione, czy też w jaki sposób to 
sprawdzić), pozwala jednak wykluczyć ze zbioru praw uzasadnionych racjonalnie 
bardzo duży podzbiór praw podmiotowych (jako z pewnością nieuzasadnionych 
racjonalnie) oraz znacząco dookreślić możliwą treść materialną racjonalnych 
praw podmiotowych, w tym treść materialną praw autowłasności. Dzieje się tak 
z następującego powodu.

Jeżeli przez pojęcie naturalnego prawa podmiotowego rozumie się takie 
hohfeldowskie pozycje prawne, które są racjonalnie uzasadnione, to system 
naturalnych praw podmiotowych także musi być racjonalnie uzasadnionym 
systemem – inaczej nie byłby systemem naturalnych praw podmiotowych. Jak 
jednak wiadomo, nic, co narusza prawo niesprzeczności, nie może być racjo-
nalnie uzasadnione (Łukasiewicz, 1987, s. 172, 1988, s. 108 – 109). Dlatego też 
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system praw podmiotowych, aby mógł być systemem naturalnych praw pod-
miotowych, nie może być sprzeczny wewnętrznie w żadnym sensie sprzeczności 
wykluczanej przez prawo niesprzeczności, a więc ani w znaczeniu alternatywy 
rozłącznej (sprzeczności sensu proprio), ani w znaczeniu dysjunkcji (tak zwanego 
przeciwieństwa). Oznacza to, że system naturalnych praw podmiotowych nie 
może zawierać w sobie sprzecznych czy przeciwnych sobie obowiązków i korela-
tywnych uprawnień. Wszelki system praw podmiotowych, który zawiera w sobie 
sprzeczne lub przeciwne sobie uprawnienia oraz obowiązki należy odrzucić jako 
nieracjonalny, a więc jako niebędący systemem naturalnych praw podmiotowych, 
bez konieczności poddawania go badaniom substancjalnym co do treści mate-
rialnej tworzących go pozycji prawnych.

W systemie standardowej logiki deontycznej (zob. von Wright, 1951, Hilpinen, 
1981a, 1981b) warunek ten wyraża się za pomocą jej podstawowego aksjomatu 
zwanego „zasadą dozwolenia” (principle of permission):

(A) Px ˅ P¬x,

który w języku naturalnym można wyrazić w następujący sposób: osoba A ma 
wolność podjęcia działania X lub ma wolność niepodjęcia działania X; lub też: 
„w przypadku każdego działania, działanie to jest dozwolone lub dozwolona jest 
jego negacja” (von Wright, 1951, s. 9, Føllesdal, Hilpinen, 1981, s. 9).

Korzystając z defi nicji 1 – 4 przedstawionych w § 1 oraz klasycznego rachunku 
zdań (RZ) możemy z aksjomatu dozwolenia (A) wyprowadzić:

(1) ¬O¬x ˅ P¬x  (z (A) i 4 za pomocą reguły zastępowania)
(2) ¬O¬x ˅ ¬Ox (z (1) i 3 za pomocą reguły zastępowania)
(3) ¬(O¬x ˄ Ox) (z (2) za pomocą I prawa De Morgana),

co wyraża nasz warunek konieczny systemu racjonalnych uprawnień i ozna-
cza, że nie jest możliwe, aby osoba A miała obowiązek podjęcia działania X 
i obowiązek niepodjęcia działania X. Obowiązki takie byłyby obowiązkami 
sprzecznymi w sensie dysjunkcji, co widać, gdy teoremat (3) przekształcimy za 
pomocą rachunku zdań w:

(4) (O¬x / Ox)  (z (3) za pomocą RZ).

Dalej:
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(5) P¬x ˅ Px (z (A) za pomocą prawa przemienności alternatywy)
(6) ¬P¬x => Px (z (5) za pomocą prawa eliminacji implikacji)
(7) Ox => Px (z (5) i 1 za pomocą reguły zastępowania),

co oznacza, że pozytywny obowiązek implikuje pozytywną wolność prawną lub 
też, że jeżeli dany czyn jest nakazany, to jest on także dozwolony.

Dalej:

(8) ¬Px => P¬x (z (A) za pomocą prawa eliminacji implikacji)
(9) O¬x => P¬x (z (8) i 2 za pomocą reguły zastępowania),

co oznacza, że negatywny obowiązek implikuje negatywną wolność prawną lub 
też, że jeżeli dany czyn jest zakazany, to jest on także fakultatywny.

Dalej:

(10) Ox ┴ P¬x (z 3 za pomocą RZ)
(11) O¬x ┴ Px (z 4 za pomocą RZ)
(12) Ox ┴ ¬Ox (z (10) i 3 za pomocą reguły zastępowania)
(13) O¬x ┴ ¬O¬x (z (11) i 4 za pomocą reguły zastępowania).

W ten sposób wykazane zostało, że relacje logiczne pomiędzy pozycjami 
prawnymi w  systemie naturalnych praw podmiotowych przyjmują postać 
kwadratu logicznego:

Ox / O¬x, Ox => Px, O¬x => P¬x, Px ˅ P¬x, Ox ┴ P¬x, O¬x ┴ Px.

Teorematy (12) i (13) przekształcają się natomiast za pomocą rachunku zdań w:

(14) ¬(Ox ˄ ¬Ox)
(15) ¬(O¬x ˄ ¬O¬x),

z czego z kolei wynika, że w systemie tym nie mogą istnieć jako naruszające 
prawo niesprzeczności nie tylko pozycje przeciwnych obowiązków (Ox ˄  O¬x), 
ale i obowiązków sprzecznych sensu proprio (Ox ˄ ¬Ox, O¬x ˄ ¬O¬x).
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TREŚĆ MATERIALNA NATURALNYCH PRAW AUTOWŁASNOŚCI

System naturalnych praw podmiotowych może być za literaturą przedmiotu 
(Steiner, 1994, s. 2) określony mianem systemu praw komposybilnych czy też 
współmożliwych (compossible rights) – inter alia ze względu na nałożony na 
niego warunek niesprzeczności sensu largo. Kwestią, która wymaga odpowiedzi 
w niniejszym paragrafi e, jest pytanie o to, czy warunek współmożliwości deter-
minuje w jakimś zakresie treść materialną praw podmiotowych, w tym praw 
autowłasności. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy dokonać analizy pojęcia 
działania, które jest przedmiotem praw podmiotowych. 

Przez pojęcie działania rozumie się celowe zachowanie (von Mises, 2008, s. 11). 
Każde działanie dokonuje się w czasie i przestrzeni. Jako takie posiada więc ono 
swoje komponenty fi zyczne – minimalnie, ciało i miejsce, w którym ciało to się 
znajduje. Każde działanie można więc opisać intensjonalnie lub ekstensjonalnie. 
Intensjonalna deskrypcja działania skupia się na celu, sensie czy też znaczeniu 
danego zachowania i wyraża się w takich zdaniach, jak inter alia: „A idzie do sklepu 
X po bułki” lub „A podpisuje ustawę budżetową” etc. Deskrypcja ekstensjonalna 
działania skupia się na wyliczeniu komponentów fi zycznych danego działania 
i podaniu ich współrzędnych czasoprzestrzennych, na jego – mówiąc językiem 
fi lozofi cznym – „rozciągłości”. Pełne wyliczenie komponentów fi zycznych danego 
działania wraz z podaniem ich współrzędnych stanowi pełny ekstensjonalny 
opis danego działania. Jeżeli działanie X posiada przynajmniej jeden wspólny 
komponent fi zyczny z działaniem Y, mówi się, że działania X i Y wykluczają się 
wzajemnie, nie są współmożliwe, są swoją negacją czy też są ze sobą sprzeczne 
(por. Steiner, 1994, s. 33 – 41). Jeżeli wyjazd osoby A nad morze i wyjazd osoby B 
w góry posiadają przynajmniej jeden wspólny komponent fi zyczny, jak na przy-
kład samochód S o tych samych współrzędnych, to wyjazdy te nie mogą dojść do 
skutku (należy przy tej okazji unikać błędu przesunięcia kategorialnego polega-
jącego na próbie argumentowania, że jedna z osób mogłaby na przykład pojechać 
do swojego miejsca przeznaczenia innym środkiem transportu niż samochód S, 
ponieważ byłaby to próba wprowadzenia intensjonalnego elementu do czysto 
ekstensjonalnej deskrypcji działania – z ekstensjonalnego punktu widzenia jazda 
innym środkiem transportu byłaby innym działaniem).

Na tej podstawie można stwierdzić, że jeżeli osoba A ma dwa (lub więcej) 
obowiązki zobowiązujące ją do podjęcia działań, które posiadają przynajmniej 
jeden wspólny komponent fi zyczny, to obowiązki te (jak i korelatywne roszcze-
nia) nie są współmożliwe, a więc oba naraz nie są obowiązkami (ani roszcze-
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niami) naturalnymi. Jest tak dlatego, że działania, które posiadają przynajmniej 
jeden wspólny komponent, negują się wzajemnie. Działania, które negują się 
wzajemnie, wyraża się symbolicznie jako X i ¬X. Obowiązki (i korelatywne 
roszczenia) dotyczące tych działań wyraża się natomiast jako Ox oraz O¬x. 
Jak zostało to dowiedzione w § 4, obowiązki takie (i korelatywne roszczenia) 
nie mogą istnieć w systemie naturalnych praw podmiotowych ze względu na 
pogwałcenie prawa niesprzeczności: ¬(Ox ˄ O¬x). Z systemu naturalnych praw 
podmiotowych wykluczone są więc przynajmniej takie prawa, które zawierają 
obowiązki i roszczenia dotyczące działań posiadających wspólne komponenty 
fi zyczne (por. Steiner, 1994, s. 86 – 101, passim).

Każdy obiekt lub działanie, które nie może być zdefi niowane ekstensjonalnie 
poprzez enumerację jego wszystkich komponentów fi zycznych wraz ze współ-
rzędnymi, dopuszcza możliwość wzajemnego wykluczania się komponentów 
fi zycznych stanowiących nolens volens fi zyczną realizację tych intensjonalnie 
rozumianych obiektów i działań. Zbiór obiektów z istoty swej niematerialnych 
stanowi przykład tego typu sytuacji. Uznanie praw podmiotowych do takich 
obiektów niematerialnych, jak inter alia idee, teorie, ciągi znaków, utwory, tre-
ści, fakty mentalne etc. z konieczności oznacza uznanie praw do nieokreślonego 
i potencjalnie nieskończonego zbioru komponentów fi zycznych, stanowiących 
bądź mogących stanowić ich fi zyczną realizację. Intensjonalnie ten sam ciąg 
znaków może być zmaterializowany w praktycznie nieograniczonej ilości kom-
ponentów fi zycznych (kartki papieru, nośniki elektroniczne etc.) i tym samym 
nie jest możliwe uniknięcie wzajemnie wykluczających się działań mających za 
przedmiot taki ciąg znaków. Objęcie prawem podmiotowym, konkretnie zaś 
roszczeniem bądź  chronioną wolnością prawną (vested liberty, exempli gratia) 
ciągu znaków, z konieczności stoi w sprzeczności z prawami podmiotowymi 
do obiektów materialnych, które mogłyby potencjalnie służyć jako materialna 
realizacja tego niematerialnego ciągu znaków. Posługując się tylko jednym 
przykładem z wielu: Jeżeli osoba A ma w czasie t1 prawo podmiotowe Px, 
gdzie X oznacza drukowanie wszelkich dokumentów na tej oto drukarce, na 
tym oto papierze etc., to uznanie w czasie t2 prawa podmiotowego osoby B do 
danego ciągu znaków Z oznacza, iż osoba A znajdzie się w sytuacji, w której 
jednocześnie ma ona prawo Px do drukowania wszelkich dokumentów za 
pomocą określonych w tym prawie komponentów fi zycznych oraz obowiązek 
O¬x niedrukowania za pomocą tych samych komponentów fi zycznych ciągu 
znaków Z. Jak jednak wiadomo z defi nicji nr 4: ¬O¬x <=> Px, co z kolei 
oznacza, że na osobie A spoczywałyby sensu stricto sprzeczne pozycje prawne 
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¬O¬x i O¬x. Sytuacja taka nie jest możliwa w systemie praw naturalnych (por. 
Kinsella, 2008).

Podobnie – i w obecnym kontekście jak najbardziej ad rem – fakty men-
talne nie mogą być przedmiotem naturalnych praw podmiotowych ze względu 
na generowaną przez nie sprzeczność logiczną. Dana treść mentalna czy też 
wolicjonalna, jak inter alia „Myślę, że jutro będzie padać” lub „Chcę, aby ta ręka 
poruszyła się w tym kierunku.” etc. może być z istoty swej realizowana w różnych 
komponentach fi zycznych (w różnych mózgach czy ciałach). Uznanie więc praw 
podmiotowych do faktów mentalnych z konieczności przeczyłoby prawom 
podmiotowym do owych komponentów fi zycznych i tworzyło przez to system 
niekomposybilnych roszczeń i obowiązków. Z tego powodu – inter alia – niemoż-
liwe jest istnienie naturalnych praw podmiotowych do czyjegoś umysłu czy woli. 
Naturalne prawa autowłasności nie mogą więc być prawami własności do woli 
czy umysłu człowieka, lecz jedynie do komponentów fi zycznych, w których ów 
umysł i wola są realizowane, czyli do ciała. Naturalne prawo autowłasności jest 
więc prawem własności prywatnej do ciała, w którym realizuje się umysł i wola 
danej osoby ludzkiej. Współmożliwy system praw podmiotowych jest zatem 
systemem, w którym prawa podmiotowe do wszystkich komponentów fi zycznych 
działań ludzkich (defi niowanych wyłącznie ekstensjonalnie) są dystrybuowane 
jedno-jednoznacznie. Jest to system naturalnych praw własności prywatnej (por. 
Steiner, 1994, s. 86 – 101, Narveson 2001, s. 66, Rothbard, 2009, s. 1337).

DYSKUSJA PROBLEMU DOBROWOLNEGO NIEWOLNICTWA

W literaturze przedmiotu wskazuje się kilka głównych powodów, dla których 
dobrowolne niewolnictwo miałoby być prawnie niemożliwe. Pomimo przedsta-
wienia w poprzednich paragrafach konkluzywnych argumentów konceptualnych 
na rzecz prawnej możliwości dobrowolnego niewolnictwa – argument z niemoż-
liwości istnienia niezbywalnych praw podmiotowych oraz z niekomposybilności 
praw do obiektów niematerialnych – w tym miejscu podjęta zostanie dyskusja 
z głównymi argumentami dotykającymi bezpośrednio problematyki dobrowol-
nego niewolnictwa. 

Pierwszym argumentem przeciw dobrowolnemu niewolnictwu jest argument 
z  rzekomej niekomposybilności praw podmiotowych generowanych przez 
zawarcie kontraktu dotyczącego niewolnictwa. Jeżeli umowa o zbycie pełni praw 
autowłasności, a tym samym o dobrowolne oddanie się w niewolę innej osobie, 
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byłaby ważną umową, wówczas osoba A będąca właścicielem niewolnika miałaby 
wynikające z umowy nabycia niewolnika prawo nakazania osobie B, będącej 
niewolnikiem, pogwałcenia praw podmiotowych osoby C poprzez exempli gratia 
naruszenie jej nietykalności cielesnej. W tej sytuacji znaleźlibyśmy się w stanie 
niekomposybilności praw podmiotowych. Z jednej strony A miałby wynikający 
z praw autowłasności osoby C negatywny obowiązek powstrzymania się od naru-
szeń jej nietykalności cielesnej (O¬x), z drugiej zaś A miałby wynikającą z zawar-
tej umowy niewolnictwa chronioną wolność nakazania B podjęcia jakiegokolwiek 
działania, w tym działania naruszającego nietykalność osobistą osoby C (P x). 
Jak wiadomo Px <=> ¬O¬x, a więc osoba A, znalazłaby się w sytuacji, w której 
miałaby jednocześnie O¬x oraz ¬O¬x, czyli w sytuacji sprzeczności pozycji 
prawnych sensu proprio: miałaby ona jednocześnie obowiązek powstrzymania 
się od naruszeń nietykalności cielesnej osoby C i brak obowiązku powstrzymania 
się od naruszeń nietykalności cielesnej osoby C. Podobnież osoba C znalazłaby 
się w sytuacji niekomposybilności uprawnień. Z jednej strony miałaby ona sta-
nowiące element jej praw autowłasności roszczenie, aby osoba A nie naruszała 
jej nietykalności cielesnej oraz chronioną wolność przeciwstawiania się takim 
naruszeniom, z drugiej zaś miałaby ona wynikający z kontraktu o niewolnictwo 
obowiązek nieprzeciwstawiania się takim naruszeniom. W końcu osoba B, sam 
niewolnik, znalazłaby się w sytuacji niekomposybilności praw podmiotowych. 
Z jednej strony miałaby ona obowiązek nienaruszania wynikających z kontraktu 
praw swojego właściciela, czyli osoby A, z drugiej jednak strony miałaby ona 
wynikający z praw autowłasności osoby C obowiązek nienaruszania nietykalno-
ści cielesnej osoby C. Bądź patrząc z innej strony, osoba B miałaby jednocześnie 
wynikający z kontraktu i nakazu osoby A obowiązek naruszenia nietykalności 
cielesnej osoby C (Ox) oraz wynikający z praw autowłasności osoby C obowiązek 
nienaruszania jej nietykalności cielesnej (O¬x), co oznaczałoby znajdowanie się 
w sytuacji przeciwnych obowiązków: (O¬x ˄ Ox). Jak zauważa Randy E. Barnett: 
„Pojawia się więc konfl ikt praw. Osoba B działałaby niesłusznie, szanując prawa 
osoby C (i tym samym naruszając prawa osoby A), ale działałaby ona niesłusznie 
również nie szanując praw osoby C” (Barnett, 1986, s. 186). 

Problem niniejszego argumentu polega na przyjętych implicite fałszywych 
założeniach co do przedmiotu umowy niewolnictwa. Jak zostało to już wskazane 
powyżej, kontrakt o niewolnictwo dotyczy zbycia praw autowłasności. To, co 
nabywa właściciel niewolnika i to, co zbywa przyszły niewolnik, to prawa auto-
własności tego drugiego. Pytanie, które należy zatem postawić, brzmi: Czy wśród 
praw autowłasności przyszłego niewolnika, które zamierza on zbyć, jest prawo 
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do naruszania praw osób trzecich? Jeżeli nie, to nie jest on w stanie zbyć praw, 
których nie posiada. Wiadomo zaś, że wśród praw autowłasności nie ma praw 
do naruszania praw osób trzecich. Co więcej, istnieje dobry powód logiczny, dla 
którego autowłasność nie może zawierać takich praw: niekomposybilność. Gdyby 
prawa autowłasności jakiejś osoby A zawierały prawa do naruszania praw osób 
trzecich, to ponieważ osoby te także dysponowałyby prawami autowłasności, 
osoba A znalazłaby się w sytuacji sprzeczności pozycji prawnych. Miałaby ona 
wolność do naruszania praw osób trzecich i wynikający z ich prawa autowłasno-
ści obowiązek nienaruszania ich praw, czyli byłaby ona w pozycji O¬x ˄ ¬O¬x. 
Choć argument ten jest konkluzywny, można dodatkowo zauważyć, że gdyby 
prawa autowłasności zawierały jednak prawo do naruszania praw osób trzecich, 
to wówczas to nie umowy niewolnictwa, lecz owe prawa autowłasności rodziłyby 
konfl ikty praw i fakt istnienia takich konfl iktów nie mógłby stanowić argumentu 
przeciw dobrowolnemu niewolnictwu. Prawa autowłasności nie zawierają jed-
nak prawa do naruszania praw osób trzecich i dlatego umowa niewolnictwa 
nie może prowadzić do zbycia takich praw na rzecz właściciela niewolników. 
W związku z  tym właściciel niewolnika nie miałby wynikającej z zawartej 
umowy niewolnictwa chronionej wolności nakazania swojemu niewolnikowi 
podjęcia działania naruszającego nietykalność osobistą osób trzecich. Miałby 
brak takiej wolności: ¬Px. Jak wiadomo ¬Px <=> O¬x, właściciel niewolnika 
miałby zatem obowiązek niewydawania takiego nakazu. Podobnie osoba trzecia, 
C, nie miałaby wynikającego z kontraktu o niewolnictwo obowiązku nieprze-
ciwstawiania się takim naruszeniom, gdyż właściciel niewolnika, A, nie miałby 
ani korelatywnego roszczenia, ani wolności do naruszenia praw osób trzecich. 
W końcu sam niewolnik nie miałby obowiązku wykonania polecenia swojego 
właściciela. Jeżeli właściciel niewolnika nie nabył w drodze umowy niewolnictwa 
prawa do naruszeń praw osób trzecich, to w sensie prawnym nie jest on w stanie 
wydać swojemu niewolnikowi nakazu naruszenia praw osób trzecich. Niewolnik, 
odmawiając wykonania takiego polecenia, nie naruszałby ani zawartej umowy, 
ani innych praw swojego właściciela. Konfl ikt praw nie pojawiłby się. Jak zauważa 
Walter Block, „pan nie może prawowicie nakazać swojemu niewolnikowi, aby 
naruszył on prawa osób trzecich, ponieważ sam nie mógł nabyć od swojego 
przyszłego niewolnika takiego ‘prawa’ do naruszenia praw osób trzecich. 
W pierwszej kolejności sam przyszły niewolnik nie miał prawa napaści na C, 
a więc, gdy sprzedał się A, A także nie mógł mieć ‘prawa’ do agresji przeciw C. 
Zatem, gdy A wydaje swojemu niewolnikowi rzeczony nakaz, jest to nakaz per se 
niewłaściwy, analogiczny do nakazu stworzenia kwadratowego koła… Osoba B, 
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która sprzedaje się w niewolę, nie ma w punkcie wyjścia prawa zabicia niewinnej 
osoby C. A więc, gdy B sprzedaje się A jako dobrowolny niewolnik, A nie może 
prawowicie nakazać B, aby zabił on C. Zgodnie z argumentem Locke’a [że nikt 
nie może przekazać więcej praw, niż sam posiada – przyp. Ł.D.] w pierwszej 
kolejności sam B nie miał prawa do zabicia C. Jak więc mógł on przekazać to 
prawo osobie A? Odpowiedź brzmi: B nie mógł tego zrobić” (Block, 2003, s. 56).

Wariantem niniejszego argumentu jest argument z niemożliwości pozbycia 
się odpowiedzialności moralnej za swoje czyny. Wskazuje się, że człowiek 
oddający się dobrowolnie w niewolę innej osobie, przestawałby tym samym 
być odpowiedzialny za swoje czyny, gdyż byłby on jedynie narzędziem swojego 
właściciela, a nie aktorem moralnym. Pełnię odpowiedzialności za skutki dzia-
łań niewolnika ponosiłby więc właściciel. Sytuacja taka rodzi jednak poważne 
wątpliwości, ponieważ narusza ona zasadę odpowiedzialności indywidualnej 
i osobistej sprawcy za popełniony czyn. Jak zostało to jednak wykazane powyżej, 
zbycie praw autowłasności nie może oznaczać zbycia praw do naruszania praw 
osób trzecich, ponieważ nie można zbyć praw, których się nie ma. Niewolnik 
naruszający prawa osób trzecich działałby więc w tym wypadku albo będąc do 
tego bezprawnie zmuszonym przez swojego pana, albo samodzielnie, poza zakre-
sem praw i obowiązków wynikających z umowy niewolnictwa i w naruszeniu tej 
umowy, albo w kooperacji ze swoim panem. W pierwszym przypadku niewolnik 
ponosiłby odpowiedzialność względem poszkodowanego za popełniony czyn, 
sam zaś miałby egzekwowalne roszczenie względem swego pana o naruszenie 
jego praw i wynikające z tego konsekwencje (w tym roszczenie poszkodowanego). 
W drugim wypadku niewolnik ponosiłby odpowiedzialność zarówno względem 
poszkodowanego za popełniony czyn, jak względem swego pana za naruszenie 
warunków umowy niewolnictwa. W trzecim przypadku tak niewolnik, jak i pan 
byliby względem poszkodowanego indywidualnie odpowiedzialni za popełniony 
czyn. W żadnym z tych scenariuszy zasada odpowiedzialności indywidualnej 
i osobistej nie byłaby więc naruszona.

Drugim często podnoszonym w literaturze przedmiotu argumentem przeciw 
możliwości prawnej dobrowolnego niewolnictwa jest argument z niemożliwości 
zbycia swojej woli i umysłu. Argument ten można sformułować następująco. 
Człowiek nie jest w stanie pozbyć się swojej woli i umysłu na rzecz innego 
człowieka i dlatego nie jest on także w stanie ich zbyć. Nawet jeśli zawarłby on 
taką rzekomą umowę zbycia swej woli i umysłu, pozostałyby one nadal przy nim, 
a nie przeszły we władanie nabywcy. Owa niemożliwość może być zaś rozumiana 
albo empirycznie, albo konceptualnie. Jako niemożliwość empiryczna ma ona 



77Łukasz Dominiak : Problem dobrowolnego niewolnictwa

swoje ograniczenia, ponieważ człowiek może wyzbyć się swojej woli i umysłu, 
poddając się choćby pewnym procedurom neurochirurgicznym. Ograniczenie to 
nie wpływa jednak zasadniczo na moc niniejszego argumentu, ponieważ argu-
ment ten dotyczy niezbywalności woli i umysłu, nie zaś ich niewyzbywalności. 
Jako niemożliwość konceptualna odnosi się ona natomiast do pojęcia człowieka 
jako bytu obdarzonego wolą i umysłem jako cechami istotowymi. W tym ujęciu 
człowiek nie może pozbyć się swojej woli i umysłu, ponieważ robiąc to, przestałby 
istnieć jako człowiek, a więc i jako niewolnik. Pisze więc Murray N. Rothbard: 
„Człowiek ze swej natury nie może sprzedać się w niewolę i wymagać, aby 
umowa ta została wyegzekwowana, ponieważ oznaczałoby to, że z góry oddał on 
swoją przyszłą wolę co do swojej osoby (…), jednak nie może on przekazać siebie, 
nawet gdyby chciał, w ręce innego człowieka, gdyż nie może on pozbawić się 
swojej woli, która może się zmienić w przyszłości i wówczas odmówić wykonania 
obecnej umowy” (Rothbard, 1998, s. 40 – 41). Z kolei Randy Barnett zauważa, 
że przypuszczalnie „kluczową cechą niezbywalnych praw może być to, że choć 
uprawniony może korzystać ze swoich niezbywalnych praw zgodnie z życzeniami 
innych ludzi, to nigdy nie może pozbawić się prawa do tego, aby w przyszłości 
zmienić zdanie” (Barnett, 2004, s. 81). 

Główny problem niniejszego argumentu został już zidentyfi kowany w § 5: 
wola i umysł nie są przedmiotem praw własności, ponieważ mają one intensjo-
nalny charakter i ewentualne prawa ich dotyczące skutkowałyby niekomposy-
bilnością. Stąd, nawet jeśli prawdą jest, że nie można pozbyć się woli i umysłu na 
rzecz osoby trzeciej, to fakt ten (empiryczny bądź konceptualny) nie ma żadnego 
związku z kwestią zbywalności praw autowłasności, których przedmiotem jest 
ekstensjonalnie rozumiane ciało człowieka. Pomimo tego, że powód przedsta-
wiony w § 5 jest wystarczający do odrzucenia argumentu z niezbywalności woli, 
wskazane zostaną tu również dodatkowe powody, dla których argument ten nie 
zdaje egzaminu.

Spojrzenie na umowę niewolnictwa jako na kontrakt, którego przedmiotem 
są wyłącznie prawa własności do ciała, pozwala zauważyć irrelewantność zmie-
niającej się woli dla zagadnienia transferu własności. Gdy osoba A dokonuje 
transferu praw własności do exempli gratia zegarka na rzecz osoby B w czasie t1,  
z zastrzeżeniem, że transfer posiadania nastąpi w czasie t2, to w żaden sposób 
nie wyklucza to ewentualności, że osoba A może „w przyszłości zmienić zdanie” 
i w czasie t2 „odmówić wykonania obecnej umowy”. Jeśli osoba C zawiera w cza-
sie t1 z osobą D umowę pożyczki na określoną sumę pieniędzy, która stanowi, 
że osoba D zwróci osobie C tę samą ilość pieniędzy w czasie t2, to podobnie nie 
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można wykluczyć, że osoba D w czasie t2 „zmieni zdanie” i „odmówi wykonania 
obecnej umowy”. Czy na tej podstawie nie można by powiedzieć, że „człowiek ze 
swej natury nie może” zawrzeć umowy kupna-sprzedaży lub umowy pożyczki 
„i wymagać, aby umowa ta została wyegzekwowana, ponieważ oznaczałoby 
to, że z góry oddał on swoją przyszłą wolę co do” przykładowego zegarka lub 
pieniędzy? Na gruncie argumentu z niezbywalności woli wygląda na to, że tak, 
i że człowiek nie może przekazać niczego, „nawet gdyby chciał, w ręce innego 
człowieka, gdyż nie może on pozbawić się swojej woli, która może się zmienić 
w przyszłości i wówczas odmówić wykonania obecnej umowy”. Gdyby więc argu-
ment z niemożliwości pozbycia się swojej woli był słuszny, wówczas działałby on 
tak samo przeciwko umowom niewolnictwa, jak i wszystkim umowom zbycia 
własności, prowadząc tym samym do całkowitego wyeliminowania prawowitej 
wymiany dóbr pomiędzy jednostkami. Ponieważ więc niemożliwość pozbycia 
się swojej woli oraz wynikający z niej fakt możliwości jej zmiany dotyczy tak 
samo sytuacji zbycia ciała, jak zbycia dóbr zewnętrznych, to w żadnym z tych 
przypadków nie ma on znaczenia z punktu widzenia ważności umowy. Jedynym 
pytaniem, które jest w tym kontekście istotne, nie jest kwestia tego, czy kontra-
hent może czy nie może pozbyć się swojej woli, może czy nie może zmienić 
zdania co do zawartej umowy, ale czy taka zmiana zdania byłaby prawowita czy 
nie. Oczywiście, dobrowolnemu niewolnikowi może po pewnym czasie przestać 
podobać się jego los i może on nie chcieć już więcej służyć swemu właścicielowi. 
Tak samo jednak pożyczkobiorcy może po pewnym czasie przestać podobać się 
perspektywa zwrotu pożyczonych pieniędzy i może on nie chcieć ich zwrócić. 
Lokator może nie chcieć uiszczać czynszu, klient zakładu fryzjerskiego może 
nie chcieć zapłacić za prawidłowo wykonaną usługę etc. Zmieniająca się wola 
kontrahentów nie jest niczym specyfi cznym dla umów niewolnictwa i jako 
taka jest irrelewantna zarówno dla problemu dobrowolnego niewolnictwa, jak 
zagadnienia transferu własności jako takiego. Pytanie nie brzmi bowiem, czy 
kontrahenci mogą zmienić zdanie po pewnym czasie, lecz czy taka zmiana byłaby 
prawowita czy bezprawna. Skoro jest ona bezprawna wszędzie indziej, dlaczego 
miałaby nie być bezprawna w przypadku praw do ciała. 

Dodatkowo w kontekście argumentu z niezbywalności woli podnosi się, że 
dobrowolny niewolnik ma relatywną łatwość kradzieży zbytego zasobu, czyli 
siebie, ponieważ cały czas zasób ten jest w jego faktycznym władaniu (detentio). 
W przeciwieństwie do umów niewolnictwa, w przypadku konwencjonalnych 
umów zbycia dóbr zewnętrznych detentio lub possessio przechodzi zwykle na 
rzecz nowego właściciela. Racja ta opiera się jednak na przygodnej okoliczności 
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tego, co zwykle ma miejsce i nie ma charakteru koniecznego – niewolnik, który 
jest w kajdanach, bez wątpienia nie dysponuje ani detentio, ani possessio i znajduje 
się w faktycznym i bezpośrednim władaniu swego właściciela. Co do zasady 
nie ma także różnicy pomiędzy niewolnikiem, który zbiegł od swego pana, 
a zasobem zewnętrznym, który został skradziony jego właścicielowi. Zarówno 
w jednym, jak i w drugim przypadku poprzedni właściciel zawsze może zmienić 
zdanie – jak zostało to już wskazane, jest tak dlatego, gdyż nigdy nie może on 
pozbyć się swojej woli – i wejść w posiadanie zbytego zasobu. Pytaniem, które 
znów należy zadać w tym kontekście, nie jest to, czy może on to zrobić – bo 
może – i z jaką łatwością, lecz czy takie wejście w posiadanie cudzej własności 
bez zgody właściciela byłoby prawowite czy bezprawne. Odpowiedź jest zaś 
oczywista. Skoro właściciel ex defi nitione ma prawowity tytuł do danego zasobu, 
to pozbawienie go tego zasobu musi być bezprawne. 

W końcu można także zwrócić uwagę na problematyczność samego pojęcia 
woli, na którym opiera się niniejszy argument. Choć nie jest to artykuł z zakresu 
metafi zyki czy teorii tożsamości, zauważyć należy, że kategoria woli nie jest 
bynajmniej kategorią oczywistą i niejasnym jest, co autorzy owego argumentu 
mają na myśli, gdy mówią o niemożliwości pozbycia się swojej woli. Wydaje się 
bowiem, że wolę można rozumieć zarówno jakościowo, jak i numerycznie. Wola 
w sensie jakościowym to konkretna treść chcenia, jak exempli gratia „Chcę, aby 
to ciało poruszyło się w tym kierunku”. W tym sensie wola nie ma charakteru 
dobra rzadkiego, gdyż wiele osób może mieć tę samą wolę w tym samym czasie 
na różne sposoby (na przykład w różnych miejscach) – jakościowo rozumiana 
wola nie mogłaby więc być przedmiotem praw własności. Z drugiej jednak strony 
każdy z owych jakościowo tożsamych aktów woli byłby aktem woli innego ja. To 
ja, a nie ty, chcę, aby to ciało poruszyło się w tym kierunku i w tym sensie moja 
wola jest czymś innym niż twoja wola. Jest ona jednak czymś innym ze względu 
na element numeryczny, a nie jakościowy (gdyby ja było rozumiane tylko w kate-
goriach stricte jakościowych – jako exempli gratia ciągłość psychologiczna – to 
także to samo ja mogłoby realizować się w różnych osobach i nie mogłoby 
w związku z tym mieć charakteru dobra rzadkiego). Jest ona różna od twojej 
woli, ponieważ jest wyrażana przez inny ośrodek, który można enumeratywnie 
wyróżnić i wskazać (por. Parfi t, 1987, s. 199 – 306). Można go jednak wskazać 
ze względu na jego fi zyczną realizację, na komponent czasoprzestrzenny, który 
decyduje o jego indywiduacji. W sensie numerycznym wola jest więc reduko-
walna do stanowiącego jej fi zyczną realizację komponentu fi zycznego, takiego 
jak ciało czy jego część odpowiadająca za akty wolitywne. Tak rozumiana wola 
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ex defi nitione nie może realizować się w dwóch różnych ośrodkach i w związku 
z tym musi mieć charakter dobra rzadkiego. Jest ona jednak zbywalna wraz 
z fi zycznym ośrodkiem swej realizacji, któremu zawdzięcza cechy rzadkości. 

Trzecim argumentem przeciw dobrowolnemu niewolnictwu jest argument 
z niemożliwości transferu posiadania czy też kontroli nad ciałem. Ze względu na 
to, że prawa podmiotowe rozumiane są (w części) jako egzekwowalne roszczenia 
do danego działania, wówczas jeżeli dane działanie ma to do siebie, że nie jest 
możliwe jego podjęcie, to nie może też istnieć egzekwowalne roszczenie do 
jego podjęcia. Paradygmatycznym przykładem byłoby tu prawo własności do 
kwadratowego koła. Ponieważ kwadratowe koło nie może istnieć, to niemożliwe 
jest też fi zyczne władanie (czyli posiadanie) takim kołem. Z tego z kolei wynika, 
że niemożliwe jest także istnienie egzekwowalnego roszczenia do posiadania 
takiego koła. Per analogiam, ponieważ prawo do przekazania posiadania ciała 
osobie trzeciej rozumiane jest jako egzekwowalne roszczenie do takiego prze-
kazania, wówczas jeżeli przekazanie to ma to do siebie, że nie jest ono de facto 
możliwe, to nie może też być możliwe egzekwowalne roszczenie do dokonania 
takiego przekazania. Przekazanie posiadania ciała osobie trzeciej nie jest zaś 
możliwe, ponieważ nie możemy pozbyć się kontroli nad naszym ciałem, gdyż 
wszystkie jego działania dokonują się bezpośrednio poprzez akty naszej woli. 
Dlatego nie jest też możliwe istnienie zbywalnych praw do posiadania ciała viz. 
zbywalnych praw autowłasności. Argument ten jest wersją zasady ad impossibilia 
nemo obligatur czy też kantowskiego jej wariantu sollen impliziert können (Kant, 
2001, s. 594, 1911, s. 40)7. Jeśli więc obowiązek (a więc i korelatywne roszczenie) 
implikuje możliwość, to prawo do zbycia praw autowłasności, w tym praw do 
posiadania ciała, musi implikować możliwość pozbycia się kontroli nad ciałem 
na rzecz innej osoby. Ponieważ takie pozbycie się kontroli nad swoim ciałem na 
rzecz osoby trzeciej jest niemożliwe, to musi to oznaczać niemożliwość istnienia 
prawa do zbycia praw autowłasności. Jak pisze Randy Barnett: „Kiedy prawa 
podmiotowe rozumiane są jako egzekwowalne roszczenia do kontroli nad 
fi zycznymi zasobami, a umowy jako egzekwowalne transfery tych praw, wówczas, 
jeżeli kontrola nad danym zasobem nie może de facto być przetransferowana, 
prawo do kontroli nad tym zasobem również nie może być przetransferowane”. 

7 Zasadę tę wyrażają słowa Kanta z Krytyki czystego rozumu: „Rozum bowiem nakazuje, że takie 
[czynności] powinny się odbywać; przeto muszą one też móc się dokonać” (2001, s. 594); oraz 
z Krytyki praktycznego rozumu: „Sądzi więc, że coś może uczynić dlatego, że jest świadomym, iż 
powinien to uczynić” (1911, s. 40).
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I dalej Barnett powiada: „Przypuśćmy, że Anna zgodziła się przetransferować 
częściową bądź całkowitą kontrolę nad swym ciałem do Bena… nie jest możli-
wym, aby taka deklaracja mogła zostać zrealizowana. Owszem, Anna mogłaby 
dostosować swe działania do rozkazów Bena, jednak bez względu na tę zgodę 
zachowałaby ona kontrolę nad swymi działaniami i musiałaby celowo działać 
tak, aby dostosowywać się do nakazów Bena. Ponieważ Anna, bez względu na 
rzekomy transfer jej prawa do kontroli nad jej ciałem do Bena, nie może de 
facto przetransferować kontroli nad swym ciałem do Bena, Ben byłby zmuszony 
w procesie implementacji swych rozkazów do polegania na faktycznej kontroli 
znajdującej się w dyspozycji Anny. Kontrola Bena nad ciałem Anny byłaby więc 
raczej metaforyczna niż faktyczna (…) Ponieważ kontrola nie może zostać 
przetransferowana, prawo do kontroli także nie może zostać przetransferowane. 
Na tej zasadzie można by bowiem równie dobrze zgadzać się na przykład na 
przekazanie praw do kontroli nad ruchem gwiazd” (Barnett, 2004, s. 79 – 80).

Trudno wskazać powód, dla którego przekazanie bądź utrata kontroli nad 
ciałem miałaby być tak samo niemożliwa jak kontrola nad ruchem gwiazd czy, 
tym bardziej, transfer kwadratowego koła. Powodem tym nie może być bowiem 
fakt, iż kontrolę nad ciałem innej osoby można by sprawować jedynie pośred-
nio, to znaczy za pomocą własnego ciała. Każdy zasób zewnętrzny jest bowiem 
kontrolowany pośrednio. Powodem tym nie może też być sygnalizowana przez 
Barnetta konieczność „polegania na faktycznej kontroli znajdującej się w dys-
pozycji” innej osoby, która musiałaby „dostosować swe działania do rozkazów, 
jednak bez względu na tę zgodę zachowałaby ona kontrolę nad swymi działa-
niami i musiałaby celowo działać tak, aby dostosowywać się do nakazów” swego 
posiadacza. Po pierwsze bowiem należałoby wyjaśnić, czym jest owa „faktyczna 
kontrola” bez popadania w błąd petitio principii: nie można zakładać, że tylko 
kontrola nad swoim ciałem jest jedyną możliwą (prawdziwą, faktyczną) kontrolą 
nad ciałem, gdyż tego dopiero należy dowieść. Jeśli tak, to owa faktyczna kontrola 
wydaje się więc być po prostu bezpośrednią kontrolą nad ciałem. Takie rozu-
mienie faktycznej kontroli nie uzasadnia jednak odrzucenia pośredniej kontroli 
nad ciałem jako „metaforycznej”, ponieważ wówczas każda kontrola nad zaso-
bami zewnętrznymi byłaby „metaforyczna”. Może więc pośrednia kontrola nad 
zasobem jest kontrolą „metaforyczną” tylko wówczas, gdy obok niej występuje 
także możliwość sprawowania kontroli bezpośredniej? Interpretacja taka stałaby 
jednak w sprzeczności z wieloma scenariuszami; inter alia wykluczałaby ona 
możliwość kontroli, a więc i objęcia prawami własności zwierząt, które możemy 
przecież kontrolować jedynie pośrednio (podczas gdy one same kontrolują swe 
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zachowanie bezpośrednio). Z kolei w przypadku osób sparaliżowanych, które 
nie mają bezpośredniej kontroli nad swoim ciałem, stanowisko to dopuszczałoby 
możliwość sprawowania kontroli nad ich ciałami przez osoby trzecie – skoro brak 
kontroli bezpośredniej nie czyni kontroli pośredniej metaforyczną. Konsekwen-
cja ta prowadzi jednak do jeszcze większych problemów, gdyż oznacza, że tylko 
ciała osób sparaliżowanych lub ogólnie tych, które nie sprawują bezpośredniej 
kontroli nad swoim ciałem, mogłyby być kontrolowane przez osoby trzecie, czyli 
że osoby niepełnosprawne – i tylko one – mogłyby być niewolnikami. Generalnie 
rzecz biorąc, nie widać żadnego powodu, dla którego kontrola pośrednia nad 
ciałem innej osoby, w sytuacji, gdy ma także miejsce możliwość sprawowania 
kontroli bezpośredniej, miałaby być niemożliwa czy metaforyczna. Zwłaszcza 
trudno powiedzieć, dlaczego kontrola pośrednia, która eliminuje możliwości 
danej osoby do sprawowania bezpośredniej kontroli nad jej ciałem, miałaby 
być mniej faktyczna niż ta wyeliminowana kontrola bezpośrednia. Co więcej, 
ponieważ tylko jedna osoba może kontrolować dany zasób w danym czasie (von 
Savigny, 1865, s. 170, Taylor, 1995, s. 153), to jeśli dana osoba utraciła na skutek 
użycia siły przez inną osobę możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad 
swoim ciałem, to ciało to może znaleźć się w posiadaniu kogoś innego, w tym 
wypadku osoby, która zastosowała siłę lub jej groźbę i przejęła faktyczną kontrolę 
nad tym ciałem. 

WNIOSKI

W artykule podjęte zostały dwa główne pytania badawcze:
(1) Czy dobrowolne niewolnictwo jest prawnie możliwe na gruncie liberta-

riańskiej teorii praw naturalnych?
(2) Jak na gruncie libertariańskiej teorii praw naturalnych możliwe jest 

dobrowolne niewolnictwo?
Jako hipotezy badawcze zaproponowane zostały następujące twierdzenia:
Ad. (1) Dobrowolne niewolnictwo jest prawnie możliwe na gruncie liberta-

riańskiej teorii praw naturalnych. 
Ad. (2) Warunkiem możliwości prawnej istnienia dobrowolnego niewolnic-

twa na gruncie libertariańskiej teorii praw naturalnych jest (a) konceptualna 
niemożliwość istnienia niezbywalnych praw naturalnych oraz (b) natura logiczna 
naturalnych praw podmiotowych jako racjonalnie uzasadnionych pozycji praw-
nonaturalnych.
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W wyniku analizy logicznej pojęcia naturalnych praw podmiotowych, w tym 
praw autowłasności, hipotezy badawcze zostały potwierdzone. Zakładana na 
gruncie fi lozofi i politycznej libertarianizmu możliwość prawna dobrowolnego 
niewolnictwa wynika logicznie ze zbywalności oraz komposybilności natural-
nych praw podmiotowych. W toku dyskusji z literaturą przedmiotu wskazane 
zostały także sekundarne argumenty na rzecz możliwości prawnej dobrowolnego 
niewolnictwa, inter alia: argument z niemożliwości przekazania większej ilości 
praw, niż się samemu posiada; argument z irrelewantności zmienności woli oraz 
z jej nierzadkości; argument z pojęcia detentio. 
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WSTĘP

Powiedzieć, że Michel Foucault był wybitnym fi lozofem i badaczem władzy, 
byłoby zaprzeczeniem całego sensu jego krytycznej, ironicznej i przewrotnej 
postawy życiowej. Foucault nie chciał żadnych uroczystych akademii, początków, 
patosu kategorii autora, podważał niezależność i spontaniczność dyskursów, 
kpił z komentatorów i krytyków. Unikał wszelkich etykiet i prób defi niowania 
siebie. Jak pisze Didier Eribon (2005, s. 10), biograf Francuza, było tysiące postaci 
Michela Foucaulta. Można więc zapewne napisać o nim i tysiące prac. Tematów 
nie brakuje: krytyka historii, relacje słów i rzeczy, historie kolejnych zachodnich 
episteme, biowładza, jego stosunek do Oświecenia lub jego rzekoma lewicowość 
czy anarchiczność. Są wzajemnie przenikające się relacje wiedzy i władzy. Istnieje 
sporna kwestia strukturalizmu i poststrukturalizmu Foucaulta. Wreszcie można 
by zapewne demaskować samego wielkiego demaskatora i pisać prace sensacyjne 
w poetyce przypominającej pierwszą stronę popularnego dziennika. 

Uznając powyższe zastrzeżenia, trzeba jednak podkreślić, że Foucault może 
być przede wszystkim źródłem twórczej inspiracji dla wielu badaczy władzy. 
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, dlaczego takie inspiracje mogą być 
ważne dla politologów, zwłaszcza na gruncie polskim, na którym zainteresowanie 
myślą Francuza nie przekłada się na znaczący rozwój badań odwołujących się 
do jego intelektualnej spuścizny. Wiele z prac naukowych na obszarze nauk 
politycznych skupia się raczej na tradycyjnie pojmowanych problemach polityki 
zakreślonych przez formalne instytucje, prawa i zmiany koniunktury politycznej. 
Myśl polityczna Michela Foucaulta może jednak pozwolić politologom dostrzec 
relacje władzy w zupełnie innych miejscach. Foucault skupia swoją uwagę na 
praktykach władzy, często przyziemnych, mało spektakularnych, a które są 
zarazem traktowane jako oczywiste i neutralne. Tymczasem Foucault pokazuje, 
jak te praktyki władzy wytwarzają różne formy podmiotowości i dominacji. 
W niniejszym artykule podejmuję się więc próby wskazania nie tylko tego, jak 
Foucault rozumie władzę, ale także jak proponuje ją badać. Wypracowana przez 
Michela Foucaulta formuła krytyki jako pewien etos i postawa badawcza może 
być niezwykle ciekawą propozycją dla wielu współczesnych politologów. 
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DOMINACJA PRODUKUJĄCA PODMIOT

Michel Foucault twierdzi, że całe zachodnie prawo było przez długi czas pra-
wem zależnym od władzy króla. Tworzono je albo na jego użytek, albo przeciw 
niemu. Za każdym razem jednak stanowił on punkt odniesienia, a centralnym 
problemem w społeczeństwach zachodnich był problem suwerena. Państwo było 
tożsame z suwerenem. Foucault twierdzi, że w związku z tym zasadnicza funkcja 
dyskursu i technik prawa polegała na tym, aby ukryć fakt dominacji suwerena. 
„System prawny jest całkowicie ześrodkowany na królu i służy ostatecznie skry-
waniu faktu dominacji i jej konsekwencji” (Foucault, 1998a, s. 36). Chciano ów 
fakt zredukować lub zamaskować poprzez pokazywanie z jednej strony legalnych 
uprawnień suwerena, a z drugiej strony legalnego obowiązku posłuszeństwa. 

Foucault twierdzi jednak, że problem dominacji i podporządkowania suwere-
nowi uległ z czasem zasadniczej zmianie. Nie chodziło już o dominację suwerena 
nad swymi podanymi, czego przejawem był blask kaźni, tak spektakularnie opi-
sywany przez Foucaulta w książce Nadzorować i karać (Foucault, 1998b, s. 5–69). 
Nowe formy dominacji nie polegały już na tym, że jedne jednostki panują nad 
innymi lub jedna klasa dominuje nad drugą. Foucault twierdził, że „[w]ładza […] 
nie jest czymś, co jedni mają na wyłączność, a inni nie mają jej wcale i tylko jej 
podlegają. Władzę należy uważać za coś, co krąży, raczej za coś, co funkcjonuje 
tylko w łańcuchu.[…] Władza funkcjonuje, władzę sprawuje się w sieci, a po 
tej sieci jednostki nie tylko krążą, ale zawsze znajdują się w pozycji, która każe 
im władzy podlegać i ją sprawować. Nigdy nie są bezwładnym czy bezwolnym 
obiektem dla władzy, zawsze są jej trybami. Władza przechodzi przez jednostki, 
a nie po prostu się do nich odnosi” (Foucault, 1998a, s. 40). Jest to wyraźne 
wyjście naprzeciw marksistowskiej koncepcji walki klas. Gilles Deleuze zauważa, 
że „ten nowy funkcjonalizm, ta funkcjonalna analiza [władzy – JG] z pewnością 
nie negują istnienia klas i ich walki, lecz rysuje je w całkiem innym obrazie […] 
niż ten, do których przyzwyczaiła nas tradycyjna, a nawet marksistowska historia” 
(2004, s. 57).

Michel Foucault pokazuje więc, że może istnieć zupełnie inne rozumienie 
władzy, która nie wynika tylko z formalnych uprawnień suwerennej władzy, 
instytucji państwowych czy konkretnych liderów politycznych. W tym kontek-
ście Foucault mówił o „produkcji indywiduów” przez relacje władzy. Według 
niego, to właśnie dzięki władzy ludzkie ciało, gesty, dyskursy czy pragnienia 
uzyskują tożsamość i konstytuują się jako jednostki. „Jednostka nie stoi prze-
ciw władzy, ale jest już jednym z jej podstawowych efektów i w takim stopniu, 
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w jakim jest jej efektem, jest jednocześnie jej trybem. Władza przechodzi przez 
jednostkę, którą ustanowiła” (Foucault, 1998a, s. 41). Foucault pokazuje więc 
tym samym, jak władza blokuje ciało, „naznacza je, urabia, torturuje, zmusza 
do rozmaitych prac, różnych obrzędów” (1998b, s. 27). Wyłania się to, co Michel 
Foucault nazywa polityczną technologią ciała. „To polityczne blokowanie ciała 
wiąże się na zasadzie skomplikowanych i wzajemnych zależności z jego wyko-
rzystaniem ekonomicznym: zasadniczo ciało jest blokowane relacjami władzy 
i dominacji, jako siła produkcyjna, ale sprowadzenie go do siły roboczej jest 
możliwe nie wcześniej, nim zostanie włączone w system ujarzmienia” (1998b, 
s. 27). A więc – jak mówi znana fraza Foucaulta – podmiot „ja” bierze się 
z ujarzmienia1. Następnie dochodzi do blokowania2 ciała „wyprodukowanego” 
w wyniku ujarzmienia. 

Foucault podkreśla, że interesuje go, jak różne formy władzy, zawarte w kul-
turze, ujarzmiły podmiot. Działo się tak zarówno poprzez różne formy badań 
(np. medycznych), które nadały sobie status nauki, jak i działania ekonomiczne 
czyniące z jednostki siłę roboczą. Kluczową rolę w ujarzmianiu jednostki miały 
różnego rodzaju binarne opozycje: zdrowy psychicznie – szalony, normalny – 
nienormalny, zdrowie – choroba. W rozważaniach Foucaulta o władzy nie cho-
dziło o władzę jako taką. Tematem głównym wszystkich jego badań, ogłasza pod 
koniec swego życia, był zawsze podmiot3. Według Foucaulta nie można dostrzec 
efektów funkcjonowania władzy bez „wyprodukowanej”, ujarzmionej jednostki.

1 Należy się odwołać do dwuznaczności tego wyrazu. Wyjaśnia to tłumacz prac Michela Foucaulta 
Tadeusz Komendant (1998, s. 310–311). Ujarzmienie to odzwierciedlenie zamierzonej gry słów Fo-
ucault, gdzie sujet (podmiot) bierze się z assujettissement (ujarzmienie, podległość).

2 Drugie kluczowe słowo to blokowanie, również mające swe źródło w grze słów Foucaulta. Po-
chodzi od słowa investissement, oznaczająca zarazem osaczenie, oblężenie oraz inwestycję, lokatę 
kapitału (Komendant, 1998, s. 310–311).

3 Foucault mówi o tym w jednym ze swoich ostatnich tekstów Th e Subject and Power – posłowiu 
do książki H.L. Dreyfusa i P. Rabinowa. „I would like to say, fi rst of all, what has been the goal of my 
work during the last twenty years. It has not been to analyze the phenomena of power, nor to elaborate 
the foundations of such an analysis. My objective, instead, has been to create a history of the diff erent 
modes by which, in our culture, human beings are made subjects. […] Th us it is not power, but the 
subject, which is the general theme of my research” (1983, s. 208–209).
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MIKROFIZYKA WŁADZY

Nowy rodzaj władzy, o którym pisze Foucault, nie polega na ekonomicznej 
dominacji jednej klasy nad drugą. Nie wyraża się on w żadnym konkretnym typie 
instytucji ani nie stanowi go żaden aparat państwowy. Według Foucaulta klu-
czowe w badaniu władzy staje się to, co nazywa on mikrofi zyką władzy. „Wpra-
wiają ją w ruch organy i instytucje państwowe, ale pole ważności [mikrofi zyki 
władzy] rozpościera się niejako pomiędzy tymi wielkimi maszyneriami a samymi 
ciałami z ich materialnością i siłą” (1998b, s. 28). W takim ujęciu władza nie 
może być pojmowana jako własność jakiejś konkretnej osoby, grupy ludzi czy 
instytucji, ale jako pewnego rodzaju strategia działania. Gilles Deleuze wska-
zuje, że dla Foucault władza „jest raczej strategią aniżeli własnością, jej efekty zaś 
nie dają się przypisać zawłaszczeniu” (2004, s. 56). Politologa nie powinno zatem 
interesować w pierwszym rzędzie, kto zawłaszcza władzę, lecz jakie są określone 
konkretne strategie jej stosowania i taktyki politycznego działania. Władza nie 
jest przysługującym komuś na stałe przywilejem. „Władzę się raczej sprawuje, 
niż się ją posiada.” (Foucault, 1998b, s. 28). Władzy nie narzuca się nakazem czy 
zakazem tym, którzy jej nie mają. Władza znajduje się w samych jednostkach, 
podmiotach, różnych grupach społecznych. Nie jest tak, że „władza miałaby 
jakąś istotę i byłaby pewnym atrybutem określającym tych, którzy ją posiadają 
(rządzących), odróżniając ich od tych, nad którymi jest sprawowana (rządzeni). 
Otóż władza nie ma istoty, jest operacyjna. Nie jest atrybutem, lecz stosunkiem: 
relacja władzy jest zbiorem stosunków sił, które obejmuje zarówno siły władające, 
jak i siły władne – obydwa rodzaje sił tworzą osobliwości” (Deleuze, 2004, s. 59). 

Jak mówi Michel Foucault, władza jest obecna „w wewnątrz” społeczeństwa. 
Ogłasza zarazem, że społeczeństwo bez relacji władzy jest abstrakcją (1983, 
s. 222–223). Stąd też nie należy badać instytucji ani aparatu państwa, a różne 
społeczne wzajemne oddziaływania poszczególnych jednostek lub grup społecz-
nych. Trzeba zatem patrzeć na władzę jako na „niezliczone punkty konfrontacji, 
ogniska niestabilności, każde zawiera ryzyko konfl iktu, walki, przejściowego 
przynajmniej odwrócenia relacji sił. Zburzenie mikrowładz nie podlega prawu 
«wszystko albo nic», nie osiąga się go raz na zawsze przez kontrolę nad aparatem, 
czy przez nowe sposoby funkcjonowania instytucji lub ich destrukcje. Każdy 
lokalny epizod tej walki wpisuje się do historii jedynie przez efekty, jakie wprowa-
dza do ujmującej go całościowej sieci relacji” (Foucault, 1998b, s. 28). A zatem, jak 
konkluduje Gilles Deleuze, taka „władza nie jest homogeniczna, lecz defi niuje się 
dzięki osobliwościom, punktom osobliwym, przez które przechodzi” (2004, s. 57).



90 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 54/2017

Foucault wielokrotnie powtarzał, że nie tworzył teorii dotyczącej władzy, 
której przeciwstawiał analizę relacji władzy (1983, s. 184–185). Nie chodziło 
mu również o ahistoryczne, obiektywne, pozbawione kontekstów analizy. Jego 
badania władzy dotyczyły skrupulatnych rytuałów nierównej, asymetrycznej 
relacji władzy, wynikających z pewnych kulturowych praktyk, gdzie tropił relację 
wiedzy/władzy. Według Foucaulta trzeba właśnie patrzeć, jak funkcjonuje władza 
na poziome mikropraktyk. Czym jest zatem władza w ujęciu Foucaulta? Gilles 
Deleuze odpowiada na to pytanie następująco: „władza jest stosunkiem sił, albo 
raczej wszelki stosunek sił jest stosunkiem władzy” (2004, s. 99). Władza jako 
taka nie istnieje. Pojawia się tylko wtedy, gdy jest wprawiona w ruch, gdy działa 
(Foucault 1983, s. 219). Można więc mówić tylko o efektach władzy. Państwo, 
instytucja, polityka nie stanowią istoty władzy. Stosunek władzy wyraża się 
w relacji sił, przy czym siła nigdy nie występuje w pojedynkę. Musi pozostawać 
w związku z innymi siłami, stąd każda siła jest już związkiem i stosunkiem, czyli 
według Foucaulta stanowi relację władzy. „Jedynym przedmiotem, jak i pod-
miotem siły, jest siła” (Deleuze, 2004, s. 99). Siła nie ma innego przedmiotu niż 
inne siły. Chodzi o „działanie na działanie, na ewentualne działania aktualne, 
przyszłe lub teraźniejsze, to zbiór działań na działaniach możliwych” (2004, s. 99). 
Dodajmy jeszcze, że owe siły są w ciągłym stawaniu się. „Stawanie się, zmiana, 
mutacja dotyczą komponujących się, a nie skomponowanych form” (2004, s. 113). 

Jak wygląda rozumiana w ten sposób władza? Foucault wskazuje kilka przy-
kładów działań takiej władzy, jak: podburzanie, nakłanianie, zmienianie kierunku, 
upraszczanie lub utrudnianie, poszerzanie lub ograniczanie, czynienie mniej lub 
bardziej prawdopodobnym. Z tej długiej listy wynika zatem, że władza nie jest 
represyjna. Pamiętajmy przy tym o opisywanym przez Foucaulta w Nadzorować 
i karać przejściu od blasku kaźni do sztuki dobrego tresowania. Ponadto władzę 
się sprawują i nie jest ona panowaniem, „ponieważ panuje się tylko w formie tego, 
co daje się określić – tj. w klasie – i w formie tego, co określone – tj. w państwie” 
(Deleuze, 2004, s. 100). I wreszcie władza jest udziałem zarówno panujących, jak 
i poddanych, przenikając wszelkie siły pozostające w związku. 

Politolog powinien zatem pytać o to, jak jest sprawowana władza, a nie 
czym jest i skąd ona pochodzi. Deleuze, tłumacząc istotę pojęcia sprawowania 
władzy u Foucault, używa terminu oddziaływanie. Chodzi zarazem o władzę 
oddziaływania i o władzę bycia pod czyimś oddziaływaniem. Oznacza to, że 
wszystko pociąga za sobą stosunki władzy. „Sprawowanie władzy jawi się jako 
oddziaływanie, ponieważ sama siła defi niuje się przez zdolność do oddziaływania 
na inne siły (z którymi jest w związku) i do ulegania oddziaływaniu innych 
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sił” (Deleuze, 2004, s. 100). Oddziaływanie na inne siły jest oddziaływaniem 
aktywnym, a uleganie oddziaływaniu innych sił jest oddziaływaniem biernym. 
Zatem w każdym położeniu i w każdej sytuacji jest się trybem władzy, co 
oznacza, że władza jest wszechobecna. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych 
tez Michela Foucaulta, ale zarazem stanowić ona może źródło twórczej inspiracji 
i krytycznych namysłów dla politologów.

Foucault podejmuje także kwestię wolności i oporu wobec tak rozumianej 
władzy (1983, s. 211). Twierdzi, że nawet jeśli konsens polityczny albo przemoc 
są instrumentami albo rezultatami władzy, to nie konstytuują one istoty władzy. 
Władza unika konfrontacji fi zycznej z jednostkami, jest anonimowa i jest 
związana z serią oddziaływań. Według Foucaulta wolność znika, gdy pojawia 
się władza. Należy zatem przyjrzeć się możliwościom stawienia jej oporu. Z racji 
jej natury trzeba również umieć przeciwstawić się jej efektom. Nie jest możliwe 
obalenie władzy, skoro jest jej mechanizmem. Trzeba stawiać opór lokalnie, 
wobec tych efektów władzy, do których jest nam najbliżej. Nie powinno się 
szukać „wroga głównego” i oczekiwać, że znajdzie się rozwiązanie dla swoich 
problemów w przyszłości w postaci jakiegoś wyzwolenia, rewolucji czy końca 
walki klasowej. Najważniejsze jest jednak pytanie o status jednostki. Nie chodzi 
o walkę w imię jednostki albo przeciw jednostce. Walka powinna odbywać się 
przeciw władzy indywidualizującej poprzez ujarzmienie. Trzeba stawić lokalnie 
opór efektom władzy, które są powiązane z jej wiedzą, kompetencją i kwalifi -
kacjami. Nie należy atakować instytucji władzy, grupy, elity czy klasy, a raczej 
technikę i formę sprawowania władzy (Foucault 1983, s. 211–212).

WYJŚCIE POZA MODEL LEWIATANA

Jak zatem adepci nauk o  polityce mogą badać władzę, szukając inspiracji 
u Michela Foucaulta? Po pierwsze, skoro władza nie jest własnością klasy panu-
jącej, ale wyraża się w określonej strategii działania, to należy, zaleca Foucault, 
analizować przede wszystkim najdrobniejsze jej mechanizmy, które mają swoją 
własną historię, technikę i taktykę (Foucault 1998a, s. 42). Stąd potrzebna była 
cała mikrofi zyczna analiza władzy. Potem należy zobaczyć, jak te mechanizmy, 
posiadające własną technologię władzy, są wykorzystywane przez coraz ogólniej-
sze mechanizmy i formy dominacji globalnej. Trzeba zatem uchwycić władzę 
u jej granic, tam, gdzie wykracza ona poza reguły prawne, które je organizują 
i wyznaczają jej pole działania. Chodzi o zbadanie władzy od strony najmniej 
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prawnego aspektu jej funkcjonowania. Ważne jest zlokalizowanie miejsca, gdzie 
intencje władzy są wyrażane przez rzeczywiste i faktyczne praktyki jej działania. 
„Zauważmy, że określenie «lokalny» ma dwa różne znaczenia: władza jest lokalna, 
gdyż nie jest globalna, jednakże – jako że jest rozproszona – nie jest lokalna 
czy dająca się zlokalizować” (Deleuze, 2004, s. 58). Dla politologa nie powinna 
być ważna intencja rządzących lub odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie chcą 
mieć władzę. Ważne jest to, co dzieje się w chwili ujarzmiania i wytwarzania 
podległości i  jak władza kształtuje zachowanie ludzi przy pomocy swoich 
różnych technik rządzenia. Trzeba uchwycić moment funkcjonowania władzy 
w momencie wytwarzania podległości, gdy konstytuuje ona podmiotowość ludzi. 
Należy zatem odwrócić logikę Lewiatana Hobbesa. Zobaczyć władzę od dołu, 
a nie od góry, z perspektywy granicy, a nie z centrum. 

Jak argumentował Michel Foucault, machinie władzy zawsze mogły towa-
rzyszyć produkcje ideologiczne. Nie one jednak stanowią o  istocie władzy. 
Ważniejsze są faktyczne instrumenty tworzenia i kumulowania wiedzy przez 
władzę, metody obserwacji, techniki rejestracji, procedury dochodzeniowe 
i badawcze czy aparaty weryfi kacji. „Sprawowanie władzy w jej najdrobniejszych 
mechanizmach nie może obyć się bez tworzenia, gromadzenia, wprowadzania 
w obieg wiedzy, a raczej aparatów wiedzy” (Foucault, 1998a, s. 43). Foucault 
twierdzi, że od pewnego momentu historycznego takie instrumenty władzy 
były wykorzystywane przez burżuazję. Instrumenty te wytworzyły nowe rodzaje 
podmiotowości, ale stanowiły też istotne mechanizmy wykluczania różnych grup 
ze społeczeństwa. Stały się one w końcu immanentną częścią władzy. Szaleńcy 
i dziecięca seksualność nie interesowały same w sobie burżuazji, ale dużo waż-
niejszy był dla niej system władzy, który je kontrolował. Burżuazja miała przy 
tym ogólny pożytek z mechanizmów pozwalających kontrolować, śledzić, karać, 
reformować przestępcę, dotyczący funkcjonowania całego systemu polityczno-
-gospodarczego. „Władza nie działa poprzez ideologie, nawet jeśli kieruje się na 
dusze; władza niekoniecznie działa za pomocą przemocy i represji, nawet gdy 
wywiera nacisk na ciało. Przemoc wyraża raczej efekt działania na coś, na jakiś 
przedmiot lub byt, lecz nie wyraża relacji władzy, to znaczy związku siły z siłą, 
oddziaływania na oddziaływanie. […] Władza produkuje to, co rzeczywiste, 
a dopiero później tłumi” (Deleuze, 2004, s. 60).

Foucault stawia więc ważny postulat dotyczący analizy władzy. Nie należy 
patrzeć na władzę od strony jej prawnej konstrukcji, aparatów państwowych 
czy towarzyszących im ideologii. Analiza władzy powinna skupić się właśnie na 
problemie dominacji, a nie suwerenności, oraz jak owa władza działa w praktyce, 



93Jan Grzymski : Wszechobecność władzy i postawa krytyczna

tworzy różne rodzaje podległości i wreszcie jak wykorzystuje i zdobywa wiedzę 
o ludziach [les dispositifs]. „Trzeba badać władzę poza modelem Lewiatana, poza 
polem wyznaczonym przez prawną suwerenność i instytucje państwa, trzeba 
ją analizować, wychodząc od technik i  taktyk dominacji” (Foucault, 1998a, 
s. 43). W tym miejscu widać wyraźnie, że Foucault chce, aby nie szukać tego, 
co legitymizuje władzę, albo tego czym jest państwo (1983, s. 209). Politolog nie 
powinien więc pytać o to, „co?” i „dlaczego?” robi władza, ale „jak?” funkcjonuje 
władza. „Jak?” nie w sensie – „jak się manifestuje władza?”, ale „jakimi środkami 
jest sprawowana?” i „co się dzieje, gdy jednostki wywierają władzę na inne 
jednostki?” (1983, s. 217).

KRYTYKA JAKO ETOS I POSTAWA BADAWCZA

Oprócz innego postrzegania władzy i wskazania potencjalnych nowych obsza-
rów zainteresowań badawczych inspirowanych przez fi lozofi ę władzy Michela 
Foucaulta politologia może także nawiązać do wypracowanego przez niego rozu-
mienia krytyki jako pewnego rodzaju cnoty (2007, s. 43). Traktuje on krytykę 
jako określony etos badawczy i postawę wobec świata politycznego. Krytyka 
w jego ujęciu nie dąży do bezpośredniej radykalnej zmiany politycznej czy 
społecznej. Foucault zaleca, aby dokonując krytyki, wystrzegać się alternatywy 
wnętrze-zewnętrze i znaleźć się na ich granicy. Krytyka polega na analizie 
i refl eksji dotyczącej granic tego, co możliwe do pomyślenia i działania 
w danym okresie historycznym. Immanuel Kant zastanawiał się w eseju Czym 
jest Oświecenie? nad tym, jakie są granice naszego rozumowania (Kant, 1995). 
Według Kanta musimy sami odpowiedzialnie określić granice naszej wiedzy, 
by następnie myśleć i działać w tych graniach. Samodzielność w publicznym 
myśleniu ma określone granice w posłuszeństwie. 

Tymczasem blisko dwieście lat później w eseju o takim samym tytule Foucault 
przesuwa krytykę ku granicy tego, co już wiadomo. Prowokuje, gdy pyta o to, 
jaka część z tego, co jest współcześnie uważane jako obowiązujące, uniwersalne 
czy konieczne, w istocie jest przygodne i historycznie „rzadkie”. Jak zauważa 
Paul Veyne, największą zasługą francuskiego fi lozofa była zwrócenie uwagi 
na „rzadkość” [rareté] faktów społecznych (2007, s. 8). „Nie są one zrozumiałe 
same przez się, podczas gdy dla ludzi im współczesnych, a nawet dla historyków, 
zdają się być zrozumiałe same przez się do tego stopnia, że zarówno jedni, jak 
i drudzy wcale ich nie dostrzegają” (Veyne, 2007, s. 9). Krytyka polega na poszu-
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kiwaniu zdarzeń w historii, które uczyniły nas tymi, kim i czym obecnie jesteśmy. 
Cel takiej krytyki jest więc genealogiczny. Metodę krytyki Foucault określa zaś 
jako archeologiczną. 

Krytyka w rozumienia Foucaulta nie jest narzędziem rewolucji ani sposobem 
na przedstawianie alternatywnych wizji świata politycznego i społecznego. Sam 
Foucault odcinał się od współczesnego mu rozumienia krytyki, przede wszystkim 
Szkoły Frankfurckiej (Kelly, 1994). Nie uważał, że powinna ona być sposobem na 
bezpośrednią zmianę świata. Krytyka ma przede wszystkim wskazywać na histo-
ryczność poszczególnych praktyk, badać prawomocność historycznych systemów 
wiedzy oraz zawarte w nich relacje wiedzy i władzy. Zamiarem genealogii nie jest 
odkrywanie pierwotnej tożsamości. Genealog odrzuca poszukiwanie stałych i nie-
zmiennych elementów tożsamości. Zakłada, że nie ma ona żadnej swojej istoty. 
Jak przekonuje Foucault, u historycznych początków rzeczy nie znajdziemy tożsa-
mości, lecz „waśń i sprzeczność”. Genealogia dostrzega tam „nędzny historyczny 
początek”, nie budując przy tym wielkich narracji historycznych. Jak pisał Foucault, 
cytując Fryderyka Nietzschego: „Jednakże początek historyczny jest nędzny. Nie 
w sensie skromnego, czy niepozornego, niczym gołębi krok, lecz szyderczego, 
ironicznego, istniejącego po to, aby zniweczyć wszelką dumę: «ongiś rozniecano 
w sobie poczucie wyższości człowieka, powołując się na jego boskie pochodzenie: 
droga ta obecnie jest już zaparta, gdyż u jego wrót stoi małpa»” (Foucault, 2000, 
s. 116). Oznacza to – podszyte ironią – wskazywanie na początkowe elementy 
wyłonienia się tożsamości, które mogą być wstydliwe, zapomniane i odbierają siłę 
optymistycznym wersjom historii. W najogólniejszym sensie krytyka o zacięciu 
genealogicznym może oczywiście prowadzić do zmian politycznych. Jak sam 
bowiem z przekorą zaznacza Foucault, zamiast legitymizować to, co już wiadomo, 
należy szukać możliwości myślenia na temat rzeczywistości politycznej w inny 
niż dotychczas sposób (Foucault, 2010, s. 117). 

Kluczowe znaczenie dla określenia krytyki w rozumieniu Michela Foucaulta 
ma proponowany przez niego sposób podejścia do badania historii. Rozróżniał 
on bowiem dwa takie podejścia. Pierwsze z nich nazywa przewrotnie histo-
rią historyków i zarzuca mu metafi zyczne inklinacje. Punkt odniesienia tak 
uprawianej historii znajduje się bowiem poza czasem historycznym. Tak pisana 
historia chce także osadzić wszelkie zdarzenia według standardów obiektywności 
i zakłada istnienie wiecznej prawdy, za pomocą której można by powiedzieć 
o poszczególnych podmiotach. Foucault zarzuca historii historyków, że w ich 
podejściu pojedyncze zdarzenie zostaje wpisane w schemat idealnej ciągłości, 
mającej charakter naturalistyczny i teleologiczny. 
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Historii historyków przeciwstawia „zmysł historyczny”, wymykający się 
metafi zyce i  uprzywilejowujący genealogię. Dzięki temu można uprawiać 
historię rzeczywistą [wirkliche Historie]. Jest ona wiedzą perspektywiczną. 
Według Foucaulta historycy historii za wszelką cenę próbują zatrzeć w swoich 
pracach to, co może zdradzić miejsce, z którego spoglądają i stanowisko, jakie 
zajmują (Rasiński, 2010, s. 43). Zmysł historyczny w rozumieniu Nietzschego 
i Foucaulta jest samoświadomy perspektywy, z jakiej przygląda się poszczegól-
nym zdarzeniom. 

Postawa krytyczna musi być także eksperymentalna, polega bowiem rów-
nież na uprawianiu własnej genealogii. Foucault określa etos krytycznej „onto-
logii nas samych jako historyczno-praktyczny sprawdzian granic, jakie możemy 
przekroczyć” (2010, s. 128). Według Francuza owo doświadczenie naszych granic 
oraz możliwość ich przekroczenia są jednak zawsze ograniczone i trzeba je 
podejmować wciąż na nowo. Krytyczna „ontologia nas samych” nie jest teorią, 
doktryną ani stałym zbiorem gromadzonej wiedzy. Należy ją pojmować jako 
postawę lub etos, gdzie krytyka tego, kim jesteśmy, jest zarazem historyczną 
analizą narzuconych nam granic i próbą ich przekroczenia. Foucault zachęca, 
aby ową pracę fi lozofi czną przełożyć na pracę analityczną. Metodologiczną spój-
ność takich analiz daje równoczesne archeologiczne i genealogiczne badanie 
praktyk. 

Michel Foucault określa – za Fryderykiem Nietzsche – analizę genealogiczną 
jako badanie pochodzenia [Herkunft ] i wyłaniania się [Entstehung]. Jak zazna-
cza, badanie pochodzenia „nie kładzie fundamentów, a wręcz przeciwnie, nęka 
to, co postrzega się jako nieuchronne, rozczłonkowuje to, co traktuje się jako 
jednolite; ukazuje heterogeniczność tego, co uważano za zgodne z samym sobą” 
(2010, s. 119). Genealog szuka „szczeliny”, w której tkwią podstawy tego, kim 
oraz czym współcześnie jesteśmy. „Tam gdzie «ja» wynajduje swoją tożsamość 
genealog poszukuje początku. Analiza pochodzenia pozwala rozłożyć «ja» na 
składniki” (2010, s. 118). Genealog odkrywa, że u podstaw tego, kim jesteśmy, 
nie tkwi bynajmniej „prawda” o nas samych, lecz „zewnętrzność przypadku” 
(2010, s. 119). Jak zauważa Michel Foucault, wierzymy, że nasze „teraz” opiera się 
na głębokich zamysłach i trwałych koniecznościach. Żądamy więc od historyków, 
aby nas w tym utwierdzali. „Jednakże prawdziwy zmysł historyczny rozpoznaje, 
że żyjemy pośród miriadów minionych zdarzeń, bez wytycznych i źródłowych 
współrzędnych” (2010, s. 127).

Drugim elementem genealogii jest badanie momentu wyłonienia się [Entste-
hung]. Cele historyczne, które z pozoru wydają się ostateczne, w perspektywie 
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genealogii stają „niczym więcej niż aktualnym epizodem w serii ujarzmień” 
(Foucault, 2010, s. 121). Genealogia odtwarza reguły powstawania tego, co dziś 
uważamy za oczywiste. Genealog nie traktuje jednak wyłaniania się jako procesu 
skończonego, gdyż jak przewrotnie zaznacza Foucault, to „jak gdyby oko pojawiło 
się od razu po to, ażeby służyć kontemplacji. Oko służyło najpierw polowaniu 
i wojnie”. (2010, s. 120). Tak jak wspomniano już wcześniej w tym artykule, 
wyłonienie się jest zawsze efektem pewnego stanu sił i relacji władzy. Badanie 
wyłaniania się musi pokazywać ich walkę i grę tych sił. Genealogia zajmuje się 
zatem relacjami władzy i dominacji, które w każdym momencie historii utrwalają 
się w codziennych rytuałach, nakładają na różne podmioty obowiązki i prawa, 
„zostawiają ślady, wyciskają znaki na rzeczach i ciałach” (2010, s. 123).

Jak jednak wyraźnie zaznacza Foucault, nikt nie jest odpowiedzialny za 
wyłonienie się, ponieważ bierze ono swój początek w szczelinie (2010, s. 122). 
Z związku z tym nikomu nie można też przypisać historycznej chwały aktu zało-
życielskiego danej historii. Jak wyjaśnia Mitchell Dean, genealogia rekonstruuje 
„dokładne pochodzenie różnicy” i przez to konstytuuje „historyczne serie”, które 
nie roszczą sobie statusu „następujących po sobie spójnych momentów” (Dean, 
1994, s. 52). Nie są to następujące po sobie sekwencje zdarzeń, lecz równolegle 
występujące dyskursywne reguły wyłaniania się różnych rodzajów wypowiedzi. 
Jednym z głównych celów badania pochodzenia i wyłaniania się jest uhi-
storycznienie cech teraźniejszości, które w innych perspektywach wydają 
się ponadczasowe i konieczne. Chodzi więc o umiejscowienie teraźniejszości 
w innym świetle oraz otwarcie krytycznej przestrzeni wokół „oczywistości”. Pod-
kreśla ono to, co jest przygodne, niespodziewane i nieprzewidywalne. Historia 
o zacięciu genealogicznym nie ma na celu odkrywania źródeł tożsamości. „Nie 
pragnie pokazywać wyjątkowego ośrodka, z którego się wywodzimy, […] do 
którego powrót obiecują nam metafi zycy; pragnie natomiast ujawnić wszystkie 
nieciągłości, na jakie się natykamy” (2010, s. 133). Jak mówi Foucault, genealogia 
stawia pytanie o glebę, która nas wydała. 

Zamiast budować teorie oparte na analizach wielkich procesów politycznych 
i społecznych, które przedstawiane są jako zmierzające w stronę konkretnego 
ostatecznego zakończenia (np. w często stosowanych przez politologów termi-
nów: modernizacja, westernizacja, europeizacja, demokratyzacja), proponowana 
przez Foucaulta analiza władzy zajmuje się pojedynczymi „zdarzeniami”. Taka 
analiza władzy nie szuka „historycznej stałości”, ale przywołuje jednostkowe 
zdarzenie, posiadające swoje unikalne prawa wyłonienia się. Wielkie teorie 
polityczne często szukają sposobów, aby wyjaśnić przyczyny wielkich procesów. 
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Genealogia odnajduje „warunki możliwości” pojedynczych zdarzeń. Takie 
rozumienie krytyki akademickiej może także przyjąć politologia, aby wykroczyć 
poza standardowe obszary swoich zainteresowań badawczych.

PODSUMOWANIE

Niniejszy artykuł pokazał, jak Foucault analizował historyczne praktyki i techniki 
władzy „produkujące” podmiotowość i tożsamość jednostek. W jego ujęciu wła-
dza nie może być pojmowana jako własność jakiejś konkretnej osoby, grupy ludzi 
czy instytucji, ale jako pewnego rodzaju strategia działania. Artykuł wskazał też, 
na czym może polegać zainspirowana myślą Michela Foucaulta formuła krytyki 
akademickiej stanowiącej etos i określoną postawę badawczą. Krytyka nie musi 
służyć radykalnej zmianie politycznej. Powinna – według Francuza – polegać 
na badaniu granic tego, co możliwe do pomyślenia i działania w danym okresie 
historycznym.

Filozofi a władzy Michela Foucaulta może zainspirować polską politologię 
na wiele różnych sposobów. Od kilku lat trwa środowiskowa dyskusja o wyjściu 
z impasu dyscypliny. Wielu czołowych polskich politologów wskazuje na słabość 
warsztatu badawczego nauk o polityce. Przyszłość politologii leży bez wątpienia 
w próbach jej odnowy metodologicznej oraz w budowaniu innego niż dotych-
czas sposobu badania polityki i relacji władzy. Powinny one przede wszystkim 
wykraczać poza powierzchowne „eksperckie” ocenianie koniunktury politycznej. 
Odwołanie się do spuścizny Michela Foucaulta pozwala nam dostrzec, że poli-
tykę konstytuuje znacznie szerszy obszar niż tylko zmiany personalne w partiach 
politycznych czy powołanie nowej instytucji. Artykuł może być potraktowany 
jako jeden z wielu głosów zachęcających do przyjęcia innego podejścia do 
badania władzy i polityki.  
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— ABSTRAKT —

W prezentowanym artykule omówiona została 
ewolucja ideowo-polityczna Stowarzyszenia PAX 
w pierwszych miesiącach tzw. „festiwalu Solidar-
ności” (sierpień–grudzień 1980). Przedstawiono 
podstawowe założenia ideologii i  programu 
ruchu katolików postępowych w  okresie, gdy 
kierował nim nieprzerwanie do zakończenia II 
wojny światowej Bolesław Piasecki, i ich rewizję 
po jego śmierci. Skoncentrowano się zwłaszcza na 
lansowanych przez stowarzyszenie koncepcjach 
„socjalizmu całego narodu”, samorządności, 
demokratyzacji, poszerzenia „bazy rządzenia”, 
wypracowania płaszczyzn do porozumienia 
narodowego (od Ruchu Porozumienia Narodo-
wego do Wielkiej Koalicji). Analizie poddano 
również relacje pomiędzy PAX a niezależnymi 
związkami zawodowymi (NSZZ „Solidarność) 
oraz aparatem partyjno-rządowym. W programie 
PAX „Solidarność” nie była typowym związkiem 

— ABSTRACT —

Th is paper presents political and ideological evo-
lution of PAX Association in the early months of 
the so-called “Carnival of Solidarność [Solidar-
ity]” (August–December 1980). It concentrates 
on basic assumptions of ideology and program 
of progressive Catholics’ movement under con-
tinuous leadership of Bolesław Piasecki until the 
end of World War II and on their modifi cations 
aft er his death. It also focuses on the concept of 
“socialism of the whole nation”, promoted by 
the Association, self-government, democratiza-
tion, widening of the so-called “government 
base”, and development of common ground for 
national consensus (from the National Agree-
ment Movement to the Great Coalition). It 
analyses relationships between PAX Association, 
independent trade unions (NSZZ “Solidarność”) 
and government apparatus. According to PAX’s 
program, “Solidarność” was not just a  typical 
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Stowarzyszenie PAX nie doczekało się jak dotąd obszernej monografi i, omawiają-
cej jego działalność, myśl polityczną i program. W powszechnej, obiegowej opinii, 
ale także w pamięci społecznej ciągle postrzegane jest jako serwilistyczna wobec 
władzy komunistycznej, koncesjonowana organizacja katolików świeckich, 
która została powołana w celu rozbicia polskiego Kościoła (mit „konia trojań-
skiego”). Przypomina się jej wezwanie do „puczu” w październiku 1956 roku 
oraz włączenie w kampanię antysemicką w marcu 1968 r. Sporo kontrowersji 
budził również lider tego środowiska i jego główny ideolog Bolesław Piasecki, 
przed wojną związany z Ruchem Narodowo-Radyklanym „Falanga”, któremu 
zarzucano później działalność agenturalną1. Swoisty stereotyp PAX-u, organizacji 
w pełni podporządkowanej władzy komunistycznej, kształtowany przez wiele 
lat, powielany w różnych memuarach oraz mniej lub bardziej wartościowych 
poznawczo artykułach, tworzył obraz organizacji – w swoim programie, obliczu 
– ideowo politycznym – niezmienny, co dalece rozmija się z prawdą. Stygmat ten, 
być może niesprawiedliwy i przesadzony trudno było zmienić nawet w latach 
osiemdziesiątych, kiedy to niektórzy działacze stowarzyszenia (także struktury 

1 Materiały dot. uwięzienia Bolesława Piaseckiego zob. IPN Bu 0259/6. Vide szerzej: A. Friszke, 
A. Paczkowski. (12 IV 2007); (10–17 VI 2007) „Myśl Polska”; A. Jaszczuk (2002, s. 80); J. Engelgard 
(2008, s. 47–113); A. Micewski (1978, s. 25); A. Paczkowski (2009, s. 79, 82); B. Urbankowski (26 VII 
2006); A. Garlicki (1993, s. 22–30); A. Garlicki (1998, s. 82–112); J. Dobraczyński (1977, s. 359–361); 
A. Friszke (2015, s. 55–79); R. Reiff  (2006, s. 49–78); W. Kętrzyński (1967, s. 154–170); N. Pietrow 
(2013, s. 51–53); R. Niedzielko, B. Noszczak (2006).

zawodowym, ale społecznym (ogólnonarodo-
wym) ruchem rewindykacji praw obywatelskich, 
dlatego przewidywano, że powinien on uczestni-
czyć jako podmiot w podejmowaniu decyzji pań-
stwowych, tworząc nową „oś pionową” struktur 
państwowych. W okresie „festiwali Solidarności” 
z niezależnymi związkami zawodowymi związało 
się wielu członków PAX. Stowarzyszenie włączyło 
się czynnie w pomoc przy zakładaniu struktur 
związkowych. 

Słowa kluczowe: myśl polityczna, publicystyka 
polityczna, koncepcje ideowopolityczne, system 
polityczny, opozycja demokratyczna, ruch kato-
licki, reżim komunistyczny, związek zawodowy 
“Solidarność”, akcja strajkowa

trade union, but a  social, nation-wide move-
ment for reclaiming of civil laws. Th erefore it 
was supposed to participate in decision making 
at government level as an independent being, this 
creating a new “vertical axis” of state structures. 
During the period of “Carnival of Solidarność” 
many PAX members joined independent trade 
unions. Th e Association contributed signifi cantly 
to establishment of trade union structures.

Keywords: political thought, political journalism, 
ideological and political concepts, political sys-
tem, democratic opposition, Catholic movement, 
communist regime, trade union “Solidarity”, 
strike actions
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terenowe PAX) wsparli demokratyczną opozycję i niezależne związki zawodowe 
(NSZZ „Solidarność”).

Celem niniejszego artykułu jest analiza ewolucji ideowo – politycznej Sto-
warzyszenia PAX w pierwszych miesiącach tzw. „festiwalu Solidarności” (sier-
pień–grudzień 1980 r.). Poruszanemu w artykule zagadnieniu nie poświęcono 
jak dotąd dokładniejszych badań naukowych, nie licząc prac wspomnieniowych 
oraz kilku artykułów naukowych, gdzie interesującą nas problematykę jedynie 
sygnalizowano2. Niemniej prezentowany tekst, co należałoby podkreślić, jest tylko 
przyczynkiem do badań nad działalnością i programem środowiska, który może 
otworzyć pole do dalszych, pogłębionych studiów w obrębie sygnalizowanej już 
problematyki. 

Stowarzyszenie PAX, skupione pierwotnie wokół tygodnika „Dziś i Jutro”, 
należało obok ruchu „Znak”, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego oraz 
powstałego w 1980 r. Polskiego Związku Katolicko-Społecznego do koncesjono-
wanego ruchu środowisk katolickich, na stałe wpisanych w system polityczny 
Polski Ludowej. PAX dysponował własnym „koncernem” prasowym, wydaw-
niczym, szkołą średnią i centralą przemysłowo-handlową3. Ścisłe kierownictwo 

2 W dotychczasowej historiografi i i badaniach naukowych poświęconych środowisku „Dziś i Jutro” 
(„ruch nienazwany”), z którego wyłoniło się Stowarzyszenie PAX, koncentrowano się na działalności 
(także strategii i programie politycznym) w pierwszych latach powojennych oraz dekadach: Włady-
sława Gomułki i Edwarda Gierka. Był to okres, kiedy ruchem przez prawie 35 lat kierował Bolesław 
Piasecki. Jeśli chodzi o późniejszą działalność stowarzyszenia, w badaniach naukowych pojawia się 
luka. Jest ona szczególnie widoczna, jeśli chodzi o lata 1982–1989. Większość prac poświęconych 
interesującemu nas środowisku czytelnik odnajdzie w dalszej części artykułu. Nie ma więc potrzeby 
ich przywoływania w tym miejscu. 

3 Stowarzyszenie PAX wydawało pod swoim „szyldem” kilkanaście czasopism, w tym: „Dziś 
i Jutro” (do 1956 r.), „Słowo Powszechne”, „Kierunki”, „Wrocławski Tygodnik Katolicki”, „Zorzę”, 
„Tygodnik Powszechny” (w latach 1953–1956), „Życie i Myśl”, „Katolik”, „Głos Katolicki”, „Kultura. 
Oświata. Nauka: miesięcznik Stowarzyszenia PAX”, „Nowy Nurt: Rzeszów–Białystok–Kielce–Lublin: 
tygodnik społeczno – kulturalny katolików”, „Nowy Nurt: Wieluń, Sieradz, Wieruszów, Pajęczno: 
tygodnik społeczno-kulturalny katolików” i inne. W ramach działającego od 1949 r. Instytutu Wy-
dawniczego PAX wydano kilkanaście milionów książek upowszechniających i popularyzujących 
europejską myśl humanistyczną i religijną, w tym kilka edycji Pisma Świętego. Stowarzyszenie PAX 
przyznawało również nagrody. Najbardziej prestiżowa była Nagroda Młodych im. Włodzimierza 
Pietrzaka, przyznawana od 1948 r. za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką, osiągnięcia 
w pracy formacyjnej, kulturalno-społecznej i edukacyjnej, będące świadectwem uniwersalnych 
wartości i postaw ludzkich, chrześcijańskich i patriotycznych. Przyznawana była w kilku kategoriach: 
naukowej, artystycznej, literackiej, zagranicznej, młodych, zespołowej oraz specjalnej. Od 1949 r. PAX 
posiadał także prestiżowe Liceum Ogólnokształcące im. Św. Augustyna, od 1992 r. Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące im. Św. Augustyna (już jako Stowarzyszenie Civitas Christiana). W 2004 r. szkoła 
została zlikwidowana. W 1947 r. PAX otrzymał koncesje na działalność Przedsiębiorstwa Komunikacji 
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PAX-u, z jej niekwestionowanym liderem – Bolesławem Piaseckim4 wywodziło 
się z przedwojennego Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, konspiracyjnej 
Konfederacji Narodu i Batalionów Uderzeniowych. Ze stowarzyszeniem związali 
się także byli narodowcy, żołnierze konspiracji akowskiej, konserwatyści, a także 
młoda inteligencja powojenna. Ideowym peregrynacjom nie zawsze przyświecała 
wspólnota przekonań i zakorzenienie w tradycji. PAX był także „przytuliskiem”, 
schronieniem przez represjami władz i bezpieki. Miejscem dla politycznego i spo-
łecznego zaangażowania. Słowem – realną szansą na obecność w życiu publicz-
nym. Mając do wyboru różne formuły opozycyjności, wybrało zaangażowanie 
w budowę socjalistycznego państwa wspólnie z marksistami, podkreślając własną 
odrębność światopoglądową. W pierwszych dokumentach środowiskowych 
zwracano uwagę, że powojenna rewolucja ma charakter rodzimy, wobec czego 
nie można przejść obojętnie. Uznając rodzimy charakter „polskiej rewolucji”, 
zaznaczano, iż oprócz sił materialistycznych (marksistowskich) istnieją także 
siły spirytualistyczne, dostrzegające potrzebę włączenia się w odbudowę kraju 
i udział w reformach społeczno-gospodarczych. Środowiska katolickie – stwier-
dzał Piasecki: „albo się zrewolucjonizują, albo wpływu na rzeczywistość mieć 
nie będą” (Piasecki, 1945, s. 1). W ruchu paxowskim dominowało przekonanie, 
że powojenna Polska znalazła się w orbicie wpływów Rosji (unikano jeszcze 
wówczas formuły – ZSRR) i nie ma żadnej innej alternatywy geopolitycznej 
wobec powojennego status quo. W Rosji widziano nie tyle „kłopotliwego” sąsiada, 
ale przede wszystkim sojusznika i gwaranta polskiej suwerenności, rzecznika 
naszej obecności „nad Odrą i Bałtykiem”. Reprezentowana przez „Dziś i Jutro”, 
a następnie PAX strategia przystosowania, jak pisał A. Friszke (2003, s. 23), była 
podyktowana zarówno radykalizmem ideologicznym (Piasecki), jak i realizmem 
ugodowym w sytuacji braku alternatywy geopolitycznej (Aleksander Bocheński, 
Jan Meysztowicz).5

Samochodowej (działa do 1949 r.), w 1947 r. powstaje spółka „Veritas”, z udziałem Związku Diece-
zjalnego „Caritas”. W 1949 r. powstaje kolejna spółka fi rma „Wnętrzne i wystawa” (działa do 1950 r.). 
Następnie w 1949 PAX zostaje właścicielem Towarzystwa Handlu Międzynarodowego „Inco”, które 
wraz z Veritasem zostaje w 1953 r. przekształcone w dwie centrale przemysłowo-handlowe. Ostatecz-
nie w 1958 r. powstają tzw. Zjednoczone Zespoły Gospodarcze. PAX dysponował także: amatorskimi 
zespołami teatralnymi, bibliotekami, klubami dyskusyjnymi, fi lmowymi i prasowymi. 

4 Postać Bolesława Piaseckiego doczekała się już kilku prób biografi cznych, np.: J. Engelgard 
(2015); A. Dudek, G. Pytel (1990); A. Jaszczuk (2002); L. Blit (1965); A. Bromke (1961); M.S. Kunicki 
(2002), nie uwzględniając dziesiątków artykułów i drobnych studiów. 

5 Wydaje się, że w pierwszym okresie funkcjonowania pisma, tj. w latach 1945–1947, jego profi l 
ideowy oparty był na czterech założeniach głównych: 1) geopolityczny realizm opary na przekona-
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W kwestiach ideowych stowarzyszenie PAX (a wcześniej grupa „Dziś i Jutro”, 
określająca się do 1948 r. jako „ruch nienazwany”) głosiła swój najważniejszy 
postulat o potrójnym zaangażowaniu: patriotycznym, socjalistycznym i kato-
lickim, w myśl zasady wieloświatopoglądowości w państwie socjalistycznym 
(Wójcik, 1978, s. 8–17; Bankowicz, 1989, s. 7–20; Bankowicz, 2009, s. 37–48; 
Bankowicz, 1996, s. 53–71; Dudek, 2013, s. 69–78; Dudek, 1996, Wiszniewski, 
1991, s. 155–156; Sikorski, 2014, s. 75–79; Urbański, 1979). Był on powtarzany 
w różnych dekadach politycznych, we wszystkich najważniejszych tekstach 
programowych oraz tzw. „Wytycznych” – najważniejszym dokumencie ideowym 
(również programowym), uzupełnianym cyklicznie (niemal głównie ręką Piasec-
kiego), a następnie ogłaszanym w kolejnych zaktualizowanych wersjach. 

Bolesław Piasecki – twórca i główny ideolog PAX, po ciężkiej chorobie zmarł 
w noc sylwestrową 1978/1979, dokładnie w czterdziestą rocznicę śmierci Romana 
Dmowskiego. Wśród jego potencjalnych następców najczęściej wymieniano: 
Janusza Stefanowicza, Zygmunta Przetakiewicza, Jerzego Hagmajera i Ryszarda 
Reiff a6. Do czasu ukonstytuowania się nowego zarządu stowarzyszeniem kiero-
wał Przetakiewicz7. Dwa tygodnie po śmierci Piaseckiego, 14 stycznia 1979 r., 

niu, że ZSRR jest jedynym gwarantem naszej granicy zachodniej, a szerzej suwerenności państwo-
wej i naturalnym sojusznikiem w powstrzymaniu ewentualnej ekspansji Niemiec; 2) rację stanu 
traktowana jako substytut patriotyzmu; 3) katolicyzm; 4) poparcie dla reform społeczno-ekono-
micznych.

6 Z. Przetakiewicz, R. Reiff  i J. Stafanowicz od 1976 r. pełnili funkcję wiceprzewodniczących 
Stowarzyszenia PAX. W skład Prezydium Zarządu w latach 1976–1980 wchodzili jeszcze: Zbigniew 
Czajkowski, Jerzy Hagmajer, Marek Kabat, Zenon Komender, Jan Król, Jan Waleczek, Józef Wójcik 
i Maciej Wrzeszcz. 

7 Bolesław Piasecki od dawna ciężko chorował. W październiku 1978 r. został przewieziony do 
szpitala, na oddział intensywnej terapii z ciężką niewydolnością płuc. Zmarł w noc sylwestrową. 
Później przez wiele lat krążyły plotki, że być może został otruty, albo sam wyłączył aparaturę medycz-
ną ułatwiającą mu oddychanie. W każdym razie śmierć niekwestionowanego lidera PAX, który przez 
35 lat „rządził” stowarzyszeniem, wywołała środowiskowy wstrząs. Por. (7 I 1979) „Kierunki”, nr 1, 
s. 1; (14 I 1979) „Kierunki”, nr 2, s. 1–2. Cały numer miesięcznika „Życie i Myśl, 4 z kwietnia 1979 r. 
poświęcono pamięci Piaseckiego. Swoje teksty zamieścili tam m.in.: Jan Dobraczyński, Maria Szysz-
kowska, Alfons Klafk owski, Jerzy Hagmajer, Mieczysław Kurzyna, Janusz Stefanowicz i Adolf Bo-
cheński. W ciągu pierwszych kilku dni stycznia rozpoczęła się wewnątrzśrodowiskowa dyskusja na 
temat następcy po B. Piaseckim. Por. J. Wójcik (15–22 I 2017); R. Skwarski (1990, s. 69–75); Z.M. Prze-
takiewicz jr. (2016, s. 112–115). Należy zaznaczyć, że począwszy od 1971 r. do 1989 r. odbywające się 
w PAX-ie „wybory” do ciał statutowych były ściśle „monitorowane” przez SB, w ramach Sprawy 
Obiektowej kryptonim „Alfa”. Z bezpieką współpracowało w tym czasie od kilkunastu do kilkudzie-
sięciu członków najważniejszych organów wewnętrznych Stowarzyszenia PAX, informujących 
o nastrojach, poglądach ścisłego kierownictwa, opiniach o sytuacji społeczno-politycznej w kraju, 
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podczas zebrania zarządu, na nowego przewodniczącego wybrano Reiff a8. Przed 
nowym przewodniczącym stanął ogrom zadań. Należało przede wszystkim 
uspokoić sytuację w stowarzyszeniu, tym bardziej, że w strukturach terenowych 
wrzało już od dawna, ale również zająć stanowisko wobec kryzysu politycznego 
i społeczno-ekonomicznego, z jakim u schyłku lat 70. borykała się ekipa Edwarda 
Gierka. Niebagatelną sprawą było również zrewidowanie stosunku PAX-u do 
Kościoła, którego pozycja wówczas ogromnie wzrosła (także w konsekwencji 
wyboru Karola Wojtyły na Ojca Świętego w 1978 r.). Zarazem na nowym prze-
wodniczącym ciążył obowiązek (nie tyko moralny) kontynuowania dorobku 
ideowego Piaseckiego, którego polityka wobec Kościoła przyniosła fi asko. 

Już na drugim po śmierci Piaseckiego posiedzeniu zarządu PAX (27 II 
1979 r.), w obszernym i w wielu miejscach przegadanym referacie programowym 
Reiff  nie szczędził pochwał pod adresem dotychczasowej ideologii i strategii 
stowarzyszenia, ale jedocześnie namawiał do używania „nowego języka” w rela-
cjach z hierarchią kościelną, wzywał do dialogu i porozumienia. Oczywiście już 
wcześniej podobne sygnały, czasami intuicyjne, dało się wyczuć w prasie ruchu 
postępowych katolików, ale nigdy nie brzmiały one tak wyraźnie, a zarazem 
jednoznacznie. Jeszcze ciekawszy okazał się „wyłom” w głoszonej od początku 
istnienia stowarzyszenia koncepcji wieloświatopoglądowości, którą Reiff  zastąpił 
postulatem „pluralizmu humanistycznych systemów wartości”. Także pozostałe 

udziale w rozlicznych inicjatywach, ale również o życiu prywatnym członków stowarzyszenia. Vide: 
AIPN 0639/21 t. 1–3.

8 Ryszard Reiff  (ur. 1921) podczas II wojny światowej brał udział w ruchu konspiracyjnym. Był 
członkiem Konfederacji Narodu, dowódcą jednego z oddziałów Batalionów Uderzeniowych, a po 
scaleniu z Armią Krajową dowodził kampanią 3. Batalionu 77 Pułku Piechoty AK (ps. Jacek). Uwię-
ziony przez NKWD przebywał na zesłaniu, skąd w 1946 r. powrócił do kraju i związał się ruchem 
katolików postępowych. Por. R.  Reiff, (1993). Zob. też: (21 I  1979) „Kierunki”, nr 3, s.  2; 
(21 I 1979).W końcu lat czterdziestych Reiff  podczas pobytu w Anglii został zwerbowany jako agent 
polskiego wywiadu i miał się zająć organizacją polskiej siatki wywiadowczej rozpracowującej środo-
wiska emigracyjne w Wielkiej Brytanii. Por. AIPN Bu 00170/286/ t. 1–7. Zob. także: P. Gontarczyk 
(2006) „Gazeta Polska”, nr 34, s. 22–23; P. Gontarczyk (2006) „Gazeta Polska”, nr 36, s. 14–15. Z za-
chowanych materiałów wynika, że Reiff  włączył się w grę operacyjną z bezpieką, wykorzystując swoją 
inteligencję oraz umiejętności interpersonalne starał się tak wykonywać nałożone na siebie zadania 
operacyjne, aby nikomu zaszkodzić. Z.M. jr Przetakiewicz (2016, s. 113–114). W 1980 r. Reiff  ponowił 
współpracę z bezpieką jako TW „Demagog”. Miał się zająć rozpracowywaniem środowisk katolickich, 
analizą nastrojów w chrześcijańskich organizacjach społecznych i wśród duchowieństwa. Ofi cerem 
prowadzącym przewodniczącego PAX był płk. Czesław Wiejak – zastępca dyrektora IV Departamentu 
MSW, zajmującego się walką z wrogą „antypaństwową” działalnością kościołów, związków wyzna-
niowych oraz duchownych. Por. AIPN Bu 00170/286/29859/1; Z.M. jr Przetakiewicz, (2016, 
s. 122–126). 
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fragmenty „dyskusji o narodzie” odbiegały od dotychczasowej „ideologicznej 
klasyki”. Reiff  mówił o potrzebie wzięcia przez obywateli odpowiedzialności za 
losy narodu i państwa, o autentycznej więzi społeczeństwa z narodem, wyraźnie 
stawiał praktykę społeczną przed ideologią, która wydawała się zawodzić. Jeśli 
Reiff  nie mówił językiem demokratycznej opozycji, to na pewno była to retoryka 
bliska liberałom partyjnym. Z drugiej jednak strony, jako realiście politycz-
nemu, nie można mu było odmówić zmysłu pragmatycznego. Ale ani na krok 
nie odstępował od socjalistycznego zaangażowania, uznając kierowniczą rolę 
partii rządzącej9. „Odcedzając” polityczny referat Reiff a, a ściślej rzecz ujmując, 
polityczne deklaracje od taktyki, jedno nie ulega wątpliwości. Reiff  nie zamie-
rzał rewolucjonizować stowarzyszenia, podgrzewać nastrojów, a już na pewno 
zepchnąć PAX-u na pozycje antysocjalistyczne. Myślał raczej o uspokojeniu 
nastrojów społecznych, zachowując przy tym aktualny stan posiadania. 

Przewodniczący PAX, miał świadomość, że aby PAX nie został zepchnięty 
na margines życia politycznego, aby nie utracił wpływu na zachodzące w kraju 
wydarzenia, musi zrewidować przynajmniej część swojej strategii i założeń 
ideowych i włączyć się w proces „odnowy”, naciskając dyskretnie na władzę. 
Stowarzyszenie musiało więc w sposób przemyślany i roztropny trochę się 
„odpiasecczyć”, jak celnie to określił Ryszard Skwarski (1990, s. 70), jeden 
z reprezentantów „młodzieżowego buntu” w PAX-ie. Granicę tych zmian jeszcze 
przed sierpniem 1980 r. trudno było precyzyjnie określić, tym bardziej, że w kie-
rownictwie stowarzyszenia znajdowali się obrońcy status quo (Przetakiewicz, 
Stefanowicz i Wójcik). Z jednej strony PAX zabiegał o wiarygodność społeczną 
i  nową tożsamość ideowo-polityczną stowarzyszenia, z  drugiej nie chciał 
rezygnować ze starej tezy Piaseckiego, żeby „rewolucyjne siły spirytualistyczne” 
przeniknęły do „obozu zwycięskiej rewolucji”. Chodziło więc o przekonanie do 
socjalizmu nie tylko „wszystkich wątpiących”, ale i Kościół. W konsekwencji 
komuniści utraciliby monopol i musieli podzielić się władzą z PAX-em, wówczas 
jedynym konstruktywnym ruchem katolickim. Również we wszystkich analizach 
programowych dotyczących spraw międzynarodowych, polityki zagranicznej, 
a zwłaszcza tzw. sprawy niemieckiej, linia PAX-u pozostała niezachwiana. Nie 
podlegało dyskusji, że najważniejszym i niezmiennym sojusznikiem Polski jest 
ZSRR, rzeczywisty gwarant naszych granic, zwłaszcza granicy zachodniej na 

9 Zob. (11 III 1979) „Kierunki”, nr 10, s. 2; R. Reiff  (21 I 1979, s. 2); (8 VII 1979) „Kierunki”, nr 27, 
s. 2; (21 X 1979) „Kierunki”, nr 42, s. 2; (9 XII 1979) „Kierunki, nr 49, s. 2. Zob. też polemika: J. Wójcik 
(25 XI 1979, s. 1, 7).
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Odrze i Nysie Łużyckiej. Nie kwestionowano też „patriotycznego obowiązku” 
współdziałania z krajami demokracji ludowej w ramach sojuszów militarnych, 
ekonomicznych i politycznych (Układ Warszawski i RWPG). Znaczna część 
prasowych, publicystycznych wypowiedzi z przełomu 1979/1980 r. nie różniła 
się znacząco od tych z czasów wcześniejszych. Tutaj „rewolucji”, choćby seman-
tycznej, nie było. Wszyscy mieli jednak świadomość, że o polityce nie decydują 
tylko „słowa”. 

Wydaje się, że szkoła chłodnego realizmu B. Piaseckiego, którym najczęściej 
uzasadniano bezgraniczne podporządkowanie się kolejnym ekipom rządzącym, 
przestała się bronić. Zwłaszcza działacze terenowi i paxowska „młodzież” nie 
zamierzała już słuchać jałowych ideologicznych teorii i ich fi lozofi cznych uza-
sadnień. Nie wszystkich również przekonywała, powtarzana na spotkaniach 
szkoleniowych, dyskusjach, które odbywały się w rozmaitych gremiach, teza 
o niezmienności i ponadczasowości (w pewnym sensie również uniwersalności) 
„szkoły Dmowskiego”. Zaczęto na razie jeszcze delikatnie formułować wnioski, 
że trzeba zmienić nie tylko ofi cjalny język, jakim dotąd posługiwało się sto-
warzyszenie. Owszem PAX miał nadal pozostać zarówno strategicznym, jak 
i moralnym sojusznikiem PZPR, ale sojusznikiem rzeczywistym i autentycznym, 
posiadającym swoją wyraźnie odrębną tożsamość, podmiotowość i własne 
zaplecze społeczne. Ogromną wagę przywiązywano również do rehabilitacji 
wizerunku stowarzyszenia (poniekąd również postaci Piaseckiego) w oczach 
Kościoła. R. Reiff  w swoich wystąpieniach mówił o dialogu, współdziałaniu, 
wsłuchiwaniu się w głos Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Pojawiła się też nowa 
formuła – „łączność”, co odnoszono do łączności z polskim Kościołem, przede 
wszystkim w sprawach katolickiej nauki społecznej10. W każdym razie Reiff  
liczył na poprawę stosunków z kościołem. 29 marca 1979 r. został zaproszony 
przez Prymasa Wyszyńskiego na prywatną audiencję. Klimat rozmowy nie 
był tutaj najistotniejszy. Z oczywistych względów nie można było mówić ani 
o przełamaniu lodów, ani o współdziałaniu. Reiff  tłumaczył Prymasowi, że 
zaangażowanie PAX-u po stronie socjalizmu to tylko taktyka, a deklarowana 
wierność socjalizmowi to jedynie „barwy ochronne”11. Najważniejsze było 
jednak symboliczne znaczenie tej audiencji, przypomnijmy pierwszego od 

10 Wśród licznych artykułów prasowych z tego czasu (styczeń – sierpień 1980) można było za-
uważyć zapowiedź ewolucji ideowo-politycznej ruchu. Zob. np. (3 II 1980) „Kierunki”, nr 5, s. 1–2; 
(30 III 1980) „Kierunki”, nr 13, s. 1, 3; (6 IV 1980) „Kierunki”, nr 14, s. 2; (13 IV 1980) „Kierunki”, 
nr 10, s. 1–2. 

11 Do kolejnego spotkania doszło w lipcu 1980 r. Por. (6 VII 1980) „Kierunki”, nr 27, s. 1. 
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1953 r. spotkania przewodniczącego PAX-u z Prymasem. Nie było to rzecz 
jasna ostatnie spotkanie Prymasa z politykami PAX-u, co szybko zaowocowało 
i Prymas Wyszyński zaprosił przewodniczącego PAX-u na spotkanie z Janem 
Pawłem II, podczas jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny12. Kościół nabierał 
wobec nowego kierownictwa PAX-u coraz większego zaufania. W publicystyce 
na łamach „Słowa Powszechnego” i „Kierunków” drukowano najważniejsze 
wypowiedzi Stefana Wyszyńskiego (homilie, orędzia, listy, etc.), pisano o jego 
roli we współczesnej historii, niezłomności i trosce o rodzimą religijność (np. 
kult maryjny, katolicyzm ludowy). Reiff  miał świadomość, że będzie musiał 
znaleźć jakąś formułę pośrednią między dotychczasowym zaangażowaniem 
socjalistycznym a działalnością, która byłaby zgodna z nauczeniem Kościoła.

Kierownictwo PAX-u, z większą niż dotąd odwagą wyrażało swoje opinie 
na temat kryzysu społeczno-gospodarczego. 11 listopada 1979  r., podczas 
ogólnopolskiej narady przewodniczących oddziałów miejskich PAX, Reiff  co 
prawda pochlebnie oceniał zapowiedziany późną jesienią przez Gierka „pro-
gram naprawczy”, ale zarazem zwracał uwagę na co najmniej trzy płaszczyzny 
kryzysu: moralną, polegającą na obojętności i braku zaangażowania obywateli 
w sprawy publiczne; polityczną, wyrażającą się brakiem więzi między władzą 
a partią, i gospodarczą, wyrażającą się zmożonym wysiłkiem inwestycyjnym, 
niedostatecznym wykorzystaniem zaciągniętych kredytów zachodnich, niego-
spodarnością i marnotrawstwem. Reiff  podkreślał, że popełniono niedopatrzenia 
w zakresie planowania inwestycyjnego, wzmożonego wysiłku industrializacyj-
nego, kosztem polityki społecznej, budownictwa mieszkaniowego, służby zdro-
wia, edukacji i bezpieczeństwa pracy. Zrozumiała wydawała się więc – stwierdzał 
przewodniczący PAX – coraz większa niecierpliwość społeczeństwa. Osobnym 
problemem, na który zwrócił uwagę, była fatalna polityka informacyjna władz, 
jednostronna, wypełniona sloganami, niepotrafi ąca wyjaśnić społeczeństwu 
rzeczywistych źródeł kryzysu, eksponująca jedynie „osiągniecia w budowie 
socjalizmu” („Kierunki”, 6 I 1980, nr 1, s. 1, 3). Przemówienie Reiff a wywołało 
konsternację i wyraźne poirytowanie w aparacie partyjnym, stąd zostało wstrzy-
mane przez cenzurę i opublikowane „po korektach” ze znacznym opóźnieniem. 

12 Prasa paxowska zamieściła dziesiątki relacji i komentarzy w związku pierwszą pielgrzymką 
Jana Pawła do ojczyzny [(3 VI 1979) „Kierunki”, nr 22 (24 VI 1979)]. „Kierunku”, nr 25]. Pielgrzymkę 
podsumował R. Reiff  w referacie wygłoszonym na spotkaniu oddziałów wojewódzkich Stowarzysze-
nia PAX. Por. R. Reiff . (1 VII 1979, s. 3). 
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Głosów krytycznych wobec władz nie dało się jednak w stowarzyszeniu 
zagłuszyć. Widać było doskonale, że stowarzyszenie deklarujące wierność 
wskazaniom Piaseckiego faktycznie wchodziło w nowy etap swojej działalności 
i pracy ideowo-programowej. Kryzys społeczno-ekonomiczny, aktywność środo-
wisk opozycji demokratycznej, wreszcie również wybór „papieża – Polaka” i jego 
pierwsza pielgrzymka do kraju aktywizowały struktury młodzieżowe w PAX-ie. 
Już w połowie lat 70. można było tam zaobserwować ideowy ferment. Źródłem, 
a zarazem katalizatorem zmian był wówczas Centralny Ośrodek Szkolenia 
Kadrowego (COSK), czyli inaczej „wydział młodzieżowy” PAX. Dotychczas 
ośrodek tonął w jałowych, nie dla wszystkich zrozumiałych dyskusjach dok-
trynalnych i właściwie spełniał dwie funkcje: był miejscem transmisji ideologii 
PAX i skutecznym „narzędziem” indoktrynacji młodych. Teraz miał się stać 
katalizatorem kształcenia autentycznego i niezależnego myślenia politycz-
nego. Członkowie COSK: Przemysław Hniedziewicz, Andrzej Kostarczyk, Jan 
Król, Zygmunt Maria jr. Przetakiewicz, Romuald Szeremietiew, domagali się 
pokoleniowych zmian w stowarzyszeniu, wewnątrzśrodowiskowej demokracji, 
zerwania z nomenklaturą, zbliżenia do Kościoła, zerwania z linią bezgranicznego 
podporządkowania się partii i uczynienia z PAX-u partnerskiej wobec PZPR 
siły. „Frondyści” mieli dość silną pozycję w „terenie”, np. w: Poznaniu, Szczecinie, 
Tarnobrzegu, Gorzowie Wielkopolskim, Lesznie, Lublinie, Wrocławiu, Siedlcach, 
Łomży, Łodzi, Legnicy i innych miastach (por. zwłaszcza: Kuta, 2010, s. 59–60; 
Waligóra, 2004, s. 329–339; Marcinkiewicz, 2010, s. 167–194; Rymar, 2010, 
s. 427–435; R. Szeremietiew, 1993, s. 35–43). 

Od samego początku nie było to środowisko pod względem ideowym jed-
nolite i spoiste. Sięgano tam do różnych tradycji i doświadczeń: od katolickiej, 
narodowej, piłsudczykowskiej po socjalistyczną (socjaldemokratyczną). Z uwagą 
przyglądano się analizom partyjnych, liberalnych pragmatyków z Konserwato-
rium „Doświadczenie i Przyszłość”, nawiązywano kontakty z grupami opozy-
cyjnymi. R. Szeremietiew i środowisko, które wokół siebie zbudował, podjęło 
współpracę z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a następnie z Kon-
federacją Polski Niepodległej, za co w 1978 r. został (wraz z innymi działaczami) 
wyrzucony z PAX-u (Waligóra, 2004, s. 329–339; Szeremietiew, 1993, s. 35–43; 
Dudek, 1990, s. 327).

Przed sierpniem 1980 r. ferment zainicjowany przez młodych przybrał na sile. 
Daleka od paxowskiego żargonu ideologicznego młodzież domagała się zmian, 
rozliczenia z własną historią, likwidacją „absolutyzmu biurokratycznego”, unieza-
leżnienia się od PZPR, autentycznego uczestniczenia w dialogu z różnymi siłami 
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społecznymi. Trzon „młodzieżowego buntu” tworzyli wówczas: J. Król, P. Hnie-
dziewicz, A. Kostarczyk, Leszek Horyński, Henryk Jerzmański, Anna Litwiniuk, 
Eugeniusz Aleksandrowicz, Ryszard Czabański, Elżbieta Czarnecka, Wojciech 
Janicki, Andrzej Hagmajer (syn Jerzego Hagmajera), Jarosław Piwar, Jarosław 
Walentynowicz, Jerzy Skwara, Jarosław Szczepański, Szymon Giżyński i Z.M. jr 
Przetakiewicz13. Wkrótce wielu z nich rozpocznie współpracę z „Solidarnością”. 
Działacze PAX-u starszej generacji, najbliżsi współpracownicy Piaseckiego, odno-
sili się do rzeczników „młodego buntu” z dużą niechęcią i ignorancją. Doskonale 
oddają to słowa Józefa Wójcika (2013, s. 233–234), który w swoich „Dziennikach”, 
pod datą 15 II 1976 r., notował: „Ci młodzi ludzie sprawiają na mnie wrażenie 
chorych intelektualnie, myśmy w ich wieku coś chcieli, widzieliśmy problemy, 
drżeliśmy o kulturę narodową polską. To aż kipiało w nas. Szukaliśmy wyjścia. 

13 Grupa „młodzieży” określana w PAX-ie mianem „rewizjonistów” zamierzała przede wszystkim 
zreformować stowarzyszenie „od środka”. Było to jednak środowisko pod względem ideowo – po-
litycznym mocno eklektyczne, dalekie od „endeckiego” rytu, który charakteryzował „pierwsze po-
kolenie” PAX-u. Sojusz z Rosją (ZSRR) traktowano jako rezygnację z niepodległości, a podporząd-
kowanie się partii jako niezrozumiały, chłodny realizm, graniczący z kolaboracją. Głoszonej przez 
PAX koncepcji „jedności ideowo-politycznej” przeciwstawiano pluralizm i demokratyzację. Tylko 
socjalizm uznawano za wartość uniwersalną, synonim sprawiedliwości społecznej i demokracji. 
Trzonem tej grupy były kadry Centralnego Ośrodka Szkolenia Kadr, gdzie w 1979 r. Reiff  usunął 
komisarycznego kierownika Wincentego Lewandowskiego i na jego miejsce wprowadził młodego 
Wiktora Szwechowicza, wówczas jeszcze studenta. Z „rewizjonistami” związali się również młodzi 
działacze oddziałów wojewódzkich stowarzyszenia i klubów „Słowa Powszechnego”. Swoistym 
„laboratorium” idei, miejscem dyskusji były nie tyko spotkania organizacyjne COSK, ale także or-
ganizowane cyklicznie sympozja COSK w Halinie i Ojrzanowie oraz tzw. Tygodnie Eklezjologiczne 
w Lublinie. Zapraszano na nie ludzi znanych, by wspomnieć o: ks. Józefi e Tischnerze, Andrzeju 
Grzegorczyku, Tadeuszu Mazowieckim, Marianie Marku Drozdowskim, Andrzeju Tymowskim, 
Jerzym Łojku, Leszku Moczulskim, Andrzeju Zakrzewskim, Stefanie Kieniewiczu, Krzysztofi e 
Mętraku, Janie Strzeleckim, Bohdanie Urbankowskim, a także cieszących się dużym wśród „mło-
dych” autorytetem działaczy PAX: Mikołaju Rostworowskim i Zygmuncie Lichniaku. Por. Z.M. jr. 
Przetakiewicz, (2016, s. 46–51); Skwarski (1990, s. 93–98). W 1981 r. COSK został zastąpiony przez 
Krajowy Zespół Młodych. Na szczeblu wojewódzkim działały natomiast Wojewódzkie Zespoły 
Młodych. Pierwsza ogólnopolska sesja KZM odbyła się w dniach 4–6 XII 1981 r. Na przewodniczą-
cego wybrano Szymona Giżyńskiego. W przyjętej rezolucji solidaryzowano się z niezależnym ruchem 
studenckim. Przyjęto również uchwały o powołaniu Klubów Demokracji Polskiej oraz cyklicznego 
biuletynu KZM. Młodzi publikowali również w prasie stowarzyszenia teksty, w których domagali 
się odbudowy autentycznej samorządności. Część z nich wyraźnie sympatyzowała nie z dziedzic-
twem narodowo-radykalnym, ale doktryną demokratycznego socjalizmu. Por. np. W. Szwechowicz 
(15 VI 1980, s. 5); Sz. Giżyński (15 VI 1980, s. 5); (13 X 1980) „Słowo Powszechne”, nr 222, s. 5–6; 
(19 XI 1980) „Słowo Powszechne”, nr 251, s. 3; Szwechowicz (5 IV 1981, s. 8); Szwechowicz (3 V 
1981, s. 9); Szwechowicz (31 V 1981, s. 8). 
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Oni nie widzą, ani problemów, ani o nic nie walczą. To chyba wpływ czasów, ale 
także ich wychowania szkolno-uniwersyteckiego pseudointelektualnego”. 

W  czerwcu 1980  r. podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia 
PAX przyszedł czas na bilans półtorarocznej działalności ruchu pod nowym 
kierownictwem. W ofi cjalnych przemówieniach oponentów Reiff a (Przetakie-
wicz i Stefanowicz) kurtuazyjnie wyrażano lojalność z linią PAX-u, zwłaszcza 
z  działalnością mającą na celu upowszechnienie treści religijno-moralnej 
pontyfi katu Jana Pawła II i nauki Prymasa Tysiąclecia. Pojednawcze w swojej 
wymowie wypowiedzi „konserwatystów” świadczyły o tym, że nie mieli oni 
zamiaru prowadzić wewnątrzśrodowiskowej wojny. W przyjętych rezolucjach 
pozjazdowych wyrażano pełną akceptację dla programu ideowego Bolesława 
Piaseckiego. Zdecydowano również, że wydany zostanie zbiór artykułów publi-
cystycznych Piaseckiego z lat 1945–1960 pod wspólnym tytułem „Kierunki”14. 
O wiele ciekawsze od ofi cjalnych dokumentów i rezolucji okazały się wybory do 
ciał statutowych stowarzyszenia. Przewodniczącym PAX-u został wybrany przez 
aklamację Reiff , wiceprzewodniczącymi: Stefanowicz, Wrzeszcz i Przetakiewicz, 
z którymi jeszcze teraz Reiff  nie zamierzał się rozprawić. W ścisłym prezydium 
przeważali reprezentanci „zachowawczego centrum”. Rzecznicy zmian i odnowy 
mogli jedynie liczyć na: Króla, Jerzego Ślaskiego i Piotra Gołębiewskiego. Popar-
cie Reiff a i Mikołaja Rostworowskiego (patronował „zbuntowanej” młodzieży), 
uzyskali również nowo wybrani do władz PAX-u „rewizjoniści”: Aleksandrowicz, 
Hniedziewicz, Król, Szwechowicz, Edward Antończyk, Ryszard Rowiński i Tade-
usz Swat. W ten sposób na kilka dni przed sierpniem 1980 r. w stowarzyszeniu 
PAX nie doszło do przesilenia i utrzymano równowagę sił. 

W lipcu 1980 r. „Słowo Powszechne” wydrukowało obszerny artykuł Reiff a pt. 
„Tożsamość narodu podstawą jedności wszystkich Polaków”. Można w nim było 
dostrzec nowe impulsy w myśleniu politycznym. Po pierwsze, Reiff  odmiennie 
od Piaseckiego nie posługiwał się już formułą państwa, którą zastąpił pojęciem 
„narodu” lub „społeczeństwa”. Oceniając dotychczasową politykę gospodarczą 
ekipy Gierka, był stonowany, a momentami nawet życzliwy, oceniając, że „nowa 
strategia” ekonomiczna może uzdrowić system, ale pod kilkoma warunkami. 
W  tym miejscu pozostawał konsekwentny. Proponował po raz pierwszy, 
w sposób zdecydowany poszerzenie bazy społecznej, nawiązanie rzeczywistego 

14 W rezolucji pozjazdowej zarząd PAX został również zobowiązany do powołania Ośrodka ds. 
Badania Chrześcijańskiej Myśli Społecznej. Zob. (15 VI 1980) „Kierunki”, nr 24, s. 1; (15 VI 1980) 
„Kierunki”, nr 24, s. 2.
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dialogu między partią a różnymi ośrodkami społecznymi. Wzywał do nawiązania 
moralnej więzi między władzą a rozgoryczonym pogłębiającym się kryzysem 
społeczeństwem, nie wykluczając ze współdziałania Kościoła, którego rola 
i pozycja w tym czasie szczególnie wzrosła15. 

Gdy w sierpniu 1980 r. wybuchły strajki na Wybrzeżu, R. Reiff  przebywał 
w Bukareszcie. W oczekiwaniu na rozwój wypadków przebywające w kraju 
kierownictwo Stowarzyszenia PAX całkowicie się pogubiło, nie potrafi ąc zająć 
jednoznacznego stanowiska wobec narastającego w kraju kryzysu. Reprezentanci 
orientacji „zachowawczej” zgodnie z taktyką przyjętą w przeszłości niemal zgod-
nie stanęli po stronie KC PZPR. Najpierw Z. Przetakiewicz w telewizji polskiej 
stanął w obronie atakowanego przez „robotniczą ekstremę” Edwarda Gierka. 
Następnie J. Stefanowicz, wówczas redaktor naczelny „Słowa Powszechnego” 
w artykule pt. „W słusznym kierunku” kreował pierwszego sekretarza KC PZPR 
na męża stanu, zatroskanego o losy ojczyzny16. Ryszard Skwarski nie bez racji 
sugerował, że wśród dawnych stronników Piaseckiego liczono wówczas na druk 
artykułu programowego, w którym stowarzyszenie, chcąc zachować własny stan 
posiadania, poparłoby władze i rozprawiło się z „wichrzycielami” wspieranymi 
przez „wrogie Polsce Ludowej ośrodki zachodniego imperializmu”. Oczywiście 
o drugim „instynkcie państwowym17”, tak jak to było w październiku 1956 roku 

15 Artykuł najpierw wydrukowały „Kierunki” – R. Reiff  (20 VII 1980, s. 1, 3), a następnie „Słowo 
Powszechne” (21–22 VII 1980, s. 3). Zob. również: R. Reiff  (21–22 VII 1980, s. 1); Z. Komender (30 VII 
1980, s. 3).

16 J. Stefanowicz (21 VIII 1980, s. 1). Między 14 a 21 sierpnia prasa Stowarzyszenia PAX drukowała 
głównie ofi cjalne przemówienia członków KC PZPR, m.in. Edwarda Gierka i Edwarda Babiucha. Zob. 
(18 VIII 1980) „Słowo Powszechne”, nr 178, s. 1; (20 VIII 1980) „Słowo Powszechne”, nr 180, s. 1–2; 
Z. Komender (1 IX 1980, s. 1–2). 

17 Przez tytułowy „instynkt państwowy” B. Piasecki rozumiał zdolność narodu do formułowania 
w „każdej epoce historycznej intelektualnego wyrazu konkretnej miłości ojczyzny i konkretnej mi-
łości słusznej sprawy ludzkości”. W dalszej jego części domagał się uczciwej oceny całego dorobku 
Polski Ludowej, utrzymania „ścisłego sojuszu państwowego z narodami Związku Radzieckiego”, 
rozwiązania oraz sprecyzowania bieżącego programu rządzenia, wreszcie również określenia proble-
mów ideologicznych – ustalenia zasad tzw. teorii socjalizmu. Najwięcej wątpliwości budziło użyte 
przez Piaseckiego sformułowanie: „jeśli nie ujmiemy dyskusji w ramy odpowiedzialności, zamiast 
demokratyzacji spowodujemy procesy konieczności brutalnego realizowania racji stanu w okolicz-
nościach podobnych do ogłoszenia stanu wyjątkowego”. Powszechnie odebrano te słowa jako wezwa-
nie do puczu, postawienie na frakcję „natolińską”, ze strony której spodziewano się, że przygotowuje 
zamach stanu. Por. B. Piasecki. (21 X 1956, s. 1–2). Prawie wszystkie te ataki prasowe na PAX zostały 
kilka miesięcy później opublikowane w miesięczniku „Życie i Myśl” (w rubryce: „Dokumenty”). Por. 
(1957) „Życie i Myśl”, nr 4–5, nr 1. Zob. również: T. Sikorski (2016, s. 27–44). Publikacja artykułu 
przyśpieszyła dekompozycję w środowisku PAX i wystąpienie tzw. secesji (m.in. Andrzej Micewski, 
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nie było mowy. Nikt nie zamierzał tym razem włączać się w partyjne walki frak-
cyjne, oczekiwano jedynie jednoznacznej prorządowej deklaracji. Zamiast tego 
w „Słowie Powszechnym” wydrukowano list „weteranów” PAX-u: Jana Dobra-
czyńskiego, znanego i cenionego pisarza katolickiego, oraz Witolda Olszewskiego, 
który w tym czasie publikował w prasie ruchu postępowych katolików. Obaj 
w przeszłości związani byli z ruchem narodowym, co – jak się okazało – nie było 
bez znaczenia. Za pośrednictwem dziennika stowarzyszenia zwracali się oni – 
„wychowani w szkole Dmowskiego” o zrozumienie dla realizmu politycznego, co 
oznaczać musiało defi nitywne potępienie „robotniczego buntu”, zagrażającego 
„jedności moralno-politycznej” partii z narodem18. Wydawałoby się, że z pozoru 
„niegroźny” tekst (bo „tylko” list „weteranów”) wywołał prawdziwe tąpnięcie 
„dołów”. Przeciwko niemu oponował również Reiff  i „młodzi” z COSK oraz woje-
wódzkich „ogniw” stowarzyszenia. Najpierw krytycznie na list Dobraczyńskiego 
i Olszewskiego odpowiedziała redakcja „Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego”, 
następnie kolegialnie zarząd PAX-u przyjął deklarację, że była to jedynie osobista 
i indywidualna ocena wydarzeń sierpniowych Dobraczyńskiego i Olszewskiego, 
odmienna od odczuć i nastrojów w stowarzyszeniu. Parcie „terenu” na „centrale” 
było bowiem tak silne, że kierownictwo z Reiff em na czele musiało brać to pod 
uwagę. W czasie, gdy fala strajków objęła cały kraj, w stowarzyszeniu wrzało. 
Pozycja obrońców dawnej strategii Piaseckiego topniała z dnia na dzień. Do 
końca o jej słuszności przekonywali jedynie Wójcik i Przetakiewicz. Neutralne 
stanowisko zajmował ich dawny stronnik J. Stefanowicz. W artykule z 2 września 
1980 r. pt. „Witamy porozumienie”, z dużą ulgą, a zarazem życzliwością przyjął 
fakt podpisania porozumień w Szczecinie (30 VIII) i Gdańsku (31 VIII)19. Jedno-
cześnie zaznaczył, że jest to jedynie „pierwszy krok” do „odnowy” i autentycznej 

Jan Frankowski, Konstanty Łubieński), która później otrzymała koncesję na utworzenie własnego 
tygodnika „Za i Przeciw” a następnie powołała Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne. 

18 W liście J. Dobraczyńskiego i W. Olszewskiego można było przeczytać: „Wychowani w szkole 
Romana Dmowskiego zwracamy się do Panów (Prezydium Zarządu Stowarzyszenia PAX i Katolicko-
-Społecznego Koła Poselskiego Znak – przyp. autora) mających jak mniemamy zrozumienie dla 
naszego sposobu myślenia, by Wasza aktywność zbiorowa w tej nowej sytuacji przyczyniła się do 
utarcia drogi dla szkoły polskiego realizmu narodowego. Szkoła ta w równym stopniu uwzględnia 
wymogi racji stanu, zobowiązania międzynarodowe, podstawowe sojusze Polski jako jedną z podstaw 
porządku europejskiego, a także poczucia godności narodowej i indywidualnej, elementarnej spra-
wiedliwości pośród Polaków oraz zbiorowej odpowiedzialności za jutro naszej Ojczyzny”. Za: 
W. Olszewski, J. Dobraczyński (1 IX 1980, s 2). 

19 Po ukazaniu się tekstu Stefanowicza podpisano jeszcze porozumienie w Jastrzębiu Zdroju – 3 IX 
1980 r. i w Hucie Katowice w Dąbrowie Górniczej – 11 IX 1980 r. 
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dyskusji społecznej, która powinna się odbyć już na najbliższej sesji Sejmu20. 
W okresie strajków w niezwykle trudnej sytuacji znajdowała się prasa stowa-
rzyszenia, drukując najczęściej wcześniej otrzymane informacje Polskiej Agencji 
Prasowej. Dotyczyło to również wypowiedzi Prymasa Wyszyńskiego21. Jednym 
z nielicznych wyjątków był artykuł z 26 VIII „Powaga chwili i zapowiedź zwrotu”. 
Był to tekst nawiązujący do IV Plenum KC PZPR (24 VIII 1980 r.)22. Co prawda 
PAX aprobował w tym artykule zapowiedź powrotu do „pogrudniowej polityki”, 
to jednak wysuwał również postulaty rzetelnej oceny stanu polskiej gospodarki, 
nawiązania rzeczywistego dialogu ze społeczeństwem oraz realizacji zasady 
sprawiedliwości społecznej w zakresie polityki płacowej i kadrowej („Słowo 
Powszechne”, 27 VIII 1980, nr 185, s. 1).

Po podpisaniu „porozumień sierpniowych” w Szczecinie i Gdańsku cenzura 
wobec prasy paxowskiej nieco zelżała. 4 września 1980 r. zebrał się po raz 
pierwszy od wybuchu strajków zarząd PAX-u. Obrady otworzył Reiff , który 
w referacie programowym ocenił sytuację polityczną w kraju. Wyraził dumę ze 
społeczeństwa polskiego, dojrzałość „klasy robotniczej”, która potrafi ła znaleźć 
siłę i odwagę do dialogu z partią. Uważał, że jest to historyczny krok w kierunku 
stabilizacji i wspólnej odpowiedzialności za kraj. Jednocześnie stwierdzał, że 
dotychczasowa analiza historycznych kryzysów w Polsce Ludowej powinna 
uczyć, iż za samym faktem porozumienia powinna iść „praktyka realizacyjna”, 
czyli rzetelna i głęboka ocena kryzysu oraz konkretne decyzje. Reiff  wytknął 
też partii rozliczne błędy, posiłkując się najważniejszymi dokumentami pro-
gramowymi KC PZPR, przyjmowanymi na kolejnych plenach partyjnych. Za 
najważniejsze uznawał całkowite rozminięcie się programu gospodarczego ekipy 
Gierka z oczekiwaniami społecznymi, w takich dziedzinach jak: budownictwo 
mieszkaniowe, polityka społeczna i prorodzinna, służba zdrowia, handel i usługi, 
czy oświata. Należało również zlikwidować wszelkie nieuzasadnione przywileje 
i dodatkowe dochody uzyskiwane nie poprzez uczciwą i wydajną pracę, ale 

20 Stef. [J. Stefanowicz] (2 IX 1980, s. 1). Zob. również: (2 IX 1980) „Słowo Powszechne”, nr 189, 
s. 1–2; (Mos.). (3 IX 1980, s. 1); A. Radajewski (7 IX 1980, s. 1). 

21 Zob. np. (20 VIII 1980) „Słowo Powszechne”, nr 180, s. 1–2; Dopiero w końcu sierpnia 1980 r. 
drukowano w całości lub we fragmentach wypowiedzi Prymasa. Np. (25 VIII 1980) „Słowo Powszech-
ne”, nr 183, s. 1; (j). [Janusz Stefanowicz] (27 VIII 1980, s. 5); (27 VIII 1980) „Słowo Powszechne”, nr 
185, s. 5. (30 VIII 1980) „Słowo Powszechne”, nr 186, s. 1–2; (1 IX 1980) „Słowo Powszechny”, nr 188, 
s. 1, 3; (5–7 IX 1980) „Słowo Powszechne”, nr 192, s. 7; S. Wyszyński (7 IX 1980, s. 1, 3). 

22 „Słowo Powszechne” niemal cały numer (184), z 26 VIII 1980 r. poświęciło obradom IV Plenum 
KC PZPR. Wydrukowano przemówienia plenarne, ogłoszono skład nowego KC, wraz z życiorysami 
jego członków. 
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przynależność do określonych układów. Za szkodliwy dla dialogu społecznego 
uznał styl propagandy i polityki informacyjnej, tuszującej zaniedbania gospo-
darcze, ignorującej rzeczywiste odczucia społeczne. Sprawą najwyższej wagi dla 
Reiff a był również postęp w autentycznym rozwoju „demokracji socjalistycznej”, 
polegający na zerwaniu z „teatralizacją życia publicznego”, poszerzeniu form 
dialogu i współdziałania dla wspólnego dobra. Po raz pierwszy przewodniczący 
stowarzyszenia PAX opowiedział się również publicznie za poszerzeniem „frontu 
zaangażowanych patriotycznie grup bezpartyjnych”, w tym „bezpartyjnej inte-
ligencji”, środowisk katolików świeckich i Kościoła, który wykazywał się dużą 
roztropnością i troską o naród. Reiff  zapowiedział także, że ruch postępowych 
katolików włączy się w realizację „porozumień sierpniowych”, co odczytano 
jako poparcie dla powstających niezależnych i samorządnych związków zawo-
dowych23. Referat Reiff a miał zapoczątkować wewnątrzśrodowiskową dyskusję 
nad ewolucją ideowo-programową stowarzyszenia. Już dzień później 5 września, 
podczas sesji Sejmu przewodniczący PAX-u powtórzył najważniejsze postulaty 
ruchu, po raz kolejny diagnozując podłoże kryzysu, punktując błędy popełnione 
przez partię, wreszcie również wzywając do kontynuowania dialogu i poszerzenia 
„bazy rządzenia” o środowiska „pozapartyjne”24. 

Wewnętrzne spory w PZPR, które ujawniły się na VI Plenum KC PZPR (5 
IX 1980 r.), głosy sceptyczne wobec „odnowy”, przypisujące organizację strajków 
„siłom antysocjalistyczym”, skłoniły Reiff a do zwołania kolejnego zarządu PAX-u 
na dzień 15 września25. Przewodniczący stowarzyszenia miał świadomość, że 
z jednej strony w partii znajdują się siły konserwatywne, które nie zamierzają 
kontynuować „linii porozumienia”, z drugiej strony także w PAX-ie są obecni 
krytycy jego nowej strategii, którą zaprezentował w referacie z 4 września. Reiff  
podkreślał, że strajkujący robotnicy nie zwrócili się przeciwko ustrojowi i socja-
lizmowi, ale upomnieli się o „sprawiedliwość społeczną” i podmiotowe prawa 
społeczeństwa. Zorganizowali się „oddolnie”, spontanicznie, bez żadnej inspiracji 
zewnętrznej, co zarzucał komitetom strajkowym „komunistyczny beton”. Kon-

23 Por. (8 IX 1980) „Słowo Powszechne”, nr 193, s. 1; R. Reiff . (8 IX 1980, s. 3–4; (18–19 X 1980) 
„Słowo Powszechne” nr 227, s. 1, 4; (18–19 X 1980) „Słowo Powszechne”, nr 227, s. 3–4; (20 X 1980) 
„Słowo Powszechne”, nr 228, s. 3–4; (14 IX 1980) „Kierunki”, nr 37, s. 1–2.

24 Wypowiedzi niektórych parlamentarzystów zamieściło „Słowo Powszechne”. Por. (8 IX 1980) 
„Słowo Powszechne”, nr 193, s. 4; (9 IX 1980) „Słowo Powszechne”, nr 194, s. 4. Także (28 IX 1980) 
„Kierunki”, nr 39, s. 2.

25 Obradom VI Plenum KC PZPR poświęcono cały (218) numer „Słowa Powszechnego” z 7 X 
1980 r. Zob. też komentarz: J. Stefanowicz. (8 X 1980, s. 1). 
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struktywna i rzeczowa krytyka w ramach socjalistycznego dialogu nie miała nic 
wspólnego z antysocjalistycznym, wrogim wobec państwa nastawieniem, a wręcz 
odwrotnie, świadczyła o dojrzałości i odpowiedzialności ruchu protestu społecz-
nego, który naciskał na władze, mając do tego nie tylko prawo, ale i obowiązek. 
Reiff  uważał, że to przede wszystkim partia powinna zrobić „rachunek sumienia” 
i „uderzyć się we własne piersi”, pracować nad alternatywnymi programami spo-
łeczno-politycznymi, uwzględniającymi nie tyko makroekonomiczne wskaźniki, 
ale również oczekiwania społeczne, nie mniej ważne dla uzdrowienia sytuacji. To 
partyjni oportuniści, karierowicze, dogmatycy i biurokraci nastawieni na odwet 
i rewanż są przeciwnikami socjalizmu i postępu – przekonywał26. Obradujący 
w 53 osobowym składzie zarząd w pełni zaaprobował linię programową PAX. 

W końcu października 1980 r. Reiff  ponownie zabrał głos. Był to moment 
trwającego „kryzysu rejestracyjnego”, kiedy władze domagały się umieszczenia 
w statucie NSZZ „Solidarność” zapisu o przewodniej roli partii, czemu liderzy 
związkowi się sprzeciwiali, argumentując, że nowe związki mają być niezależne 
i samorządne, a więc niezależne od PZPR. W artykule „Czas próby” Reiff  potwier-
dził potrzebę gruntownej przebudowy państwa („poszerzenia bazy socjalizmu”) 
oraz sposobów działania partii rządzącej. Uważał, że partia nie odgrywa tylko 
i wyłącznie „roli przewodniej”, ale powinna reprezentować interesy i oczekiwania 
całego narodu. Twierdził dalej, że tradycyjna polska samorządność może się stać 
ważnym instrumentem demokratyzacji. Co oznaczało, że samorządne związki 
zawodowe oraz niezależne organizacje środowiskowe mogą tworzyć nową „oś 
pionową” struktur państwowych, nie zastępując jego konstytucyjnych organów 
[„Kierunki”, 9 XI 1980; „Słowo Powszechne”, 24–26 X 1980]27. 

Dotychczasowe wypowiedzi Reiff a (z 4, 5 i 15 IX oraz 31 X 1980 r.) sta-
nowiły integralną część wykładni ideowo-politycznej stowarzyszenia, która 
miała być realizowana przez zarząd i wszystkie ogniwa PAX-u. „Była to linia 

26 (17 IX 1980) „Słowo Powszechne”, nr 201, s. 1; (19–21 X 1980). „Słowo Powszechne”, nr 203, 
s. 3–4. Także: (28 IX 1980). „Kierunki”, nr 39, s. 3; (26 X 1980) „Kierunki”, nr 43, s. 2. Krytyka referatu 
Reiff a: Z. Komender (5 X 1980, s. 1–2).

27 R. Reiff  (24–26 X 1980, s. 3–4). Również: (9 XI 1980) „Kierunki”, nr 45, s. 1, 3. Artykuł R. Reiff a 
był polemiką z tekstami J. Stefanowicza (11–12 X 1980, s. 3) i Z. Czajkowskiego (13 X 1980, s. 1). 
Stefanowicz stwierdzał wprost, że państwa nie można zastąpić „federacją samorządów”, bo grozi to 
obumieraniem struktury państwowej. Zob. także inne teksty i przemówienia rozwijające przesłanie 
artykułu „Czas próby”: (2 X 1980) „Słowo Powszechne”, nr 213, s. 2; (10 X 1980) „Słowo Powszechne”, 
nr 220, s. 5; (10 X 1980) „Słowo Powszechne”, nr 220, s. 6; (30 X 1980) „Słowo Powszechne”, nr 236, 
s. 1–2; (j. ś.) [J. Ślaski] (31 IX–2 X 1980, s. 1); (6 XI 1980) „Słowo Powszechne”, nr 241, s. 2; (j.ś.). 
[J. Ślaski] (13 XI 1980, s. 1); (19 XI 1980) „Słowo Powszechne”, nr 251, s. 3. 
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w  pełni świadomego i  rzetelnego opowiedzenia się za tym wszystkim, co 
w nurcie dokonujących się przemian było twórcze, konstruktywne i korzystne 
dla Polski i Polaków: za autentyczną demokratyzacją życia publicznego, z pod-
miotową rolą obywateli w państwie, za socjalizmem rozwojowym, wyrażającym 
i realizującym uprawnione postulaty wieloświatopoglądowego narodu. Była to 
również – dodajmy – linia potwierdzająca pryncypia ustrojowe PRL” – pisał 
po latach R. Reiff  (1988, s. 38–39). Stowarzyszenie PAX zadeklarowało również 
swoje poparcie dla powstających związków zawodowych i udzielenie im pomocy 
personalno-lokalowej. Reiff  był przekonany, że nowe niezależne syndykaty to nie 
tylko typowe związki zawodowe, ale ruch społeczny, który stanie się trwałym 
uczestnikiem „odnowy”, a jednocześnie siłą nacisku na władzę (czynnik kontroli 
społecznej), aby wyeliminować wszelką niesprawiedliwość i niepraworządność. 
W konsekwencji na terenie całego kraju rozpoczęła się spontaniczna akcja 
pomocy dla związku. W lokalach wojewódzkich i miejskich oddziałów stowa-
rzyszenia zaczęły powstawać punkty informacyjno-konsultacyjne (Przemyśl, 
Szczecin, Bielsko-Biała, Legnica, Włocławek, Gliwice, Płock, Opole, Tarnobrzeg, 
Olsztyn, Leszno, Częstochowa)28. W lokalach stowarzyszenia (także w klubach 
„Kierunków” i „Słowa Powszechnego”) odbywały się nierzadko zebrania założy-
cielskie MKZ, zebrania komisji zakładowych „Solidarności”, a działacze terenowi 
PAX zasilali nowo powstające związki zawodowe (Zob. szczególnie: Dworaczek, 
2014, s. 291–294; Skwarski, 1990, s. 106–111; Reiff , 2007, s. 305; Przetakiewicz, 
2016, s. 117–139).29 Z inicjatywy Zygmunta Marii jr. Przetakiewicza w Instytucie 

28 Biorąc pod uwagę, iż terenowe struktury PAX liczyły 49 oddziałów wojewódzkich i ponad 300 
ogniw terenowych niższego szczebla, było to ogromne zaplecze infrastrukturalne dla 
„Solidarności”.

29 Wśród przykładów zaangażowania działaczy PAX-u w struktury NSZZ „Solidarność” można 
wymienić choćby uczestnictwo Andrzeja Drzycimskiego (wówczas redaktor „Wrocławskiego Tygo-
dnika Katolików”) w prace gdańskiego prezydium MKZ (przed pewien okres zastępował nawet 
rzecznika prasowego MKZ Lecha Bądkowskiego). Maria Mrozińska, Ewa Górska i Grzegorz Fortuna 
współredagowali „Samorządność” – dodatek do „Dziennika Bałtyckiego”. Eugeniusz Matyjas był 
członkiem (przewodniczącym) „Solidarności” w Lesznie, Jarosław Szczepański w Rzeszowie, Edward 
Antończyk w Tarnobrzegu, Tomasz Klimański w Białej Podlaskiej, Kazimierz Switun w Katowicach 
i Jarosław Piwar w Szczecinie. Natomiast Zygmunt Maria Przetakiewicz jr jako przewodniczący or-
ganizacji zakładowej NSZZ „Solidarność” wszedł do zarządu regionu Mazowsze, a później, po wy-
jeździe z kraju, został kierownikiem Biura Informacyjnego „Solidarności” w Nowym Jorku. Przed 
opuszczeniem Polski napisał krytyczny list do władz PAX-u, który wydrukowała „Niezależność” 
[1981, nr 15], w którym poddał krytyce całą dotychczasową linię stowarzyszenia. Ostatecznie zarząd 
PAX-u przystał na prośbę Przetakiewicza i skreślił go z listy członków. Z M. Przetakiewicz jr. (2016), 
s. 117–206.
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Wydawniczym PAX udało się założyć zakładową strukturę NSZZ „Solidarność”. 
Podobne ogniwa powstawały również w oddziałach „terenowych” stowarzysze-
nia. Także prasa stowarzyszenia starała się na bieżąco informować o powsta-
waniu kolejnych struktur związkowych na terenie całego kraju, zamieszczała 
również wywiady z lokalnymi działaczami „Solidarności”, a nawet KSS KOR, 
których wcześniej zaciekle zwalczano30. Echa wsparcia PAX-u dla niezależnych 
związków zawodowych, a także ewolucja programowa, jaka dokonywała się 
w stowarzyszeniu, nie uszła też uwadze bezdebitowym pismom związkowym 
(głównie zakładowym), które życzliwie, a jednocześnie z ostrożnością wypo-
wiadały się o zaangażowaniu kierownictwa PAX, które powoli „rehabilitowało” 
swój wizerunek środowiska w pełni lojalnego i bezkrytycznego wobec aparatu 
partyjno-rządowego. 

Młodzi działacze PAX-u na fali posierpniowej odwilży spontanicznie włączyli 
się również w dyskusję nad potrzebą zmian w studenckim ruchu akademickim. 
Już we wrześniu COSK kolportował na uczelniach w całym kraju środowiskowy 
dokument O samorządność studencką. Oświadczenie młodych działaczy PAX 
(19 IX 1980 r.), w którym podnoszono wiele spraw, przede wszystkim potrzebę 
zdemonopolizowania wpływów SZSP i zachowania autentycznej autonomii 
uczelni wyższych. W dokumencie nie wspomniano, co prawda, o właśnie for-
mującym się Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, ale domagano się utworzenia 
nowej niezależnej i samorządnej organizacji studenckiej (Dworaczek, 2014, 
s. 295–296)31. Takie próby podjęto między innymi w Warszawie i Lublinie (na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim). W dużych ośrodkach miejskich, gdzie 
mieściły się szkoły wyższe, działacze PAX- nawiązywali kontakt z miejscowymi 
komitetami założycielskimi NZS, organizowali dyskusyjne, spotkania z profesurą 
i władzami uczelni. Na przykład w Szczecinie Jarosław Piwar – szef tamtejszego 

30 Był to także efekt złagodzenia ingerencji cenzury po sierpniu 1980 r. Poza tym w redakcjach 
pism związanych z PAX-em doszło również do zmian i drobnych roszad personalnych. Na przykład 
w „Słowie Powszechnym” Janusza Stefanowicza (redaktora naczelnego), 20 X 1980 r. zastąpił Jerzy 
Ślaski – stronnik „frakcji reformatorskiej” R. Reiff a, a redaktorem tygodnika „Zorza” został Sławomir 
Siwek. Zob. np. (11–12 X 1980) „Słowo Powszechne”, nr 221, s. 1–2; A. Kot (27 X 1980, s. 3); (27 X 
1980) „Słowo Powszechne”, nr 233, s. 1, 4; Z. Skrzypkowski (4 XI 1980, s. 3); (25 XI 1980) „Słowo 
Powszechne”, nr 255, s. 1–2. 

31 Już wiosną 1980 r., a więc jeszcze przed „gorącym sierpniem”, podczas sympozjum COSK 
podnoszono potrzebę stworzenie niezależnej od PZPR organizacji studenckiej, która mogłaby 
konkurować z SZSP. Wówczas członkowie zarządu „młodzieżówki” PAX – Piotr Gołębiowski i Szwe-
chowicz – utrącili ten pomysł, uznając go za „rewolucyjny”, zagrażający linii programowej 
stowarzyszenia.
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WOSK – zorganizował w lokalu oddziału „Kierunków” otwartą dyskusję na 
temat samorządności studenckiej, w której wzięli również udział członkowie 
późniejszego NZS (Siedziako, 2009, s. 106–113). Również prasa stowarzyszenia 
z uwagą przyglądała się „ruchowi odnowy” w środowisku akademickim, solida-
ryzując się nawet ze strajkującymi studentami (jesień 1980 r.)32. Wykonywane 
w stosunku do NZS gesty pojednawcze nie wzbudzały jednak u wszystkich 
zaufania. Akademicy z NZS pamiętali jeszcze ciągle, jaką rolę odrywał PAX 
wcześniej i do jakiej ideowej tradycji sięgał. Dla wielu z nich Bolesław Piasecki 
był antybohaterem, symbolem serwilizmu wobec partii. Stąd między innymi 
odrzucono ofertę redakcji „Słowa Powszechnego”, aby NZS współredagował 
specjalną kolumnę studencką. 

W ramach postulowanej przez PAX koncepcji „poszerzania społecznej bazy 
socjalizmu”, a więc wielonurtowego dialogu i współdziałania z różnymi środo-
wiskami, nawiązano kontakt z Konserwatorium „Doświadczenie i Przyszłość”33 
oraz Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich, które na swoim nadzwyczajnym 
zjeździe 29 X 1980 r. podjęło rezolucję o poparciu przemian dokonujących się 
w kraju po sierpniu 1980 r34. Ociepliły się również stosunki PAX-u z klubami 
inteligencji katolickiej i ruchem Znak. W „Słowie Powszechnym” informowano 
również o działalności i programie PZKS i ChSS. Drukowano też we fragmentach 
lub w całości najważniejsze przemówienia Prymasa Wyszyńskiego, nierzadko 
opatrując je pochlebnym komentarzem odredakcyjnym. W diagnozie sytuacji 

32 Wśród licznych artykułów poświęconych temu zagadnieniu na uwagę zasługują: (J.R.) [J. Ro-
wicki] (25 IX 1980, s. 1); M. Jaworska, M. Machnacki (25 IX 1980, s. 5); (26 IX 1980) „Słowo Po-
wszechne”, nr 208, s. 1–2; (sas.) (1 X 1980, s. 1); J. Rowicki (2 X 1980, s. 3); (15 X 1980) „Słowo Po-
wszechne”, nr 224, s. 1–2; (10 X 1980) „Słowo Powszechne”, nr 220, s. 1; M. Mochnacki, M. Jabłońska 
(23 X 1980, s. 4); G. Niegodzisz (18 XI 1980, s. 3); (19 II 1981) „Słowo Powszechne”, nr 35, s. 1–2; 
R. Łuczyński (19 II 1981, s. 3); A. Kot (23 II 1981, s. 1 -2); (j.ś.) [J. Ślaski] (28 IV 1981, s. 1); (12 X 
1980) „Kierunki”, nr 41, s. 1, 5; S. Siwek (26 X 1980, s. 9); (15 III 1981) „Kierunki”, nr 11, s. 1, 4. 

33 Działające w latach 1978–1982 Konserwatorium „Doświadczenie i Przyszłość” zostało powo-
łane z inicjatywy Stefana Bratkowskiego i Bogdana Gotowskiego. Był to nieformalny klub dyskusyjny, 
w którym brali udział reprezentanci niezależnej inteligencji (także katolickiej) oraz reformatorskie 
środowiska partyjne. Już w maju 1979 r. w „Raporcie o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących 
do jej naprawy” postulowano zmiany w zarządzaniu państwem, demokratyzację PZPR, wzmocnienie 
systemu przedstawicielskiego i samorządności oraz utworzenie autentycznych i niezależnych związ-
ków zawodowych. Po sierpniu 1980 r. część uczestników konserwatorium wsparła czynnie NSZZ 
„Solidarność”. Por. A. Friszke. (1994, s. 516–522); R. Kozioł (2001, s. 327–336); R. Kozioł (2002, 
s. 155–176). 

34 Do Zarządu Głównego i Rady Naczelnej SDP weszli również dziennikarze PAX: Jacek Moskwa 
i Sławomir Siwek. Por. (3 XI 1980) „Słowo Powszechne”, nr 238, s. 1–2; (j. ś.) [J. Ślaski] (4 XI 1980, 
s. 1). 
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linia Episkopatu w wielu punktach była przecież zgodna z orientacją progra-
mową PAX.

W stowarzyszeniu PAX nie było jednak jednomyślności co do „programo-
wego zwrotu” po sierpniu 1980 r. Przede wszystkim entuzjazm i zaangażowanie 
po stronie „Solidarności”, jakie obserwowaliśmy „w terenie”, nie pokrywały się 
do końca z nastrojami w warszawskiej centrali. Do tego dochodziły jeszcze 
różnice natury pokoleniowej. Starzy działacze PAX-u, wywodzący się jeszcze 
z narodowo-radykalnej „Falangi”, uważali, że kierownictwo stowarzyszenia 
popełnia błąd, „stawiając na Solidarność”, a w kwestiach doktrynalnych sprzenie-
wierzając się „Wytycznym” Bolesława Piaseckiego. Do ostatecznego rozprawienia 
się z „konserwatystami” miało dojść 20 października 1980 r. podczas zebrania 
zarządu stowarzyszenia. Programowy referat Reiff a pt. „Odpowiedzialność za 
naród i państwo” został przyćmiony wewnętrzną rozgrywką35. Postawiono wów-
czas wniosek o wersyfi kacje personalną prezydium PAX-u. Była to gra o wielką 
stawkę. Reiff  miał jednak świadomość, że może liczyć na paxowskie „doły” 
i młodzież z COSK. Ostatecznie po głosowaniu z zarządu zostali „wykluczeni”: 
„weterani”: Przetakiewicz, Hagmejer i Jerzy Rutkowski oraz Stefanowicz, który 
otrzymał najmniej głosów. Nadal jednak silną pozycję utrzymali zwolennicy 
Piaseckiego i jego długoletni współpracownicy: Zenon Komender, Józef Wójcik 
i Zbigniew Czajkowski. Reiff  podziękował doświadczonym politykom za ich 
ponad 30-letnią działalność, eksponując przy tym świadomie przedwojenne 
związki Przetakiewicza, Hegmajera i Rutkowskiego z ruchem narodowo-radykla-
nym. W ten sposób – jak komentował to wydarzenie po latach Skwarski – została 
przecięta „pępowina łącząca Falangę z PAX”, a Bolesław Piasecki przestał być 
patronem stowarzyszenia [Skwarski, 1990, s. 111]. Do podobnych „czystek” 

35 R. Reiff  podniósł w referacie kwestię konieczności realizacji wszystkich porozumień sierpnio-
wych i wrześniowych, rejestracji związku oraz odbudowy autentycznego samorządu wiejskiego 
(rolniczego). Krytycznie ocenił styl i metody kierowania środkami masowego przekazu, blokowania 
do nich dostępu działaczy związkowych. Jednocześnie przedstawił obszerną listę postulatów, które 
władze miały zrealizować, m.in.: poszerzenie bazy społecznej rządzenia, wprowadzenie w życie zasad 
sprawiedliwości społecznej, prowadzenie aktywnej polityki społecznej, odnowa kadr wszystkich 
szczebli władzy, zmiana stylu rządzenia (partnerskie relacje na linii społeczeństwo – władza), auten-
tyczność funkcjonowania ciał przedstawicielskich i form społecznej samorządności, wyciągnięcie 
surowych konsekwencji personalnych wobec winnych nadużyć władzy i błędów prowadzących do 
kryzysu oraz opracowanie alternatywnego planu reformy gospodarczej. Zob. szerzej: (22 X 1980) 
„Słowo Powszechne”, nr 230, s. 1; (22 X 1980) „Słowo Powszechne”, nr 230, s. 1–2. Tam również nowy 
skład Prezydium Stowarzyszenia PAX, wraz z krótką charakterystyką członków. Zob. też: (2 XI 1980) 
„Kierunki”, nr 44, s. 2; (23 X 1980) „Słowo Powszechne”, nr 331, s. 3; Także: (2 XI 1980) „Kierunki”, 
nr 44, s. 3; Reiff  (1988), s. 86. 
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przez następne miesiące, do końca 1980 r., dochodziło również w strukturach 
wojewódzkich i miejskich stowarzyszenia, gdzie w zarządach przewagę uzyski-
wali młodzi działacze angażujący się bezpośrednio w „Solidarność” bądź z nią 
otwarcie sympatyzujący.

Zachodząca w PAX ewolucja ideowo-polityczna znalazła także swój wydźwięk 
podczas tradycyjnych, cyklicznych obchodów rocznicy rewolucji październiko-
wej, która 6 listopada 1980 r odbyła się w auli Liceum im Św. Augustyna. Niemal 
od początku istnienia Polski Ludowej było to jedno z najważniejszych świąt 
wpisanych do „komunistycznego kalendarza”, a zarazem strzeżonych przez partię 
dogmatów, mówiących o tym, że sojusz polsko-radziecki stanowi gwarancję 
nienaruszalności granic i bezpieczeństwa państwa. Po sierpniu 1980 r. starano 
się jednak ów dogmat wykorzystywać do otwartego zwalczania „Solidarności”, 
która miała zagrażać tym doktrynalnym fundamentom. 6 listopada PAX już 
tradycyjnie zorganizował środowiskowe obchody rocznicowe pod szyldem: 
„Cały naród bazą polsko-radzieckiego sojuszu”. Podczas specjalnie zorganizo-
wanej akademii (połączonej z konferencją) uspakajano, że działalność związków 
zawodowych nie zagraża porządkowi społecznemu i  sojuszowi z Moskwą, 
a wręcz przeciwnie, umacnia autentyczne więzi z „narodem słowiańskim”, także 
poprzez wewnętrzne działania zmierzające do poprawy sytuacji w kraju, dialog 
i poszukiwanie kompromisu. W ten sposób nie tylko partia – dotychczas strażnik 
sojuszu, ale cały naród miały umacniać wzajemne relacje, w duchu podmiotowo-
ści oraz zrozumienia potrzeb i aspiracji narodowych. R. Reiff  w swoim referacie 
stwierdzał: „Łącznikiem sojuszu polsko-radzieckiego nie może być tylko mark-
sizm zawężony do fi lozofi i marksistowskiej. Sojusz to sprawa większa, jeśli jej 
adresatem ma być cały naród, to nie do pomięcia są wartości humanizmu chrze-
ścijańskiego, tak istotne dla tożsamości narodowej”36. Jeszcze bardziej dosadnie 
ujął to Wiktor Szwechowicz – szef COSK: „Jeśli fundamentem sojuszu ma być 
cały naród, to również bazą rządzenia w Polsce powinien być cały naród, a nie 
jego część” („Słowo Powszechne”, 10 XI 1980, nr 243, s. 2). „Odnowa” moralna nie 
mogła się dokonać tylko i wyłącznie pod partyjne dyktando, ale ruchy oddolne, 
demokratyczne i samorządne, „w duchu samostanowienia i suwerenności”, nie 
kwestionując jednak imponderabiliów ustrojowych Polski Ludowej”.

36 Prasa stowarzyszenia zamieściła obszerną relację z tych rocznicowych obchodów. Por. (7–9 XI 
1980). „Słowo Powszechne”, nr 242, s. 1; (10 XI 1980). „Słowo Powszechne”, nr 243, s. 1; R. Reiff  (10 
XI 1980, s. 2). Także: (16 XI 1980). „Kierunki”, nr 46, s. 2 oraz (16 XI 1980). „Kierunki”, nr 46, s. 3–4. 
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W tym samym dniu, to jest 6 listopada 1980 r. zebrał się także zarząd PAX, 
na którym R. Reiff  w programowym referacie pt. „Demokracja polska” zwrócił 
przede wszystkim uwagę na perspektywy rozwojowe kraju („Słowo Powszechne”, 
10 XI 1980, nr 243, s. 1–2). Reiff  rozpoczął od przypomnienia polskich wielowie-
kowych źródeł demokracji i tolerancji wyznaniowej, tłumionych przez egoizm 
grup społecznych i wybujałą wolność, graniczącą z anarchizmem. Głównym 
schorzeniem narodowej psychiki miał być brak umiejętności przełamania 
antynomii między silną władzą a poczuciem własnej, niczym nieskrępowanej 
wolności. Współcześnie, zdaniem Reiff a, ten dylemat ponownie stał się aktualny. 
W szeregu zaprezentowanych w tym referacie tez, kilka zwraca szczególną uwagę. 
Utrata przez PZPR społecznego zaufania była faktem bezspornym. Rządząca 
partia przez cały okres powojenny nie potrafi ła przełożyć teoretycznych 
założeń socjalizmu na polityczną praktykę. Wskutek tego naród, zmuszony do 
bezkrytycznego podporządkowania woli władz, został pozbawiony wszelkich 
form samorządności i inicjatywy. Społeczeństwo zostało zatomizowane i struk-
turalnie rozbite. W związku z tym naczelnym problemem polskiej polityki była 
„demokracja”, a właściwie jej defi cyt. Należało więc przede wszystkim przełamać 
fatum w postaci układu, jaki w latach siedemdziesiątych wytworzył się na linii: 
partia – społeczna diaspora. Partia całkowicie zmonopolizowała życie społeczne, 
ograniczając do minimum podmiotowość obywateli, co musiało prowadzić 
najpierw do frustracji, a następnie do eksplozji narodowego niezadowolenia. 
Strajkującym w sierpniu 1980 r. nie chodziło jednak o krytykę socjalizmu jako 
systemu, ale o krytykę „niewydolności” i popełnionych przez partię błędów. 
Narosło więc wiele „niespójności”, które Reiff  odczytywał w kilku wymiarach: 
1) luce pokoleniowej w aparacie władzy; 2) luce między wychowaniem partii 
a wychowaniem w produkcji (nadużywanie języka ideologicznego w komuni-
kacji z robotnikami, fi kcja reżimowych związków zawodowych); 3) luce między 
rządzącymi a rządzonymi (hamowanie samorządności i inicjatywy oddolnej, 
społeczna atomizacja, brak czynnika społecznej kontroli, ignorancja władzy 
wobec społecznych oczekiwań i aspiracji); 4) luce między warunkami życia 
wykonawców a przywilejem rozkazodawców (anomia społeczna, pojawienie się 
„partyjnej arystokracji, stratyfi kacja społeczna, nonszalancja władz w sprawach 
szeroko rozumianej polityki społecznej); 5) luce między aspiracjami dostatniego 
życia człowieka pracy a ambicjami człowieka władzy (nieudolna i preparowana 
polityka komunikacyjna władz ze społeczeństwem, dyletanctwo i „bizantynizm”) 
(R. Reiff , 15–16 XI 1980, s. 3–5; Idem, 23 XI 1980, s. 3, 6–7). W oparciu o tę 
diagnozę należało w opinii przewodniczącego PAX wypracować nową formułę 
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współdziałania „różnych sił” w ramach systemu politycznego. Najpierw jasno 
określić stanowisko partii wobec takich problemów jak: przebudowa struktury 
państwowej, przywrócenie znaczenia ciałom przedstawicielskim, odbudowa 
polskiej samorządności, autonomia dla rodziny i integralność osoby ludzkiej, 
zrozumienie przez elity rządzące, że formuła partii jako siły przewodniej nie jest 
sprawą samej partii, ale narodu jako wieloświatopoglądowej wspólnoty. Proces 
przebudowy życia społeczno-politycznego zakładał następnie zorganizowanie 
aparatu społecznej, oddolnej kontroli „stojącej na zewnątrz władzy” i dysponu-
jącej prawem obywatelskiego veta. A zatem program Reiff a oznaczał całkowite 
odejście od lansowanej przez ponad 35 lat przez Piaseckiego idei państwa, 
w którym to zachodzić miały wszelkie procesy społeczne i polityczne. Podobnie 
do problemu podchodziła wykładnia marksizmu i leninizmu oraz praktyka 
polityczna PRL. Teraz według Reiff a nadszedł dogodny moment, aby uczynić 
system bardziej pluralistycznym, oddać część uprawnień i  funkcji państwa 
w ręce autentycznego i niezależnego aparatu samorządowego („zewnętrzna siła 
samorządowa”) z przypisanymi mu zadaniami kontrolnymi37. 

Podstawowe tezy wyrażone w referacie programowym uzupełni Reiff  podczas 
przemówienia w Sejmie 21 listopada 1980 r. Ponownie skrytykował działania 
ekipy rządzącej, nieufność partii wobec nowych związków zawodowych oraz 
działalność fasadowej Komisji ds. Reformy Gospodarczej, obsadzonej według 
klucza partyjnego, bez uwzględnienia siły, jaką jest „Solidarność”, a także innych 
środowisk opiniotwórczych i eksperckich. Na koniec powiedział: „(…) mówiąc 
naród, myślimy, również – NSZZ „Solidarność”. Stanowi ona przecież integralną, 
znaczną, liczącą się część narodu”38. Powtórzył to jeszcze raz w rozwiniętej 
formie na ostatnim w 1980 r. zebraniu zarządu PAX (25 XI 1980). Miało to 
być zamyśle spotkanie jubileuszowe, zorganizowane w 35-lecie postępowego 
ruchu katolików świeckich (od ukazania się pierwszego numeru tygodnika 

37 Zob. również: (15–16 XI 1980) „Słowo Powszechne”, nr 248, s. 1; (21–23 XI 1980) „Słowo Po-
wszechne”, nr 253, s. 1. Zaprezentowany przez R. Reiff a na zebraniu zarządu Stowarzyszenia PAX 
(6 XI 1980 r.) referat programowy, pomimo, że został przyjęty za dokument całego ruchu, spotkał się 
z krytyką niektórych działaczy, którzy od dawna byli jego oponentami i twardo stali na gruncie 
myślenia państwowego. Ich głos publikowała prasa stowarzyszenia, co świadczyło o otwartości 
i pluralizmie poglądów w PAX . Zob. np. Z. Czajkowski (24 XI 1980, s. 1); J. Stefanowicz (25 XI 1980, 
s. 1); Z. Czajkowski (26 I 1981, s. 3–4); W. Lewandowski (20–22 II 1981, s. 3); (30 IX 1980) „Kierunki”, 
nr 48, s. 3; S. Wlazło (19 IV 1981, s. 3); A. Radajewski (5 VII 1981, s. 1, 3); J. Wagner (5 VII 1981, s. 3, 
6); J. Wołkowski (12 VII 1981, s. 3); A. Bocheński (6 IX 1981, s. 1, 3). 

38 Cały tekst przemówienia zamieściło „Słowo Powszechne”. Por. (24 XI 1980) „Słowo Powszechne”, 
nr 254, s. 2. 



123Tomasz Sikorski : Ewolucja ideowo-polityczna Stowarzyszenia PAX 

„Dziś i  Jutro”)39, ale tym razem obchodzone skromnie, bez pompy celebry, 
obecności władz państwowych i partyjnych, dyplomatów radzieckich, także bez 
nużących ideologicznych referatów, które towarzyszyły tego typu uroczystościom 
w przeszłości40. Najważniejszym dokumentem wówczas przyjętym był list (apel) 
kierownictwa stowarzyszenia do członków i kandydatów, w którym w sposób 
syntetyczny zarysowano ideową drogę środowiska, od czasów „ruchu nienazwa-
nego”, po „ruch odnowy”. Ponownie poddano surowej krytyce działalność PZPR 
w poprzedniej dekadzie, tym razem jednak wymieniając sprawców kryzysu 
państwa z imienia i nazwiska. Wzywano ekipę rządzącą do roztropności i roz-
wagi, przestrzegając przez siłami konserwatywnymi, które metodami siłowymi 
chciałyby ujarzmić oddolny proces samoorganizacji społeczeństwa. Wysuwano 
wcześniej artykułowane postulaty demokratyzacji, budowy samorządnego 
społeczeństwa obywatelskiego, ale poparcie dla „Solidarności”, zadeklarowane 
już wcześniej, kilkakrotnie i wprost nie było bezwarunkowe. Autorzy listu mieli 
świadomość, że „Solidarność” nie stanowi pod względem ideowym „monolitu”, 
że tworzą ją ludzie o różnym doświadczeniu, ideowym zakorzenieniu, sięgający 
do różnych tradycji szkół politycznego myślenia. W związku ścierały się dwie 
główne orientacje: „fundamentalistów” i „pragmatyków” – pisano. Największe 
niebezpieczeństwo dostrzegano wśród byłych członków KSS KOR, którzy od 
jesieni 1980 r. zasilili zaplecze eksperckie związku, tak na szczeblu centralnym, 
jak i w strukturach regionalnych i zakładowych. Kwestionowali oni podstawy 
ustrojowe Polski Ludowej, uciekali się do haseł strajku generalnego, który mógł 
sprowokować partię do siłowych rozwiązań i konfrontacji, niwecząc dzieło 
„porozumień sierpniowych”. Wówczas za ten dramatyczny scenariusz winę 
ponosiłyby dwie strony konfl iktu, choć w różnym stopniu. Co najistotniejsze 
jednak, kierownictwo PAX dostrzegało w „Solidarności” nie tyle typowy zwią-
zek zawodowy walczący o prawa pracownicze i socjalne, ile społeczny ruch 
rewindykacji społecznych i obywatelskich o religijnej tożsamości, ubiegający 
się o upodmiotowienie narodu. W liście czytamy między innymi: „Solidarność 
będąca ruchem o znacznym udziale przedstawicieli klasy robotniczej, nie odwo-
łuje się do tradycji międzynarodowego ruchu robotniczego. Nie posługuje się też 
tradycyjną symboliką proletariacką, a nawiązuje głównie do symboliki, tradycji 

39 Cały numer „Słowa Powszechnego” (255) z 25 XI 1980 poświęcono obchodom 35-lecia Stowa-
rzyszenia PAX. 

40 Prasa Stowarzyszenia PAX od czerwca 1980 do marca 1981 r. zamieszczała rozliczne teksty 
przypominające dorobek, tradycję i wielowymiarową działalność Stowarzyszenia PAX w ramach 
cyklu „PAX – 35 lat”. 
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oraz retoryki narodowej i katolickiej. Pieśnią intonowaną na jej zgromadzeniach 
nie jest Międzynarodówka, a z reguły „Jeszcze Polska nie zginęła” lub „Boże coś 
Polskę”. Nie używa się też w zasadzie czerwonego sztandaru, ale biało-czerwony. 
Działacze „Solidarności” posługują się często symbolem krzyża, a niektórzy wręcz 
demonstrują swoją religijność (Lech Wałęsa, Kazimierz Świtoń, Anna Walen-
tynowicz). Dla wielu działaczy „Solidarności” charakterystyczny jest stereotyp 
„Polaka – katolika”41.

Grudzień 1980 r. zamykał pierwszy „posierpniowy” etap ewolucji ideowo-
-politycznej Stowarzyszenia PAX. Wystąpienia programowe i publicystyczne 
członków środowiska oraz deklarowane i faktyczne, choć nie bezwarunkowe 
poparcie udzielone „Solidarności” sprawiły, że PAX powoli odzyskiwał wiary-
godność społeczną. Stowarzyszenie nie było już tylko bezkrytycznym i serwili-
stycznym sojusznikiem partii, ale jako konstruktywny ruch katolików świeckich 
uzyskiwało podmiotowość w relacjach z aparatem partyjno-rządowym. Patrząc 
z perspektywy ideowej, można stwierdzić, że wstrząsnęła nim „rewolucja”. Nie był 
to już bowiem ruch, który tworzył i przez 35 lat rozwijał B. Piasecki42. Zmieniło 

41 Zob. (28 XI 1980) „Słowo Powszechne”, nr 257, s. 1–2; (28 XI 1980) „Słowo Powszechne”, nr 257, 
s. 1. Również: (7 XII 1980) „Kierunki”, nr 49, s. 1–2. Tezy zawarte w art. Reiff a rozwinął Jan Król 
(4 I 1981, s 3). 

42 O ile jeszcze w styczniu 1980 r. prasa stowarzyszenia w rocznicę śmierci B. Piaseckiego starała 
się przypomnieć jego sylwetkę i myśl polityczną (np. J. Wójcik (6 I 1980, s. 1, 6), o tyle już rok później 
niemal całkowicie ją przemilczano, poza krótkim tekstem S. Wlazło (4 I 1981, s. 3). Znamienny wydaje 
się fakt, że w otwierającym w 1981 r. numerze „Słowa Powszechnego”, w rocznicę śmierci B. Piasec-
kiego, nie zamieszczono żadnego artykułu wspomnieniowego, a jedynie dwa nekrologi: rodziny 
i zarządu PAX-u. Z kolei w maju 1981 r. kierownictwo PAX-u na wniosek Reiff a, na posiedzeniu 
zarządu stowarzyszenia przyjęło komunikat, w którym mowa była o wstrzymaniu dalszego kolportażu 
książki B. Piaseckiego pt. Kierunki. Czytamy tam m.in.: „Szereg zawartych w tym zbiorze publikacji 
nie wyraża aktualnych ocen ideowo-politycznych ruchu”. Zob. (13 V 1981) „Słowo Powszechne”, nr 95, 
s. 1. Autorami dokumentu byli: Wrzeszcz, Lewandowski i Kabat. Na posiedzeniu zarządu Stowarzy-
szenia PAX 5 VI 1981 r. aprobowano w trybie uchwały komunikat, jako ofi cjalne stanowisko ruchu. 
Szeroko na temat dyskusji wokół wstrzymania kolportażu książki Piaseckiego pisze J. Skwarski (1990, 
s. 127–129). Kolejną ważną kwestią, która świadczyła o krytycznej ocenie powojennego dziedzictwa 
PAX-u, była dyskusja nad nową wykładnią „Wytycznych”. Sprawa ta została zasygnalizowana w ko-
munikacie z 6 maja, następnie dyskutowano nad nią od czerwca 1981 r. Dokument miał zostać 
przyjęty podczas obrad zarządu 25 XI 1981 r. – w 35 rocznicę powstania środowiska „Dziś i Jutro”. 
Okazało się jednak, że część działaczy chciało odstąpić od przyjmowania „Wytycznych” i domagała 
się przygotowania projektu „Deklaracji Ideowej”. W efekcie powstała deklaracja daleko odbiegająca 
od ideologii PAX-u, rewidująca tezę o socjalistycznym zaangażowaniu w państwo o wieloświatopo-
glądowej strukturze, wyrażano potrzebę samorządności i demokratyzacji w ramach istniejącego 
systemu politycznego, poszerzenia bazy rządzenia i koncepcję narodu jako podstawy sojuszu polsko-
-radzieckiego. Pomimo że deklaracja wywołała podczas spotkania zarządu 4 XI 1981 r. opór wśród 
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się również zasadniczo oblicze prasy PAX-u, nie tylko dlatego, że ingerencja cen-
zury nie była już tak silna, ale przede wszystkich dlatego, że czasopisma otwarły 
się na problemy jeśli nie nowe, to trudne, jak samorządność i demokratyzację. 
W ruchu postępowych katolików doszło również do wymiany pokoleniowej. 
Dawni, starzy działacze, związani z PAX-em, od początku jego istnienia utracili 
swoją pozycję i znaczenie. Na ich miejsce przychodzili młodzi sympatycy (także 
członkowie) „Solidarności”, którzy awansowali nie tylko w centrali, ale również 
w strukturach terenowych. 

W  wysuwanych wówczas przez stowarzyszenie postulatach (referatach 
programowych) opowiadano się przede wszystkim za realizacją porozumień 
sierpniowych i wrześniowych, dialogiem, współdziałaniem i „odnową spo-
łeczną”. Krytykowano wszelkie próby „siłowego” rozwiązania kryzysu. PZPR 
przestrzegano przed „konfrontacją” z masowym ruchem rewindykacji społecznej, 
„Solidarność” przed strajkami, które zaostrzały pole konfl iktu i rozbijały jedność 
narodu. Proponowano odbudowę samorządności (związkowej, rolniczej43 i aka-
demicko-studenckiej), przywrócenie właściwej roli ciałom przedstawicielskim. 
Partia – jak wówczas przekonywano – utraciła mandat do tego, aby określać się 
jako „siła przewodnia narodu”, bazą rządzenia był cały naród, a nie tylko jego 
część. Otwarcie domagano się „poszerzenia bazy rządzenia”. Co oznaczało, że 
samorządne związki zawodowe oraz niezależne organizacje środowiskowe 
mogłyby tworzyć nową „oś pionową” struktur państwowych. Koncepcja ta – klu-
czowa dla programu PAX-u była konsekwentnie rozwijana do 13 grudnia 1981 r. 
(R. Reiff  (25 X 1981, s. 1–3)44. Swój najpełniejszy wyraz znalazła w obszernym 

części działaczy PAX-u i decyzję o jej przyjęciu odłożono w czasie. Ostatecznie nie została przyjęta, 
ponieważ 13 XII 1981 r. wprowadzono stan wojenny i działalność PAX-u zawieszono. Fragmenty 
dyskusji nad dziedzictwem PAX-u na okoliczność 35-lecia ruchu zamieściły „Kierunki”. Por. (7 XII 
1981). „Kierunki”, nr 49, s. 6–7.

43 Już od września 1980 r. poświęcano temu zagadnieniu na łamach prasy stowarzyszenia sporo 
miejsca. Zob. np. (mos.) (18 IX 1980, s. 1); L. Stelmaszczyk (21 X 1980, s. 3); K. Piecha, L. Stelmaszczyk 
(10 XI 1980, s. 3); E. Majkut (13 XI 1980, s. 3); (j.ś.) [J. Ślaski]. (20 XI 1980, s. 1); (mos.) (8–10 V 1980, 
s. 1); (14 V 1981) „Słowo Powszechne”, nr 96, s. 1; (14 V 1981) „Słowo Powszechne”, nr 96, s. 2; (29 III 
1981) „Kierunki”, nr 12, s. 1, 8; A.W. Kaczorowski, J. Mach, M. Machnacki (24 V 1981, s. 11). W 1981 r. 
Reiff  zaangażował się w rejestrację NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Spotykał się 
z regionalnymi działaczami wiejskiej samorządności, zabiegał o rejestrację w Sejmie i Radzie Państwa. 
Również prasa stowarzyszenia pisała o działalności związkowców na wsi. W artykule pt. „Rolnik ma 
rację” twierdził wprost, że chciałby być „ambasadorem tej sprawy” Por. (10 V 1981) „Kierunki”, nr 19, 
s. 7. Por. także: R. Reiff  (1988), s. 172–206.

44 Do czasu opublikowania głośnego artykułu pt. „Wielka Koalicja” koncepcja „poszerzenia bazy 
rządzenia” przybierała różne formy, np.: Narodowej Rady Samorządowej, Izby Samorządowej (druga 
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artykule R. Reiff a pt. „Wielka Koalicja”, w którym pisał wprost, że „linia poro-
zumienia” powinna być poprzez budowę współdziałania „wielkiego centrum”: 
Kościoła, PZPR i NZSS „Solidarności”45. W istocie oznaczało to utratę faktycznego 
monopolu przez rządzącą partię46. W sferze ideowej – jak tłumaczono – realizację 
idei „socjalizmu całego narodu”. Ideowo-programowy „zwrot” PAX-u, generalnie 
życzliwie odbierany przez „konstruktywną opozycję” (także niektórych libera-
łów partyjnych), miał też swoich krytyków. Niektórzy, jak choćby Mieczysław 
F. Rakowski (też utożsamiany ze skrzydłem liberalnym w PZPR), przypisywał 
kierownictwu stowarzyszenia intencje daleko szersze, zmierzające do budowy 
„ośrodka chadeckiego”, który w dogodnym momencie miałby się przerodzić 
w stronnictwo polityczne47. Konserwatywne skrzydło PZPR szło jeszcze dalej, 
sugerując, że PAX jest katolicką przybudówką „solidarnościowej ekstremy”, a jej 

izba parlamentu), Ruchu Porozumienia Narodowego, czy Komitetu Ocalenia Narodowego. Wspo-
minano o niej w wielu artykułach już od lutego 1981 r. Zob. np. (22 II 1981) „Kierunki”, nr 8, s. 1, 5–6; 
(22 II 1981) „Kierunki”, nr 12 s. 2–3; (17–19 VII 1981) „Słowo Powszechne”, nr 144, s. 3; R. Reiff  (6 
IX 1981, s. 2); R. Reiff  (4 XI 1981, s. 2); (11 X 1981) „Kierunki”, nr 41, s 2; R. Reiff  (10 VI 1981, s. 5–6); 
R. Reiff  (1 XI 1981, s. 1–3). Zob. też rozwinięcie koncepcji „wielkiej koalicji: (28 X 1981) „Kierunki”, 
nr 45, s. 1, 3; R. Reiff  ( 8 XI 1981, s. 1, 3); R. Reiff  (22 XI 1981, s. 1–2); R. Reiff  (7 XII 1981, s. 1–2); 
R. Reiff  (13 XII 1981, s. 1–2).

45 Druk artykułu poprzedziło sejmowe przemówienie Reiff a z 25 XI, w którym zarysował główne 
założenia swojej koncepcji. Później dokonywano jej wykładni i oceny jeszcze wielokrotnie, w kolej-
nych referatach programowych, tekstach publicystycznych, wypowiedziach publicznych (na spotka-
niach aktywu PAX, w centrali i w terenie, w radio i telewizji), w licznych wywiadach prasowych (także 
w prasie bezdebitowej), udzielanych głównie przez przewodniczącego Stowarzyszenia PAX. Por. 
Skwarski (1990, s. 136–151); R. Reiff  (1988, s. 276–387); R. Reiff  (2005, s. 159–160); Pilecki (1986, 
s. 37 – 62); Burdeński (1988, s. 17–19); J. Huk (1984, s. 59–68); J. Kuciński. (1988, s. 103–109).

46 Co ciekawe, koncepcja „Wielkiej Koalicji” była w swojej treści bliźniaczo podobna do postula-
tów wysuniętych przez Konserwatorium „Doświadczenia i Przyszłość”, w opracowanym na przełomie 
wiosny i lata 1980 r. raporcie. Zob. (1980). Doświadczenie i przyszłość. Ocena sytuacji w Polsce i pro-
gnoza rozwoju wydarzeń na dzień 10 lipca 1981 roku, Warszawa: na prawach maszynopisu. W nieco 
zmodyfi kowanej formie podobny program wysuwało opozycyjne środowisko „Głosu” (Antoni Ma-
cierewicz, Ludwik Dorn, Jakub Karpiński, Jarosław Kaczyński i inni), tyle tylko, że już po wprowa-
dzeniu stanu wojennego. Wychodziło ono z założenia, że po wprowadzeniu stanu wojennego państwo 
partyjne przestało istnieć, a jedynymi trwałymi instytucjami są: Kościół, wojsko i społeczeństwo. Por. 
T. Sikorski (2009, s. 201–224); T. Sikorski (2010, s. 91–101).

47 Pogląd taki wyraził M.F. Rakowski 14 XI 1980 r. podczas spotkania z aktywem partyjnym 
w Zielonej Górze. Por. Skwarski (1990, s. 112); Dworaczek (2014, s. 293). Podobnie działania kierow-
nictwa PAX-u  oceniał Wiesław Mysłek, profesor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC 
PZPR. Por. W. Mysłek (1982). Faktyczne próby przygotowania zaplecza do odbudowy krajowego 
ruchu chadeckiego podejmowali wówczas: Janusz Zabłocki z PZKS oraz seniorzy Stronnictwa Pracy 
(Kazimierz Studentowicz, Konstanty Turowski, Stefan Kaczorowski, Władysław Siła-Nowicki i Zbi-
gniew Madeyski). Zwrócili się oni 23 września 1981 r. ze specjalnym memoriałem do Episkopatu 
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lider – R. Reiff , karierowiczem i „zaślepionym oportunistą” rozbijającym system 
polityczny Polski Ludowej, wykorzystującym do tego miejsce i pozycję, jaką PAX 
zajmował przez ponad trzydzieści lat48. Z drugiej jednak strony, przynajmniej 
w pierwszych miesiącach 1981 r., kiedy kraj ponownie ogarnęła fala strajków, 
władze czyniły wobec stowarzyszenia różne pojednawcze gesty. W „terenie” 
lokalni dygnitarze partyjni chętnie przyjmowali członków stowarzyszenia, wzrosła 
również ich pozycja działaczy PAX-u w radach narodowych. Otworzyły się też 
drogi awansu na szczeblu wojewódzkim. PAX miał się bowiem stać oparciem dla 
rządzącej partii, sojusznikiem w poszukiwaniu porozumienia z „Solidarnością”. 
Uwieńczeniem tego procesu był wybór R. Reiff a do Rady Państwa (12 II 1981 r.).

W konsekwencji wprowadzenia stanu wojennego (uchwałą Rady Państwa 
z 12 XII 1981 r., na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego) 13 grud-
nia 1981 r. działalność PAX-u, podobniej, jak innych stowarzyszeń katolickich, 
zawieszono. Ryszard Reiff  na posiedzeniu Rady Państwa jako jedyny z czterna-
stu jej członków sprzeciwił się zatwierdzeniu uchwały o wprowadzeniu stanu 
wojennego i dekretu o stanie wojennym, za co został wkrótce odwołany49. 23 
stycznia 1982 r., podczas zebrania zarządu Stowarzyszenia PAX, Reiff  został 
także odwołany z funkcji przewodniczącego. Jego miejsce zajął Zenon Komen-

w sprawie reaktywacji Stronnictwa Pracy. Indywidualne próby reaktywacji „ośrodka chadeckiego” 
podejmował również kilka razy Studentowicz.

48 Partyjni konserwatyści, określani w ówczesnym żargonie jako „beton partyjny”, skupiali się 
wokół rożnych organizacji i klubów, m.in.: Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald”, Klubu „War-
szawa 1980”, Katowickiego Forum Partyjnego i Forum Dyskusyjnego Komunistów Warszawy, Dys-
kusyjnego Klubu Inteligencji Partyjnej. Z tymi środowiskami związani byli prominentni działacze 
PZPR, np. Tadeusz Grabski, Stefan Olszowski, Albin Siwak i Andrzej Żabiński. Dysponowały one 
również własnymi ogólnopolskimi tytułami prasowymi, np. „Płomienie”, „Barwy” i „Rzeczywistość”. 
Zob. też: J. Kazimierski (2013, s. 209–232); P. Gasztold-Sen (2012). Do najbardziej napastliwych 
ataków na Stowarzyszenie PAX i personalnie R. Reiff a należały teksty: (4 X 1981) „Rzeczywistość”, 
nr 20, s. 4; P. Znamieniecki (4 X 1981, s. 1, 4); (25 X 1981) „Rzeczywistość”, nr 23, s. 4; J. Górecki (5 
XI 1981, s. 4 (zob. też odpowiedź „Słowa Powszechnego” – J. Ślaski (9 XI 1981, s. 2); (8 XI 1981) 
„Rzeczywistość”, nr 25, s. 4; P. Znamieniecki (15 XI 1981, s. 1, 4); H. Wandowski (22 XI 1981, s. 3, 10); 
(22 XI 1981) „Rzeczywistość”, nr 27, s. 4; J. Górecki (6 XII 1981, s. 1, 4); (6 XII 1981) „Rzeczywistość”, 
nr 29, s. 3; N. Michta (6 XII 1981, s. 5); F.L. (23 X 1981, s. 2); (26 XI 1981) „Trybuna Ludu”, nr 278, 
s. 3. Koncepcję „wielkiej koalicji” atakowano również w trakcie wystąpień publicznych, np. podczas 
narady Stefana Olszowskiego z aktywem partyjnym w Ostrowcu Świętokrzyskim, podczas spotkania 
Olszowskiego z zespołem redakcji „Sztandaru Młodych”, podczas przemówienia Mariana Orzechow-
skiego na posiedzeniu wszechnicy partyjnej w Poznaniu. 

49 Z.M. Przetakiewicz jr twierdził, że już 24 XII 1981 r. Reiff  przesłał gen. W. Jaruzelskiemu pry-
watny list, w którym składał mu podziękowania i życzył powodzenia. Por. Z.M. Przetakiewicz jr (2016, 
s. 125).
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der, reprezentant orientacji „zachowawczej”. Do podobnych roszad („czystek”) 
wkrótce doszło również w strukturach terenowych (na wszystkich szczeblach) 
stowarzyszenia. 
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— ABSTRAKT —

Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań doty-
czących zapewnienia bezpieczeństwa społecz-
ności lokalnych zawartych w dokumentach pro-
gramowych następujących partii politycznych: 
Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska 
RP , Nowoczesna Ryszarda Petru, Zjednoczona 
Lewica, Polskie Stronnictwo Ludowe, Partia 
Razem, Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej 
Wolność i Nadzieja, a także ruchu społecznego, 
a  obecnie stowarzyszenia Kukiz 15. Autor 
wyróżnił najważniejsze składowe bezpieczeństwa 
społeczności lokalnych; należą do niego: bezpie-
czeństwo przestrzeni (infrastruktura drogowa, 
miejsca wypoczynku, architektura, oświetlenie); 
bezpieczeństwo publiczne jest rozumiane jako 
gwarancja niezakłóconego funkcjonowania 
zarówno obywateli, jak i instytucji; bezpieczeń-
stwo ekologiczne; dostęp do usług, świadczeń, 

— ABSTRACT —

Th e aim of the present paper is to point to some 
solutions to the provision of security to local 
communities, the solutions being contained in 
the program proposals of the following politi-
cal parties: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma 
Obywatelska RP, Nowoczesna Ryszarda Petru, 
Zjednoczona Lewica, Polskie Stronnictwo 
Ludowe, Partia Razem, Koalicja Odnowy Rzeczy-
pospolitej Wolność i Nadzieja as well as the social 
movement – and currently an association – Kukiz 
15. Th e author distinguished the most important 
constituents of the security of local communities. 
Th ey encompass what follows: area security (road 
infrastructure, entertainment area, architecture, 
lighting); public security as conceived of as the 
warranty of the undisturbed actions of both 
citizens and institutions; ecological security; the 
access to services, welfare and institutions; the 
economic security of the local community.
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W pewnym uproszczeniu można wskazać, że bezpieczeństwo społeczności 
lokalnych rozumiemy jako stan braku obiektywnych zagrożeń zbiorowości 
zamieszkującej niewielkie terytorium, połączonej silnymi więzami partyku-
larnymi, poczuciem przywiązania do miejsca, w którym się żyje, jego tradycji, 
historii, a  także chęcią dbałości o  wielowymiarowe bezpieczeństwo na tej 
przestrzeni. Lokalność rozumieć można jako związek terytorialny – pewnego 
umiejscowienia w przestrzeni, przynależność do pewnego krajobrazu. Jest to 
również związek emocjonalny. Przestrzeni rozumianej jako obszar zajmowany 
i użytkowany przez daną zbiorowość. Poprzez terytorium rozumieć można: 
wspólnotę czy spółdzielnię mieszkaniową, ulicę lub ich zbiór, osiedla, sołectwo, 
parafi ę, dzielnice, gminy, powiat, w niektórych ujęciach województwo czy obszary 
regionów na styku kilku województw, a nawet obszary transgraniczne. Ujęcie 
społeczności lokalnej wykracza jednak poza ramy administracyjne, porządkujące 
wspólnoty lokalne. Przestrzenie mogą przybierać charakter geografi czny, ale 
i historyczny. Ważnym elementem jest tożsamość terytorialna. Możemy mówić 
o trzech jej wymiarach – pierwszy z nich jest przypisany przez fakt urodzenia 
się w nim, drugi, nabyty w procesie socjalizacji i kauteryzacji, i trzeci, świadomie 
wybierany w akcie tworzenia tożsamości samoświadomościowej (Rylka, 2010, 
s. 9). W literaturze przedmiotu rozróżniam dwa pojęcia „zbiorowości terytorial-
nej” i „wspólnoty terytorialnej”. W pierwszym przypadku podstawową więzią 
społeczną jest terytorium rozumiane jako wspólna wartość i korelat stosunków 
społecznych, a więc wieź emocjonalną połączoną z przekonaniami odnoszącymi 
się do tego terytorium jako części przestrzeni społecznej. Natomiast w drugim 

instytucji; bezpieczeństwo ekonomiczne spo-
łeczności lokalnej.

W  tekście autor postara się odpowiedzieć 
na pytanie, czy w  programie partii politycz-
nych bezpieczeństwo społeczności lokalnych 
było wyartykułowane i stanowiło wyróżniony 
fragment programu. Jak dużo związana z nim 
problematyka zajmowała miejsca. Na jakich ele-
mentach bezpieczeństwa skupiały się środowiska 
polityczne podczas wyborów parlamentarnych 
w 2015 roku. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo publiczne, 
bezpieczeństwo społeczności lokalnych, wybory 
parlamentarne

In the paper, I  will attempt to answer the 
question whether in the program proposals of 
the said political parties the security of local 
communities was well-articulated and whether 
it was an underlined fragment thereof. Moreover, 
I will investigate the question how much space 
the security-related issues occupied and what 
constituents of the security the political circles 
focused on during the parliamentary elections 
of 2015.

Keywords: public security, security of local com-
munities, parliamentary elections 
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przypadku mówimy o wspólnocie, która posiada zaawansowany proces integracji 
kulturowej i społecznej. Wspólnota terytorialna jest zatem grupą ideologiczną 
(Rylka, 2010, s. 23). Można powiedzieć, że wspólnota terytorialna ma poczucie 
zakorzenienia. Tożsamość regionalna i per analogiam lokalna są specyfi cznymi 
przypadkami tożsamości społecznej i kulturowej (symbolicznej), gospodarczej, 
ale również – o czym była już mowa – topografi cznej. Tożsamość lokalną i regio-
nalną opisywać można w kilku perspektywach:

 – psychologicznej – kluczowy jest stopień indywidualnej identyfi kacji, 
często wyrażanej w altruistycznych działaniach;

 – socjologicznej – konstytutywny staje się w tej perspektywie element świa-
domościowy oparty na antynomii: my – oni, a więc oparty na poczuciu 
odrębności;

 – ekonomicznej – szczególnie ważna w wymiarze gospodarki rynkowej – 
odnosząca się do gospodarki regionalnej;

 – politologicznej – odnosi się do preferencji politycznych, do wyborów 
regionalnych, ale również chodzi w niej o tradycje polityczne;

 – historycznych – powiązanie z bohaterami z regionu, instytucjami histo-
rycznymi;

 – antropologicznej i etnografi cznej – istotnym wyznacznikiem tożsamości 
staje się strój, obyczaje, symbole kultury materialnej;

 – geografi cznej – przypisanie do terytorium;
 – urbanistyczno-architektonicznej – czynnikiem konstytuującym ją są np. 

specyfi czne rozwiązania urbanistyczne (Szczepański, 2005, s. 129–130).
Przykładami wspólnot związanych silną tożsamością, odpowiedzialnością są 

chociażby mieszkańcy: Kaszub, Podhala, a może w trochę mniejszym stopniu 
Kociewia, Pałuk, Orawy itp. 

W zdefi niowaniu społeczności lokalnej ważnymi czynnikami będą: także 
typ społeczności (chociażby podział: miejska – wiejska, czy też antynomia: 
społeczność tradycyjna – nowoczesna) oraz więzy emocjonalne, jakie zachodzą 
między ludźmi na danym obszarze. 

Bezpieczeństwo na poziomie lokalnym jest wielowymiarowe i odzwierciedla 
potrzeby danej grupy. Do jego najistotniejszych elementów należą:

 – bezpieczeństwo przestrzeni (infrastruktura drogowa, miejsca wypo-
czynku, architektura, oświetlenie);

 – bezpieczeństwo publiczne jest rozumiane jako gwarancja niezakłóconego 
funkcjonowania zarówno obywateli, jak i instytucji;

 – bezpieczeństwo ekologiczne;
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 – dostęp do usług, świadczeń, instytucji;
 – bezpieczeństwo ekonomiczne społeczności lokalnej1.

Celem artykułu jest wskazanie rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpie-
czeństwa społeczności lokalnych zawartych w dokumentach programowych 
następujących partii politycznych: Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywa-
telska RP, Nowoczesna Ryszarda Petru, Zjednoczona Lewica, Polskie Stronnictwo 
Ludowe, Partia Razem, Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, 
a także ruchu społecznego, a obecnie stowarzyszenia Kukiz 15. Autor postara się 
odpowiedzieć na pytanie, czy w programie partii politycznych bezpieczeństwo 
społeczności lokalnych było wyartykułowane i stanowiło wyróżniony fragment 
programu oraz jak wiele związana z nim problematyka zajmowała miejsca. Autor 
postara się znaleźć informacje, na jakich elementach bezpieczeństwa skupiały się 
środowiska polityczne. Hipoteza mówi: partie o profi lu centrowym i lewicowym 
więcej miejsca poświęcają problematyce bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni od 
środowisk prawicowych. Hipoteza poboczna: zagadnienia bezpieczeństwa spo-
łeczności lokalnych są rzadko podejmowane w dokumentach programowych na 
szczeblu ogólnopolskim, a częściej ze względu na charakter wyborów podejmo-
wane są podczas wyborów samorządowych. Metoda zastosowana w niniejszym 
artykule to krytyczna analiza tekstu. 

W naukach o polityce coraz częściej pojawiają się opinie, że tradycyjny 
podział na prawicę i lewicę w odniesieniu do partii politycznych jest nieprecy-
zyjny. Roman Bäcker zauważył, że niemożliwe jest stworzenie „takiej defi nicji 
prawicy i lewicy, która obejmowałaby wszystkie przypadki ugrupowań, które są 
tak nazywane albo się autoidentyfi kują jako takie” (Bäcker, 2011, s. 146). W tych 
rozważaniach bliższy jednak będzie pogląd Norberto Bobbio, który stwierdził, że 
„Prawica i lewica to dwa terminy antytetyczne, od ponad dwóch stuleci używane 
powszechnie w celu wskazania sprzeczności pomiędzy ideologiami i ruchami, 
na jakie podzielone jest głęboko skonfl iktowane uniwersum myśli i działań 
politycznych” (Boobio, 1996, s. 25). Oczywiście przyglądając się poszczególnym 
kategoriom dystynktywnym dla prawicy i lewicy – można zauważyć, że odwo-
łują się do wartości zarówno prawicowych, jak i lewicowych, mimo konkretnej 
identyfi kacji tych ugrupowań.

1 W szerokim ujęciu będzie to również bezpieczeństwo zdrowotne, a nawet w pewnym sensie 
militarne. W artykule jednak autor skupi się na bezpieczeństwie przestrzeni oraz bezpieczeństwie 
publicznym, a także niektórych elementach bezpieczeństwa ekonomicznego społeczności lokalnej. 
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Niemniej polska scena polityczna, zdaniem autora, nadal generalnie przypo-
mina tradycyjny podział na prawicę i lewicę, chociaż trudno nie zauważyć, że 
mamy ugrupowania, które trudno jednoznacznie sklasyfi kować, jak chociażby 
Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowoczesna, czy środowisko Kukiz 15. Faktem 
jest też, że w wielu sprawach zaciera się wyrazistość poglądów różnych partii 
politycznych, a różnice odnoszą się przede wszystkim do spraw światopoglądo-
wych. W celu porządkującym autor przyjął, że prawicową partią konserwatywno-
-liberalną była Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja, o profi lu 
niepodległościowym i socjalnym, ale z elementami prawicowymi, w kontekście 
światopoglądowym to Prawo i  Sprawiedliwość, zaś partiami centrowymi, 
które łączyły postulaty liberalne z odniesieniami do solidaryzmu społecznego 
w kwestiach gospodarczych z  jednoczesnym podkreślaniem laickości były: 
PO i Nowoczesna, gdzie – zdaniem autora – bardziej na lewo przesunięta była 
partia Ryszarda Petru. Znacznie trudniej, nawet w uproszczeniu, zakwalifi kować 
Polskie Stronnictwo Ludowe, gdyż partia ta należy do ugrupowań o malejącym 
znaczeniu, której elektorat stanowi konkretna grupa wyborców, w tym przypadku 
głównie rolników, a program partii jest raczej centroprawicowy, zważywszy cho-
ciażby na odwołania do tradycji. Jednocześnie jednak nie można zapominać, że 
ugrupowanie to w poprzedniej kadencji przyjęło do swojego klubu sporą grupę 
działaczy Twojego Ruchu Janusza Palikota. Środowisko skupione wokół Pawła 
Kukiza podczas wyborów reprezentowało w większości poglądy różnych nurtów 
tradycyjnie usytuowanych na prawicy – jak frakcje konserwatywno-liberalne, 
republikańskie, narodowe, ale doszukać się można także zalążka idei o charak-
terze patriotyczno-lewicowym, reprezentowanym przez Kornela Morawieckiego. 

Wybory parlamentarne, które odbyły się 25 października 2015 roku, dość 
poważnie zmieniły polską scenę polityczną. Poza parlamentem znalazła się 
Zjednoczona Lewica, a większość parlamentarną uzyskała jedna partia: Prawo 
i Sprawiedliwość. Pojawił się nowy gracz w postaci Nowoczesnej Ryszarda Petru 
oraz środowiska niejednorodnego ideowo, skupionego wokół muzyka Pawła 
Kukiza. 

Koncepcje bezpieczeństwa społeczności lokalnych są często kompatybilne 
z kilkoma postulatami o charakterze ustrojowym, jak np. decentralizacji władzy, 
wzmocnienia roli samorządów terytorialnych, czy też przenoszenia instytucji 
państwowych w różne miejsca kraju w celu niwelacji różnic między centrum 
a peryferiami. Spory wpływ mają także koncepcje socjologii miasta czy też 
urbanistyki, jak chociażby „Teoria rozbitych okien” czy też „Crime prevention 
through urban design” . 
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W obszernym programie Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim można 
wyeksponować kilka zagadnień zwanych bezpieczeństwem społeczności lokal-
nych. Są to zmiany w strukturze samorządu opierające się na pomyśle stworzenia 
województwa warszawskiego w celu wzmocnienia rozwoju reszty Mazowsza 
(Zdrowie, praca, rodzina, 2015, s. 53). Widziano bowiem dysproporcję między 
środkami fi nansowymi przeznaczonymi na rozwój stolicy i zupełnie innymi 
na tereny województwa mazowieckiego. Ponadto program PiS odwołuje się do 
pojęcia „zrównoważonego rozwoju”, rozumianego jako wspieranie potencjału 
„Polski powiatowej i gminnej” (Zdrowie, praca, rodzina, 2015, s. 53). W tym ujęciu 
zrównoważony rozwój miał mieć charakter ekonomiczny – zrównywanie dostęp-
ności do zasobów oferowanych przez państwo, a nie do teorii ekologicznych 
idei ograniczonych możliwości. Także Polskie Stronnictwo Ludowe odnosiło 
się do postulatów zrównoważonego rozwoju, w programie tej partii zapisano: 
„Stawiamy na zrównoważony rozwój poszczególnych regionów, ośrodków 
wielkomiejskich i prowincji; na spójność terytorialną, która jest tak samo ważna, 
jak spójność ekonomiczna i społeczna. Dla zrównoważonego rozwoju istotne 
znaczenie ma rozwój sektora usług, w tym szczególnie związanych z naszym 
codziennym funkcjonowaniem (usługi zdrowotne, socjalne i środowiskowe)” 
(Deklaracja wyborcza PSL, 2015, s. 26). W ujęciu PSL-u zrównoważony rozwój 
miał obejmować również środowisko naturalne.

Ciekawy pomysł proponowało środowisko Pawła Kukiza, które chciało, aby 
część instytucji centralnych, podobnie jak np. w Niemczech, przenieść poza 
Warszawę, aby wzmocnić inne ośrodki miejskie, a ponadto przybliżyć problemy 
mieszkańców innych regionów elitom politycznym i administracyjnym (Strategia 
zmiany Kukiz 15, 2015, s. 14). W programie PiS zapisano: „Dążąc do poprawy 
jakości demokracji lokalnej, spełnimy coraz powszechniejszy postulat ustawo-
wego ograniczenia w czasie – do dwóch kadencji – nieprzerwanego pełnienia 
tej samej funkcji przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; po przerwie 
trwającej co najmniej jedną kadencję zainteresowana osoba będzie mogła kan-
dydować na to samo stanowisko ponownie” (Zdrowie, praca, rodzina, 2015, s. 53). 
Celem tego zabiegu miało być zwiększenie fl uktuacji władz samorządowych 
i swoiste „odbetonowanie” zastałych zależności i powiązań. Podobny postulat 
pojawił się w programie Partii Razem (Razem inna polityka jest możliwa, 2015). 
Nie zauważano w tych środowiskach, że takie rozwiązanie ogranicza bierne 
prawo wyborcze. 

W obszarze infrastruktury Prawo i Sprawiedliwość postulowało budowę 
szybkich połączeń między dużymi miastami, ale co znacznie ważniejsze z punktu 
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widzenia społeczności lokalnej – obwodnic dużych miast, a także podkreślano 
potrzebę zniesienia wykluczenia komunikacyjnego w odniesieniu do miesz-
kańców wschodnich województw poprzez szybką realizację na tych terenach 
programu budowy dróg, a ponadto w celu ograniczenia ruchu kołowego – w pro-
gramie znalazł się postulat głoszony od lat 90. minionego wieku przez środowiska 
ekologów, który sprowadzić można do hasła: „Tiry na tory” (Zdrowie, praca, 
rodzina, 2015, s. 83–86). Idąc dalej, w odniesieniu do zagadnień związanych 
jednocześnie z ekologią i energetyką, a więc wywodzących się z bezpieczeństwa 
ekonomicznego, zauważano potrzebę wykorzystania krajowych źródeł odna-
wialnych: biomasa, odpady komunalne, fotowoltaika, hydroenergetyka. Zapo-
wiedziano potrzebę usytuowania elektrowni wiatrowych w odległości 3 km. od 
zabudowań, co wiązało się z postulatami osób, które mieszkały w bezpośrednim 
kontakcie z elektrowniami wiatrowymi i twierdziły, że odczuwają negatywne 
skutki oddziaływania wiatraków.

Na obszarach wiejskich postulowano – poza zwiększeniem nakładów fi nan-
sowych w ich rozwój – przede wszystkim pozostawienie na tych terenach, jak to 
zapisano w programie „instytucji państwowych”: szkół (które przecież fi nansuje 
przede wszystkim samorząd), placówek pocztowych, komisariatów policji. Dużo 
miejsca poświęcono na tematy związane ze średnią i małą przedsiębiorczością, 
czy też wzmocnieniem potencjału rodziny. W programie pojawiły się także odnie-
sienia do budowy społeczeństwa obywatelskiego. Twórcy programu zauważali, że 
są zwolennikami wspierania inicjatyw obywatelskich fi nansowo, gdyż to pobudza 
ich zaangażowanie. Proponowali również powołanie Funduszu Inicjatyw Obywa-
telskich wspierającego działania na szczeblach lokalnych i regionalnych (Zdrowie, 
praca, rodzina, 2015, s. 143). Ciekawe jest, że również PO proponowało utworzenie 
nawet identycznego z nazwy Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pisano o nim 
w programie PO: „Poprzez ogólnokrajowy konkurs na najciekawszą inicjatywę 
lokalną pobudzimy zainteresowanie samorządów wykorzystaniem funduszu 
sołeckiego do rozwiązywania problemów lokalnych społeczności. Pomoże to 
integrować lokalne społeczności wokół wspólnych spraw. Przy wykorzystaniu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich umożliwimy pozyskanie środków na działal-
ność jednostek ochotniczych straży pożarnych, ale też organizacji nieformalnych, 
takich jak koła gospodyń wiejskich. W tych przypadkach będziemy dostarczać 
wsparcia za pośrednictwem lokalnych grup działania i lokalnych grup rybac-
kich, których doświadczenie, potencjał i znajomość potrzeb lokalnych musimy 
koniecznie wykorzystać. W ten sposób ochronimy przed zapomnieniem lokalną 
kulturę, tradycję i zwyczaje” (Polska przyszłości, 2015, s. 62). 
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Trudno szukać podobnych pomysłów politycznych w programie założonej 
przez Janusza Korwin-Mikke partii Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność 
i Nadzieja. W odniesieniu do bezpieczeństwa społeczności lokalnej, skupiono 
się na sprawach związanych z porządkiem publicznym. Odniesiono się do 
cnót republikańskich, związanych również z poczuciem odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo przez obywateli. W programie pisano: „Obywatel musi umieć 
się bronić przed różnymi zagrożeniami, inaczej nie będzie wolny, a zdany na 
pomoc innych obywateli lub łaskę obcych państw. Konieczna jest odbudowa sys-
temu powszechnych szkoleń dla obywateli, związanych z ochroną życia, mienia 
i kraju” (Dumna, bogata Polska, 2015). W środowisku tym dość powszechne jest 
przekonanie o rozszerzeniu dostępu do broni przez obywateli. Nieobce są też 
idee patroli sąsiedzkich. 

Natomiast w programie Zjednoczonej Lewicy stosunkowo niewiele miejsca 
poświęcono bezpośrednio zagadnieniom związanym ze wspólnotami lokalnymi, 
przede wszystkim skupiono się na wątkach odnoszących się do rynku pracy 
i polityki socjalnej. Na marginesie pojawiły się jednak takie sprawy, jak poprawa 
jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich (Program wyborczy Zjednoczona 
Lewica, 2015, s. 28), czy też propozycje wykorzystania energii odnawialnej. 
Podobne odniesienia można było znaleźć w programie PSL. Ludowcy zaznaczali 
również, że należy stawiać na unowocześnienie wsi. Wspominano o rozwoju 
samorządów, ale zauważano, że nie należy powierzać im kolejnych zadań bez 
zapewnienia środków fi nansowych. Interesujące z punktu widzenia społeczności 
lokalnych były natomiast postulaty mówiące o tożsamości społeczno-kulturalnej. 
Zapisano: „Istotny wpływ na rozwój życia społeczno-kulturalnego, szczególnie 
w Polsce lokalnej i na wsi, mają dotychczas funkcjonujące organizacje, m.in.: 
Ochotnicze Straże Pożarne, Ludowe Zespoły Sportowe, Koła Gospodyń Wiej-
skich, a także nowo powstające stowarzyszenia, grupy integracyjne, które uroz-
maicają życie społeczno-kulturalne mieszkańców. W kreowaniu rozwoju małych 
ojczyzn aktywne są Lokalne Grupy Działania, wspierane ze środków unijnych” 
(Deklaracja wyborcza PSL, 2015, s. 28). Również w programie PO znalazł się 
oddzielny rozdział poświęcony rozwojowi wsi i małych miast. 

W programie partii Ryszarda Petru przede wszystkim odnoszono się do 
zwiększenia roli samorządu terytorialnego, zmniejszenia liczby radnych, 
przy jednoczesnej ich profesjonalizacji, a także pojawił się postulat związany 
z ruchami miejskimi – partycypacji społecznej, a także koncepcja smart cities 
(Nowoczesna Polska teraz, 2015, s. 12), czyli idea poprawy życia miejskiego 
poprzez wprowadzanie bardziej zrównoważonych i zintegrowanych rozwiązań. 
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Poprzez smart cities rozumie się: stosowanie innowacji, lepsze planowanie prze-
strzenne, bardziej partycypacyjne podejście, wyższą efektywność energetyczną, 
lepsze rozwiązania komunikacyjne, inteligentne wykorzystanie technologii 
informatycznych. Podobne rozwiązanie proponowała w 2015 roku Platforma 
Obywatelska (Polska przyszłości, 2015, s. 50). W jej programie podkreślano, że 
zostanie również utworzona Księga Dobrych Praktyk dla samorządów.

W programie Partii Razem, znalazło się sporo zapisów mających odniesienia 
do bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Razem, jako partia o charakterze 
wyraźnie lewicowym, w programie zawarła sporo postulatów związanych z roz-
wojem infrastruktury drogowej, szczególnie w miejscach, gdzie nadal były drogi 
gruntowe, które utrudniły dojazd chociażby służbą do potrzebujących pomocy. 
Poza tym komunikacja miała wpłynąć na ożywienie pewnych miejsc, stąd poja-
wił się postulat dofi nansowania połączeń regionalnej komunikacji autobusowej. 
Podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, Partia Razem postulowała powstrzymanie 
likwidacji szkolnych i lokalnych bibliotek, a także rozwój szkolnictwa w mniej-
szych miejscowościach. Założenia te miały niwelować różnice między Polską 
A i B (Razem inna polityka jest możliwa, 2015). 

Stosunkowo dużo miejsca porządkowi publicznemu poświęciła w swoim 
programie Platforma Obywatelska, która wskazywała, że nastąpi modernizacja 
komend i komisariatów policji, a ponadto większy nacisk zostanie położony na 
pracę dzielnicowych, którzy współpracować będą z mieszkańcami w przydzie-
lonych im rejonach (Polska przyszłości, 2015, s. 77). Podobny postulat głosiło 
środowisko Kukiz 15. Zauważano, że funkcjonariusze policji muszą znaleźć się 
bliżej spraw społeczności lokalnych, a ma to nastąpić poprzez odbiurokraty-
zowanie tej formacji mundurowej. Proponowano także wybór Komendantów 
Powiatowych przez społeczność lokalną (Strategia zmiany Kukiz 15, 2015, s. 31).

W programach partii politycznych, zważywszy na charakter wyborów, nie 
pojawiały się bezpośrednie odniesienia do bezpieczeństwa społeczności lokal-
nych. Niemniej ugrupowania startujące w wyborach podnosiły takie kwestie, 
jak: rozwój drogownictwa szczególnie w małych gminach (Razem, PO, PiS, PSL). 
Zmiany w samorządzie mogące przybliżyć jego działanie obywatelom miały być 
wprowadzone na drodze realizacji różnych pomysłów: od stworzenia nowego 
województwa warszawskiego (PiS), do decentralizacji urzędów publicznych, 
celem wzmocnienia innych niż stolica ośrodków miejskich. Natomiast postulat 
konieczności zrównania rozwoju między Polską A i B najwyraźniej był pod-
kreślony we wskazaniach programowych PiS i Partii Razem. Ciekawe jest, że 
Platforma Obywatelska i środowisko Kukiz 15 zwracały uwagę na porządek 
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publiczny i rolę w jego zapewnieniu dzielnicowych będących blisko mieszkań-
ców. Faktem jest, że do tematyki związanej z przestrzenią, sprawami społeczności 
lokalnej, a szczególnie w ujęciu smart cities – nawiązywały dwie partie centrowe: 
PO i Nowoczesna, co potwierdza postawioną we wstępie hipotezę. Wynikało 
to prawdopodobnie z  faktu, że program skierowany był do ludzi młodych 
i w średnim wieku mieszkających w dużych ośrodkach, którzy mogli potencjalnie 
znać rozwiązania związane z inteligentnymi miastami, a przynajmniej mogłoby 
potencjalnie ich zainteresować takie podejście do zarządzania miastem. Wybory 
ogólnopolskie nie sprzyjały formułowaniu dużej ilości postulatów związanych ze 
społecznościami lokalnymi, widać wyraźnie jednak, że zarówno obszary wiejskie, 
jak i sprawy samorządowe pozostawały w zainteresowaniu twórców programów 
politycznych.

Pewne jest, że w wyborach samorządowych w 2018 roku znacznie więcej 
uwagi zostanie poświęconej różnym aspektom bezpieczeństwa społeczności 
lokalnej, przypuszczać też można, że programy te czerpać będą z doświadczeń 
Europy zachodniej i poświęcone w nich będzie sporo miejsca socjologii miasta. 
Bezdyskusyjne jest, że również zbliżone ideowo, szczególnie do Nowoczesnej 
i Partii Razem, ruchy miejskie będą miały większy wpływ na charakter programu 
tych formacji. Można przypuszczać, że mogą się w nich pojawić idee nie tylko 
związane ze „zrównoważonym rozwojem”, dziś wykorzystywane prawie przez 
wszystkie środowiska polityczne, ale również koncepcje np. „prawa do miast” 
– ukute przez francuskiego socjologa o neomarksistowskich poglądach Hen-
ri’ego Lefebvre’a, a rozumiane jako sprawiedliwe korzystanie z zasobów miasta 
w ramach zasad zrównoważonego rozwoju, równości, demokratyzmu i sprawie-
dliwości społecznej (Lefebvre, 2012).
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— ABSTRAKT —

Po wyborach prezydenckich w 2010 r. na Bia-
łorusi relacje białorusko-unijne weszły w fazę 
ostrego konfl iktu politycznego. UE przyjęła sank-
cje wizowe i gospodarcze wobec Białorusi. UE 
zawiesiła również udział Białorusi w programie 
Partnerstwa Wschodniego. Do eskalacji konfl iktu 
doszło na początku 2012 r., gdy ambasadorowie 
UE wyjechali z Białorusi. W kolejnych miesiącach 
UE przeszła do polityki krytycznego zaangażowa-
nia wobec Białorusi, która przejawiała się utrzy-
mywaniem kontaktów z reżimem na poziomie 
technicznym. W drugiej połowie 2013 r. nastąpiła 
niewielka poprawa obustronnych relacji. Szczyt 
Partnerstwa Wschodniego w 2013 r. nie przyniósł 
wyraźnego przełomu na linii Bruksela–Mińsk
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— ABSTRACT —

Following presidential elections in Belarus in 
2010, relationships between Belarus and the EU 
entered a phase of an acute political confl ict. Th e 
EU imposed visa and economic sanctions on 
Belarus. Th e EU also suspended Belarusian par-
ticipation in the Eastern Partnership programme. 
Th e confl ict escalated further at the beginning of 
2012 when the EU ambassadors left  Belarus. In 
successive months the EU moved to a policy of 
critical involvement in Belarus, manifested as 
maintaining contacts with the regime at a techni-
cal level. In the second half of 2013 the mutual 
relationships improved slightly. The Eastern 
Partnership summit organised in 2013 did not 
result in a signifi cant breakthrough in relations 
between Brussels and Minsk.
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WPROWADZENIE

Polityka Unii Europejskiej (UE) wobec Białorusi nigdy nie przybrała spójnego 
charakteru. Po 2008 r. rozpoczął się krótki okres normalizacji obustronnych 
relacji. Struktury unijne podjęły szereg działań zachęcających Białoruś do libera-
lizacji systemu politycznego. Początkowo Aleksandr Łukaszenka zbagatelizował 
ofertę unijną, ale trudna sytuacja gospodarcza Białorusi skłoniła go do podjęcia 
dialogu z UE. Na jego decyzję wpłynął również pogarszający się stan stosunków 
białorusko-rosyjskich. Mimo braku wyraźnych postępów demokratyzacji Bia-
łorusi UE wyrażała gotowość kontynuowania rozmów z reżimem. W 2008 r. UE 
zaproponowała objęcie Białorusi programem Partnerstwa Wschodniego, aby 
wzmocnić jej pozycję wobec Rosji. Władze Białorusi wyraziły zainteresowanie 
pogłębieniem współpracy z UE, ale pod warunkiem akceptacji istniejącego 
systemu władzy, co automatycznie wyłączało spod rozmów kwestie dotyczące 
demokratyzacji państwa. Białoruś oczekiwała głównie zakończenia izolacji mię-
dzynarodowej państwa oraz intensyfi kacji współpracy gospodarczej z państwami 
członkowskimi UE. Z kolei UE wymagała rozpoczęcia zmian politycznych na 
Białorusi. Ostatecznie wśród polityków unijnych zwyciężyło podejście pragma-
tyczne, i to mimo braku wyraźnych postępów liberalizacji białoruskiego systemu 
politycznego. Jako nowy priorytet UE określiła zagwarantowanie warunków do 
zorganizowania wolnych i rywalizacyjnych wyborów prezydenckich na Białorusi 
w 2010 r. Krótki okres odwilży w stosunkach unijno-białoruskich zakończył się 
w 2010 r., gdy reżim zdecydował się na masowe represje wobec uczestników 
protestów powyborczych. W wyniku brutalnej pacyfi kacji uwięziono ponad 
700 demonstrantów, a  setki osób odniosły poważne obrażenie. Do aresztu 
trafi li wszyscy opozycyjni kandydaci uczestniczący w wyborach prezydenckich. 
W kolejnych miesiącach władze białoruskie kontynuowały represje wobec 
opozycji politycznej oraz niezależnych mediów, a liderów opozycji skazano na 
kilkuletnie kary więzienia (Czwołek, 2013; Fedorowicz, 2011; Gil, Stępniewski, 
2012; Kubin, 2011; Sobczak; Brigadin, Veremeeva, Rotman, 2011; Snapkoŭski, 
2012).

Celem artykułu jest przedstawienie stanu relacji białorusko-unijnych 
w latach 2011–2013. W publikacji zostaną przedstawione uwarunkowania 
polityki UE wobec Białorusi oraz podjęte będą rozważania dotyczące efek-
tywności sankcji unijnych wobec tego państwa. Osobne miejsce zajmie analiza 
skuteczności strategii UE wobec Białorusi oraz określenie roli UE w polityce 
zagranicznej Białorusi.
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UNIJNA POLITYKA SANKCJI

Reakcja władz Białorusi na protesty powyborcze w 2010 r. zaskoczyła instytucje 
unijne. Polityka UE wobec Białorusi często posiadała charakter reaktywny. 
Władze UE podejmowały kolejne decyzje w odpowiedzi na działania strony 
białoruskiej. Podobnie sytuacja wyglądała po wyborach prezydenckich w 2010 r. 
Dopiero po fali represji instytucje unijne dokonały przeglądu dotychczasowej 
polityki wobec Białorusi i rozpoczęły dyskusję nad strategią wobec tego pań-
stwa. Od 1994 r. nie zmieniły się jej podstawowe założenia. Po fazie pogorszenia 
obustronnych relacji następuje propozycja współpracy, a potem podjęcie dialogu 
z reżimem. Schematyczność strategii unijnej nie stanowi zaskoczenia dla władz 
Białorusi, które dostosowują się szybko do nowej sytuacji. Głównym kataliza-
torem wpływającym na zmianę relacji są wybory prezydenckie na Białorusi. 
Podobny scenariusz rozegrał się w 2001 r. oraz 2006 r. Niestety UE posiada słabą 
pamięć instytucjonalną i często powtarza swoje błędy wobec Białorusi. Tak jak 
poprzednio UE nie przygotowała strategii postępowania wobec Białorusi, gdyby 
doszło do masowych represji powyborczych. Nawet nie zdecydowała się na tak 
symboliczne działania, jak wycofanie swoich przedstawicieli dyplomatycznych 
z Białorusi. Odpowiedź UE na brutalną pacyfi kację powstawała etapami i chociaż 
dominował pogląd wśród państw członkowskich o konieczności wprowadzenia 
sankcji, spornym pozostawał ich zakres i rodzaj. W swojej polityce wobec Biało-
rusi UE sięgała głównie do wcześniej stosowanych narzędzi, co też potwierdza 
tezę, że struktury unijne były niezdolne do wypracowania nowych metod 
postępowania z reżimem, szczególnie w momentach gwałtownego pogorszenia 
się obustronnych relacji. Na pierwsze zapowiedzi wprowadzenia sankcji unijnych 
szybko zareagowała dyplomacja białoruska i sięgnęła do wypróbowanego od 
wielu lat mechanizmu polegającego na rozgrywaniu sprzeczności wśród państw 
unijnych. Szczególną rolę w tych planach pełniły niewielkie państwa posiadające 
rozbudowane interesy gospodarcze na obszarze Białorusi, m.in. Litwa, Łotwa, 
Estonia, Słowenia, Bułgaria oraz Holandia. Jeszcze przed decyzją o wprowadze-
niu sankcji unijnych Białoruś podjęła rozmowy ze wspomnianymi państwami, 
aby zablokować przyszłe działania restrykcyjne UE. Strategia ta przynosiła często 
pozytywny rezultat, ale ze względu na skalę represji powyborczych w 2010 r. 
wśród państw unijnych panowała zgodna opinia o konieczności wprowadze-
nia sankcji wobec Białorusi, chociaż nie wszystkie zgadzały się na restrykcje 
gospodarcze. Początkowo tylko Włochy opowiedziały się przeciwko wyciągnięciu 
konsekwencji wobec Białorusi, ale pod wpływem Niemiec wycofały się ze swego 
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stanowiska. Z kolei państwa bałtyckie sprzeciwiały się represjom gospodarczym, 
gdyż bezpośrednio narażały je na poważne straty fi nansowe. We wcześniejszych 
latach UE wprowadzała głównie restrykcje wizowe wobec przedstawicieli reżimu 
za naruszenia praw człowieka oraz fałszerstwa wyborcze. Niekiedy decydowała 
się również na zamrożenie ich funduszy fi nansowych na obszarze unijnym (np. 
w 2006 r.). Warto podkreślić, że dotychczasowe restrykcje unijne wobec Białorusi 
charakteryzowały się niewielką skutecznością oraz posiadały głównie wymiar 
symboliczny. UE nigdy nie zdecydowała się na zastosowanie na szerszą skalę 
sankcji gospodarczych wobec Białorusi (Ryszka, 2008). 

Po wyborach prezydenckich w 2010 r. Białoruś zdecydowała się na eska-
lację konfl iktu z UE, zamiast próbować znaleźć wyjście kompromisowe. Jej 
błędne decyzje, m.in. o dalszym uwięzieniu kilkudziesięciu opozycjonistów 
oraz wygaszeniu mandatu misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE) w Mińsku, wzmocniły determinację instytucji unijnych, aby 
zastosować wobec reżimu radykalniejsze działania niż w poprzednich latach. 
Wszystko zależało od stanowiska władz Białorusi, gdyż ze strony decydentów 
unijnych płynęły sygnały o możliwości ograniczenia zakresu restrykcji, jeżeli 
reżim zdecyduje się na uwolnienie aresztowanych opozycjonistów i ogranicze-
nie skali represji. Otwarta pozostała również kwestia dalszego uczestniczenia 
Białorusi w programie Partnerstwa Wschodniego. Mimo prób UE normalizacji 
stosunków z Białorusią po wyborach prezydenckich reżim nie zdobył się na gesty 
pojednawcze. W swojej rezolucji z dnia 20 stycznia 2011 r. Parlament Europejski 
(PE) wezwał Radę UE, Komisję Europejską oraz Wysokiego Przedstawiciela UE 
ds. polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, aby niezwłocznie wprowadzili 
zakaz wydawania wiz dla urzędników państwowych, pracowników wymiaru 
sprawiedliwości i  funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa odpowiedzialnych 
za sfałszowanie wyborów, brutalną pacyfi kację protestów powyborczych oraz 
aresztowania działaczy opozycji. Dodatkowo PE zaapelował o zamrożenie ich 
aktywów fi nansowych na obszarze unijnym. W swojej rezolucji PE sugerował 
instytucjom unijnym obowiązywanie obostrzeń unijnych do czasu zwolnienia 
i rehabilitacji wszystkich więźniów politycznych. PE nie uznał również wyników 
wyborów prezydenckich w 2010 r. i zażądał ich ponownego przeprowadzenia 
zgodnie ze standardami międzynarodowymi. PE opowiedział się również za 
zawieszeniem udziału Białorusi w programie Partnerstwa Wschodniego (za 
wyjątkiem przedstawicieli organizacji pozarządowych i opozycji politycznej). 
W rezolucji PE wskazywał również na konieczność wprowadzenia ułatwień 
wizowych dla Białorusinów, aby umożliwić im zacieśnienie kontaktów między-
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ludzkich z obywatelami UE. Mimo początkowych zapowiedzi surowych sankcji 
PE ostatecznie skłaniał się wyłącznie do przyjęcia sankcji wizowych. Prawdo-
podobnie próbowano zasygnalizować reżimowi, że jeżeli wycofa się z dalszych 
represji wobec środowisk opozycyjnych, UE nie wprowadzi dodatkowych 
restrykcji, a nawet jest skłonna powrócić do stanu w obustronnych stosunkach 
sprzed grudnia 2010 r. Być może kompromisowe stanowisko PE wynikało ze 
sprzecznych interesów poszczególnych państw członkowskich, gdyż część z nich 
starała się ochronić swoje interesy gospodarcze na Białorusi. PE dostrzegł także 
niebezpieczeństwo osłabiania przez niektóre państwa członkowskie wiarygod-
ności polityki unijnej wobec Białorusi, gdyż z pominięciem instytucji unijnych 
podejmowały dwustronne inicjatywy z  udziałem reżimu. Na rezolucję PE 
odpowiedziały krytycznie prezydia obu izb białoruskiego parlamentu i zarzu-
ciły UE ignorowanie obiektywnych faktów. Równocześnie wyraziły gotowość 
kontynuowania konstruktywnego dialogu z instytucjami unijnymi. Osobnym 
problemem dla dyplomacji unijnej pozostawała polityka Rosji i Ukrainy wobec 
wydarzeń grudniowych na Białorusi. Federacja Rosyjska (FR) uznała wyniki 
wyborów prezydenckich, a represje powyborcze potraktowała jako „sprawę 
wewnętrzną” Białorusi. Także Ukraina nie oprotestowała wyników ostatnich 
wyborów prezydenckich w tym państwie (Rezolucja PE, 2011a; Naviny.by, 2011a; 
Naviny.by, 2011b; Mel’âncoŭ, 2011; Snapkoŭski, 2013).

Władze Białorusi negatywnie ustosunkowały się do rezolucji PE i zapowie-
działy podjęcie adekwatnych działań w odpowiedzi na sankcje unijne. Aleksandr 
Łukaszenka ocenił ostatnie działania UE jako ingerencję w wewnętrzne sprawy 
swego państwa i wezwał instytucje unijne do zaniechania konfrontacji. Nie 
zakończył również dalszych represji wobec opozycji politycznej i niezależnych 
mediów. Na znak protestu przeciwko antydemokratycznej polityce reżimu 
ambasadorowie państw unijnych na Białorusi nie uczestniczyli w inauguracji 
prezydentury Aleksandra Łukaszenki. Pod koniec stycznia 2011 r. na posiedzeniu 
prezydium Zgromadzenia Parlamentarnego (ZP) EURONESTU eurodeputo-
wani w uzgodnieniu z delegacjami Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdowy oraz 
Ukrainy przyjęli rezolucję o rozpoczęciu pierwszego posiedzenia wspólnego par-
lamentu bez udziału Białorusi. Jeszcze przed decyzją Rady UE o wprowadzeniu 
sankcji wobec Białorusi, Łukaszenka podjął decyzję o wypuszczeniu większości 
więźniów politycznych, ale w aresztach przebywało nadal ok. 30 osób, w tym 
trzech opozycyjnych kandydatów w wyborach prezydenckich w 2010 r. (Alaksiej 
Michalewicz, Andriej Sannikau, Mikoła Statkiewicz). W tym czasie prezydent 
białoruski pozytywnie oceniał perspektywy udziału jego państwa w Partnerstwie 
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Wschodnim i ostatnia decyzja o niezaproszeniu Białorusi na posiedzenie ZP 
EURONESTU stanowiła dla niego zaskoczenie. Prezydia obu izb białoruskiego 
parlamentu zarzuciły ZP EURONESTU wywieranie nacisku politycznego na 
ich państwo. Pod koniec stycznia 2011 r. Rada UE wznowiła zawieszone sankcje 
wizowe wobec przedstawicieli aparatu władzy oraz dodała do listy nowe osoby 
odpowiedzialne za stłumienie protestów powyborczych w 2010 r. Zakazem 
podróży do UE objęto 158 osób, w tym Łukaszenkę oraz jego dwóch najstarszych 
synów. W gronie tym znaleźli się również najbliżsi współpracownicy głowy 
państwa, członkowie komisji wyborczych, sędziowie oraz dziennikarze prore-
żimowych mediów. Dodatkowo zamrożono im środki fi nansowe na obszarze 
unijnym. UE ponownie zdecydowała się na symboliczne sankcje wizowe wobec 
przedstawicieli reżimu, rezygnując z efektywniejszych działań, chociaż USA prze-
konywały partnera europejskiego do przyjęcia sankcji gospodarczych. Niestety, 
tylko część państw unijnych optowała za ich wprowadzeniem. Większość swoje 
negatywne stanowisko usprawiedliwiała obawą przed zniechęceniem społeczeń-
stwa białoruskiego do UE. Był to argument tylko częściowo prawdziwy, gdyż za 
decyzjami unijnymi często kryły się interesy gospodarcze poszczególnych państw 
członkowskich. Wdrożenie sankcji punktowych uderzających w główne źródła 
dochodu reżimu szybciej skłoniłoby go ustępstw niż symboliczne restrykcje 
wizowe. UE zadeklarowała również zwiększenie swego wsparcia fi nansowego 
na rozwój społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi w  latach 2011–2013 
z 4 mln euro do 15,6 mln euro. Cechą charakterystyczną działań UE pozostawało 
marginalne zaangażowanie fi nansowe w demokratyzację Białorusi. Również po 
wyborach prezydenckich w 2010 r. niewiele zmieniło się w tej sytuacji. Kwota 
kilkunastu milionów euro wsparcia była symboliczna i nie wpłynęłaby na 
przyśpieszenie procesów transformacyjnych. Kwestia demokratyzacji Białorusi 
zawsze pozostawała bardziej w sferze deklaracji UE niż podjętych realnych dzia-
łań. Nie tylko z obawy przed reakcją Rosji, ale także ze względu na marginalne 
znaczenie gospodarcze Białorusi dla UE. Pogorszenie się relacji białorusko-unij-
nych nie wpłynęło na podpisanie umowy o stowarzyszeniu z UE, gdyż Białoruś 
nie zabiegała o takie układ. Nie podjęła również rozmów w sprawie parafowania 
porozumienia o pogłębionym i kompleksowym wolnym handlu (Deep and Com-
prehensive Free Trade Agreement – DCFTA), gdy nie była członkiem Światowej 
Organizacji Handlu. Ze względu na zły stan ówczesnych obustronnych relacji 
nie należało również oczekiwać, że UE wyrazi zgodę na podjęcie negocjacji w tej 
ostatniej sprawie (Barburska, 2015; Snapkoŭski, 2013; Naviny.by, 2011 c; Naviny.
by, 2011d; Decyzja Rady UE, 2011a; Evrobiulleten, 2011a).
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Wprowadzenie sankcji unijnych skutkowało zaostrzeniem relacji białorusko-
-unijnych. Stosunki białorusko-unijne weszły w fazę regularnych napięć i kon-
fl iktów. Zamrożeniu uległy również kontakty na najwyższym szczeblu. Białoruś 
otrzymała w sporze z UE wsparcie Rosji. Gotowość pełnienia roli mediatora 
w  konfl ikcie białorusko-rosyjskim zgłaszała również Ukraina. Dodatkowo 
dyplomacja białoruska próbowała stworzyć na obszarze poradzieckim koalicje 
państw antyzachodnich. Władze Białorusi wstrzymały również realizację umowy 
o małym ruchu przygranicznym z Polską i Litwą. Z kolei UE zapowiedziała 
przyjęcie kolejnych restrykcji wobec Białorusi, jeżeli skaże przetrzymywanych 
w aresztach opozycjonistów. W następnych miesiącach UE podjęła również 
decyzję o  rozszerzeniu sankcji wizowych wobec kolejnych przedstawicieli 
reżimu. W odpowiedzi władze Białorusi przygotowały nieofi cjalną listę polity-
ków unijnych objętych zakazem wjazdu na terytorium jej państwa. W kwietniu 
2011 r. PE dokonał przeglądu wymiaru wschodniego Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa (EPS). W przyjętej rezolucji znalazły się odniesienia do Białorusi. 
W dokumencie PE odnotowano negatywny stan stosunków unijnych z Białorusią 
i uwarunkowano jej dalsze uczestnictwo w EPS i Partnerstwie Wschodnim 
od poszanowania praw człowieka, demokracji oraz rządów prawa. PE opo-
wiedział się za uproszczeniem procedur wizowych i obniżeniem ich kosztów 
dla Białorusinów oraz za dalszym rozwojem społeczeństwa obywatelskiego 
w tym państwie. Podkreślił również konieczność dodatkowego wsparcia dla 
niezależnych mediów. W rezolucji PE zaapelował do państw członkowskich 
o cofnięcie wsparcia dla proreżimowych mediów. PE dalszy udział Białorusi 
w ZP EURONEST uwarunkował od przeprowadzenia nowych wyborów parla-
mentarnych zgodnie ze standardami demokratycznymi i uznania ich wyników 
przez państwa unijne. W konsekwencji tej ostatniej decyzji w maju 2011 r. nie 
zaproszono przedstawicieli białoruskiego parlamentu na posiedzenie inaugu-
racyjne ZP EURONESTU. Aleksandr Łukaszenka oskarżyły UE o pogłębianie 
izolacji międzynarodowej Białorusi. Podczas obrad ZP EURONESTU rozpoczęła 
działalność grupa robocza ds. Białorusi. W jej skład weszli reprezentanci UE 
oraz białoruskich środowisk demokratycznych. Powierzono jej przygotowanie 
kryteriów, jakie musiała spełnić Białoruś, aby jej parlamentarzyści uczestniczyli 
w posiedzeniach ZP EURONESTU(Rezolucja PE, 2011a; Rozporządzenie Rady 
UE, 2011a; Naviny.by, 2011e; Naviny.by, 2011f). 

W przyjętej rezolucji w maju 2011 r. PE wyraził głębokie zaniepokojenie 
kontynuowaniem przez białoruski reżim represji wobec działaczy opozycji poli-
tycznej oraz niezależnych mediów. W połowie 2011 r. Rada UE podjęła decyzję 



158 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 54/2017

o przyjęciu pierwszych sankcji gospodarczych wobec Białorusi, gdyby nie zre-
zygnowała z procesów sądowych wobec uczestników protestów powyborczych 
w 2010 r. Początkowo Rada UE planowała objęcie restrykcjami takie fi rmy jak: 
Belaruskalij, Biełneft echim, Biełtiechexport oraz Traipl, które stanowiły własność 
największych białoruskich oligarchów wspierający ich reżim. Przedsiębiorstwa 
te przynosiły olbrzymie zyski dla budżetu państwa i rodziny Łukaszenki. Dodat-
kowo koncerny Belaruskalij (wyroby potasowe) oraz Biełneft echim (produkty 
naft owe) przeznaczały znaczną część swego eksportu na rynki unijne. Instytucje 
unijne okazały się nieodporne na zabiegi różnych grup lobbystycznych i nie 
wpisano dwóch ostatnich przedsiębiorstw na czarną listę. Ostatecznie znalazły 
się na niej największe koncerny głównego sponsora reżimu Uładzimira Pieft ieua: 
Bełtiechexport (obrót produktami obronnymi), Sport-Spari (totalizator spor-
towy) oraz BT Telekomunikacja (telekomunikacja). Jego samego dodano do listy 
osób objętych zakazem wjazdu do UE. Dodatkowo wprowadzono obostrzenia 
dotyczące sprzedaży na Białoruś sprzętu wojskowego i paramilitarnego wyko-
rzystywanego do represji wewnętrznych. Chociaż UE zdecydowała się wyjść 
poza sankcje wizowe, przyjęte restrykcje posiadały symboliczny charakter, gdyż 
fi rmy te nie sprzedawały swoich produktów na rynkach unijnych. W odpowiedzi 
Łukaszenka zagroził objęciem sankcjami gospodarczymi działające na Białorusi 
podmioty unijne. Władze Białorusi rozważały również wprowadzenie zakazu 
wyjazdu z państwa dla dwustu opozycjonistów, a nawet wydalenie ambasado-
rów unijnych. Ostatecznie nie zrealizowały swoich zapowiedzi z obawy przed 
pogorszeniem relacji z UE, chociaż później stosowały pojedyncze szykany, 
m.in. nie wpuszczając niektórych polityków unijnych na terytorium Białorusi 
(Rozporządzenie Rady UE, 2011a; Rezolucja PE, 2011c; Naviny.by, 2011g). 

Relacje białorusko-unijne zaostrzyły się po aresztowaniu znanego białoru-
skiego obrońcy praw człowieka, dyrektora Centrum Praw Człowieka „Wiosna” 
Aleksandra Bialackiego. Aby osłabić wymowę jego uwięzienia, Łukaszenka 
uwolnił kilkunastu uczestników protestów powyborczych w 2010 r. i wystąpił 
z propozycją zorganizowania rozmów „okrągłego stołu” z udziałem różnych 
środowisk społecznych i politycznych, w tym opozycyjnych. Dodatkowo zaprosił 
obserwatorów z UE oraz FR. Podczas swoich rządów Łukaszenka kilkukrotnie 
proponował rozpoczęcie negocjacji z opozycją polityczną w ramach „okrągłego 
stołu”, po czym marginalizował jej rolę, ewentualnie przerywał dalsze rozmowy. 
Tego typu wybieg miał przekonać państwa unijne do dobrej woli Łukaszenki 
i rozpoczęcia z nim pertraktacji. Instytucje unijne przejrzały intencje Łukaszenki 
i nie podjęły z nim dialogu w tej sprawie, chociaż białoruski prezydent od kilku 



159Arkadiusz Czwołek : Relacje białorusko-unijne w latach 2011–2013

miesięcy sondował możliwość rozpoczęcia negocjacji z UE przez zaprzyjaź-
nione państwa unijne. UE uwarunkowała rozpoczęcie rokowań z Białorusią od 
uwolnienia i rehabilitacji wszystkich więźniów politycznych, natomiast Białoruś 
wyrażała gotowość podjęcia negocjacji z UE, jeżeli wycofa się z nakładania na nią 
sankcji. We wrześniu 2011 r. podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw 
zagranicznych UE w Sopocie politycy unijni potwierdzili swoje wcześniejsze 
stanowisko wobec Białorusi. Ostatnie działania Łukaszenki wynikały głównie 
z narastających problemów gospodarczych państwa. Po zainicjowaniu rozmów 
z Zachodem Łukaszenka oczekiwał wsparcia fi nansowego MFW w postaci kre-
dytu stabilizacyjnego w wysokości 8 mld USD (Dyner, 2011; Kłysiński, 2011a; 
Naviny.by, 2011h).

Chociaż UE nie zgodziła się na poprawę relacji z Białorusią, starała się 
zachować minimalny poziom kontaktów z tym państwem. UE monitorowała 
rozwój sytuacji na Białorusi i opowiadała się za stosowaniem wobec tego państwa 
polityki krytycznego zaangażowania za pośrednictwem dialogu i programu 
Partnerstwa Wschodniego. Instytucje unijne uwarunkowały rozwój stosunków 
z Białorusią od jej podstępów w zakresie przestrzegania zasad demokracji 
i praw człowieka. Być może Łukaszenka, wypuszczając kilkunastu więźniów, 
liczył na symboliczny gest ze strony UE, jak choćby zaproszenie go na szczyt 
Partnerstwa Wschodniego w Warszawie. Pełniąca w tym czasie prezydencję 
w UE Polska wystosowała zaproszenie do ministra spraw zagranicznych Siar-
gieja Martynaua, a nie prezydenta. Ostatecznie władze Białorusi zaproponowały, 
aby w szczycie Partnerstwa Wschodniego uczestniczył jej ambasador w Polsce 
Wiktar Gajsionak, ale z powodu jego niskiej rangi dyplomatycznej organizatorzy 
spotkania nie zgodzili się na jego przyjazd. Ostatecznie Mińsk zbojkotował 
obrady warszawskie. W deklaracji szczytu Partnerstwa Wschodniego państwa 
poradzieckie uczestniczące w programie zablokowały przyjęcie punktu kryty-
kującego białoruski reżim za nieprzestrzeganie podstawowych praw człowieka 
oraz przetrzymywanie więźniów politycznych. We wspólnej deklaracji znalazł się 
jedynie zapis o konieczności podjęcia dialogu z Białorusią w sprawie ułatwień 
wizowych oraz podpisania umowy o readmisji. Osobną „deklarację białoruską” 
podpisały państwa członkowskie UE, w której wyrażono głębokie zaniepokojenie 
pogarszającą się sytuacją praw człowieka, niezależnych mediów oraz rządów 
prawa na Białorusi. UE zaapelowała do Białorusi o uwolnienie wszystkich 
więźniów politycznych i ich rehabilitację. O ile Białorusi trudno sformułować 
koalicję wśród państw unijnych, to szczyt Partnerstwa Wschodniego w Warsza-
wie dowiódł, że dyplomacja białoruska była w stanie stworzyć sojusz państw 
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poradzieckich objętych programem wschodnim UE (Join Declaration, 2011; 
Snapkowski, 2012; Naviny.by, 2011i; Mel’âncoŭ, 2011).

Atmosfera skandalu towarzysząca szczytowi Partnerstwa Wschodniego 
w  Warszawie negatywnie wpłynęła na dalsze relacje unijno-białoruskie. 
Łukaszenka skrytykował UE za odejście od zasady równoprawnego poszano-
wania interesów suwerennych państw oraz zapowiedział nieuznanie wszystkich 
przyjętych dokumentów na szczycie. Jednocześnie zagroził wyjściem Białorusi 
z programu Partnerstwa Wschodniego. Ze strony UE pojawiły się sygnały o moż-
liwości rozszerzenia sankcji wizowych wobec Białorusi. W październiku 2011 r. 
objęto zakazem wjazdu do państw UE kolejnych 16 przedstawicieli reżimu. Pod 
koniec 2011 r. na czarnej liście UE znajdowało się 220 urzędników oraz trzy fi rmy 
białoruskie. Ze strony Białorusi nasiliły się ataki propagandowe na UE i ponow-
nie pojawiły się oskarżenia o wspieranie opozycji politycznej. Chociaż obydwie 
strony wyrażały gotowość rozpoczęcia dialogu, faktycznie w każdej chwili mogło 
dojść do eskalacji konfl iktu. W odpowiedzi na nasilające się represje na Białorusi 
wobec środowisk demokratycznych UE podjęła decyzję o zaostrzeniu kursu 
wobec reżimu. W lutym 2012 r. dodała 18 nazwisk urzędników białoruskich 
do listy osób objętych zakazem wjazdu na terytorium państw unijnych. Nie 
wprowadzono nowych sankcji gospodarczych, gdyż Słowenia nie zgodziła się 
na objęcie restrykcjami kolejnego z bliskich współpracowników Łukaszenki. 
Władze Białorusi przyjęły postawę konfrontacyjną wobec ostatnich decyzji 
unijnych i wezwały przedstawiciela UE w Mińsku Mairę Moro i ambasadora 
polskiego Leszka Szerepkę do opuszczenia kraju oraz odwołały na konsulta-
cje swoich przedstawicieli dyplomatycznych przy UE. W geście solidarności 
pozostałe państwa unijne odwołały swoich ambasadorów z Białorusi. Nowa 
wojna dyplomatyczna stanowiła eskalację dotychczasowego konfl iktu na linii 
UE–Białoruś. Władze Białorusi zdecydowały się także na objęcie liderów własnej 
opozycji zakazem wyjazdu z państwa (Decyzja Rady UE, 2011b; Decyzja Rady 
UE, 2012a; Kłysiński, 2011b; Mel’âncoŭ, 2012).

Poprzez wywołanie skandalu dyplomatycznego Łukaszenka pragnął wymusić 
na UE rezygnację z przyjęcia kolejnych sankcji, ale nie zdecydował się na uznanie 
ambasadorów unijnych za persona non grata, a wyjazd swoich przedstawicieli 
dyplomatycznych z UE określił „technicznym”. Tym samym pozostawił sobie 
otwartą furtkę do dalszych negocjacji z UE. W odpowiedzi na działania Biało-
rusi politycy unijni rozpoczęli dyskusję o wprowadzeniu kolejnych restrykcji 
gospodarczych wobec tego państwa. Łukaszenka spodziewał się, że jego ostra 
reakcja spowoduje rezygnację UE z nakładania kolejnych sankcji, a faktycznie 
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przyśpieszył decyzję o nałożeniu kolejnych restrykcji. Poprzez swoje działania 
pogłębił również izolację międzynarodową państwa. Rosja i Ukraina ponownie 
wsparły Białoruś w jej sporze z UE oraz sprzeciwiły się wdrażaniu nowych 
sankcji gospodarczych. Białoruś zdecydowała się na eskalację konfl iktu z UE, 
gdyż wzmocniła się jej pozycja międzynarodowa. W połowie 2010 r. zaczęło obo-
wiązywać porozumienie dotyczące powołania przez Rosję, Białoruś i Kazachstan 
Unii Celnej, a na początku 2012 r. Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej. Chociaż 
ponownie pojawiły się próby zablokowania przez niektóre państwa unijne 
nowych restrykcji wobec Białorusi, ostatecznie pod koniec marca 2012 r. Rada 
UE podjęła decyzję o objęciu zakazem wjazdu na terytorium UE kolejnych 12 
przedstawicieli reżimu. Rada UE przegłosowała również sankcje gospodarcze 
wobec kolejnych 29 fi rm białoruskich, którymi zarządzali najbliżsi współpra-
cownicy prezydenta Łukaszenki. Na nowej liście znalazło się 8 przedsiębiorstw 
Uładzimira Pieft ieua, 18 fi rm Jurija Czyża i trzy spółki Anatola Ternawskiego. 
Nowe sankcje ekonomiczne okazały się skuteczniejsze niż poprzednie, gdyż 
dotknęły także spółki eksportujące produkty naft owe do UE, a ich sprzedaż jest 
jednym z głównych źródeł dochodów reżimu. Niektóre państwa UE, jak choćby 
Litwa, próbowały zablokować decyzje wobec tych przedsiębiorstw. Niestety, 
UE wyłączyła część fi rm białoruskich oligarchów spod sankcji, gdyż sprzeci-
wiły się ich objęciu niektóre państwa unijne, które realizowały z nimi wspólne 
projekty gospodarcze (np. Słowenia). Do ostatnich sankcji unijnych przyłączyły 
się również inne państwa, m.in. Chorwacja, Macedonia, Czarnogóra, Islandia, 
Serba, Albania oraz Lichtenstein. Nowe sankcje poparł PE i wezwał ponownie 
władze Białorusi do uwolnienia i rehabilitacji wszystkich więźniów politycznych. 
W rezolucji PE podkreślono potrzebę dalszego wsparcia dla społeczeństwa oby-
watelskiego oraz niezależnych mediów na Białorusi. Zapowiedziano również 
intensyfi kację prac w ZP EURONEST nad przyśpieszeniem procesu demokra-
tyzacji Białorusi. Mniej poważne okazały się apele PE o przeniesienie mistrzostw 
świata w hokeju w 2014 r. z Białorusi do innego państwa. Już wcześniej pojawiały 
się tego typu pomysły wśród polityków unijnych, ale nie jest to narzędzie, któ-
rym można zmusić reżim do ustępstw politycznych. Nowe sankcje spotkały się 
z krytyką władz Białorusi, które jednak nie zdecydowały się na dalsze zaostrzenie 
obustronnych relacji. Głównym powodem okazała się obawa przed możliwością 
wprowadzenia przez UE kolejnych barier dla eksportu białoruskiego, gdyż po 
Rosji państwa unijne były jej najważniejszym partnerem handlowym. W kwiet-
niu 2012 r. pojawiły się sygnały ze strony Łukaszenki o możliwości zwolnienia 
części z trzynastu dotąd przetrzymywanych uczestników protestów powybor-
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czych w 2010 r. W tym samym jeszcze miesiącu wypuszczono z więzień Andreja 
Sannikaua oraz Andrieja Bondarenko. Trudny do zrozumienia pozostawał upór 
Łukaszenki w uwolnieniu pozostałych skazanych. Niewątpliwie wykorzystywał 
ich jako kartę przetargową w relacjach z UE, aby uzyskać kolejne ustępstwa z jej 
strony. W przyjętej strategii UE zrezygnowała z tego typu transakcji wymiennej 
i wyraźnie podkreśliła nieakceptowanie tego typu praktyk. Nadal głównym celem 
UE pozostawało uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i ich rehabilitacja. 
Od wypełnienia tego warunku wstępnego UE uzależniła podjęcie dialogu z reżi-
mem. Twarde stanowisko UE spowodowało wycofanie się Białorusi przynajmniej 
z części ostatnich decyzji. Ze strony białoruskiej pojawiły się sygnały, że nie jest 
zainteresowana dalszą eskalacją konfl iktu z UE. Władze Białorusi pozwoliły 
również na powrót ambasadorów państw UE oraz wyraziły gotowość podjęcia 
dialogu z UE, jeżeli jej przyszłe decyzje okażą się pozytywne wobec Białorusi. 
Przykład ten pokazywał, że UE dysponowała narzędziami, aby zmusić reżim do 
przynajmniej częściowych ustępstw, ale ich nie wykorzystywała w swojej polityce. 
Rozbudowane sankcje gospodarcze mogły stanowić dotkliwy cios w podstawy 
funkcjonowania reżimu. UE powinna również opracować mechanizmy rekom-
pensat dla przedsiębiorstw unijnych eksportujących na Białoruś. Rozwiązanie to 
ułatwiłoby instytucjom unijnym przełamywanie oporu państw członkowskich, 
które posiadały rozbudowane interesy gospodarcze na Białorusi, i z tego powodu 
negatywnie odnosiły się do pomysłu wdrażania nowych restrykcji ekonomicz-
nych (Rozporządzenie Rady UE, 2012; Rezolucja PE, 2012a; Naviny.by, 2012a).

UNIJNA POLITYKA KRYTYCZNEGO ZAANGAŻOWANIA

W przyjętej strategii UE próbowała wykazać, że jej polityka wobec Białorusi nie 
zamykała się wyłącznie do nakładania kolejnych sankcji. Instytucjom unijnym 
zależało na pokazaniu pozytywnej alternatywy dla Białorusi. Przyjęte dotychczas 
restrykcje unijne służyły głównie osłabieniu reżimu. Chociaż kwestia demokra-
tyzacji Białorusi stanowiła główny cel UE, to priorytetowe zadanie polegało na 
zmuszeniu reżimu do zakończenia represji wobec środowisk demokratycznych 
i wypuszczenia wszystkich więźniów politycznych. W kwietniu 2012 r. UE 
wystąpiła z nową inicjatywą wobec Białorusi – Europejskim Dialogiem na 
rzecz Modernizacji. Program ten pozostawał kompatybilny z funkcjonującym 
w ramach Partnerstwa Wschodniego Joint Interim Plan dla Białorusi, który 
adresowano do instytucji administracji publicznej. Nowa propozycja unijna nie 
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stanowiła próby odmrożenia relacji politycznych z Białorusią. UE zapropono-
wała reżimowi przygotowanie programu reform, który opracują na Białorusi 
niezależni eksperci, przedstawiciele partii politycznych oraz urzędnicy niższego 
stopnia. Podczas wspólnych konsultacji zakładano przedyskutowanie kwestii 
zmian w systemie wyborczym i sądowniczym, koniecznych reform rynkowych 
oraz działań służących wzmocnieniu kontaktów międzyludzkich. W nowym 
programie unijnym przewidziano także omówienie spraw związanych z poli-
tyką gospodarczą i politykami sektorowymi. Celem programu było również 
wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów oraz pomoc 
dla studentów relegowanych z  przyczyn politycznych z  uczelni wyższych. 
Unijny plan modernizacji przewidywał również przekazanie Białorusinom 
praktycznej wiedzy na temat doświadczeń państw UE w zakresie transformacji 
ustrojowej. Na ówczesnym etapie relacji białorusko-unijnych negatywna reakcja 
reżimu na założenia programu nie stanowiła zaskoczenia. W 2012 r. Władze 
Białorusi odmówiły uczestnictwa w programie, gdyż nie uzgodniono z nimi 
jego podstawowych założeń. Dodatkowo objęto nimi przedstawicieli środowisk 
demokratycznych, a w swojej pierwotnej wersji zakładał udział w nim wyłącz-
nie przedstawicieli aparatu władzy. Dopiero w 2013 r. Białoruś odpowiedziała 
częściowo pozytywnie na propozycję unijną i zaproponowała transformację 
Europejskiego Dialogu na rzecz Modernizacji w Partnerstwo dla Moderni-
zacji (na podobieństwo programu UE skierowanego do Rosji). W propozycji 
białoruskiej Partnerstwo dla Modernizacji miało być głównie instrumentem 
pomocowym w sferze socjalnej i ekonomicznej, a założenia przyszłych reform 
miały zostać opracowane z wyłączeniem opozycji politycznej i przedstawicieli 
społeczeństwa obywatelskiego. UE, propagując Europejski Dialog na rzecz 
Demokratyzacji, pragnęła osłabić oskarżenia reżimu, że prowadzi politykę wobec 
Białorusi wyłącznie drogą sankcji. W kolejnych miesiącach wdrożenie unijnego 
programu modernizacyjnego napotkało szereg trudności, gdyż eksperci nie 
potrafi li podczas spotkań roboczych przygotować planu reform dla Białorusi. 
W tym czasie UE realizowała wobec Białorusi głównie programy przyjęte przed 
2011 r. Wsparcie rozwojowe UE dla Białorusi w latach 2011–2013 pozostawało 
na relatywnie niskim poziomie i wykonywano je głównie w ramach wcześniej 
przyjętych instrumentów. Bezpośredni wpływ na taką sytuację miał zły stan 
stosunków politycznych oraz brak postępów demokratyzacji. Niezwykle słabo 
rozwijała się również współpraca instytucjonalna. Białoruś nie spełniała również 
często warunków, aby otrzymać wsparcie unijne. Wśród państw poradzieckich 
objętych programem Partnerstwa Wschodniego Białoruś posiadała najniższy 
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wskaźnik realizacji celów UE. (Potocki, 2012; Piskorska, 2014; Dyner, 2012; 
Korosteleva, 2016; Lang, Koopmann, 2011; Berezovskij, 2014; Mel’âncoŭ, 2012; 
Mel’âncoŭ, 2013).

W następnych miesiącach UE nie ogłosiła kolejnych decyzji w sprawie 
nowych sankcji wobec Białorusi, oczekując głównie na jej pozytywną reakcję. 
Białoruś poszukiwała rozwiązania problemu więźniów politycznych. Ich 
bezwarunkowe wypuszczenie stanowiłoby wizerunkową porażkę dla reżimu, 
gdyż potwierdziłby skuteczność sankcji unijnych. Władze Białorusi planowały 
ogłosić ogólnopaństwową amnestię, która objęłaby również więźniów poli-
tycznych. Później wycofały się z deklaracji w tej sprawie. Nie odpowiedziały 
również na unijną propozycję podpisania umowy o readmisji i uproszczeniu 
procedur wizowych. Nie polepszyła się również sytuacja w sferze przestrzegania 
praw człowieka i obywatela. M.in. reżim aresztował niezależnego dziennikarza 
Andrzeja Poczobuta oraz nasilił represje wobec trzeciego sektora. W przyjętym 
planie rozwoju Partnerstwa Wschodniego do końca 2013 r. UE prognozowała 
kontynuowanie polityki krytycznego zaangażowania wobec Białorusi. Od pod-
stępów demokratyzacji państwa i przestrzegania praw człowieka uwarunkowała 
dalszy rozwój relacji z Białorusią. Uwzględniając ówczesny stan stosunków 
unijno-białoruskich, UE zapowiedziała zwiększenie wsparcia dla społeczeństwa 
obywatelskiego i opozycji politycznej za pomocą programu Europejski Dialog 
na rzecz Modernizacji. Na początku lipca 2012 r. PE przyjął nową rezolucję 
w sprawie Białorusi. W dokumencie unijnym wyrażano głębokie zaniepokojenie 
pogarszającą się w tym państwie sytuacją obrońców praw człowieka i groźbami 
formułowanymi przez reżim wobec niezależnych dziennikarzy. PE skrytykował 
również skazanie na karę trzech lat więzienia w zawieszeniu Andrzeja Poczobuta. 
W rezolucji PE ponownie wezwał m.in. władze Białorusi do poszanowania 
zasad demokracji i praw człowieka, ograniczenia cenzury, rezygnacji z dalszych 
prześladowań przeciwników politycznych oraz zaniechania nieuprawnionej 
kontroli internetu. PE podtrzymał zamiar prowadzenia warunkowego dialogu 
z Białorusią za pośrednictwem ZP EURONEST, a od reżimu oczekiwał prze-
prowadzenia wyborów parlamentarnych w 2012 r. zgodnie ze standardami 
demokratycznymi. PE rozważał również wprowadzenie dodatkowych środków 
ograniczających wobec Białorusi w postaci sankcji wizowych i zamrożenia na 
terenie UE aktywów fi nansowych przedstawicieli reżimu. Nie wspomniano nic 
natomiast o nowych sankcjach gospodarczych. W lipcu 2012 r. białoruska dele-
gacja rządowa uczestniczyła w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw 
objętych programem Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Białoruś wyraziła 
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wówczas gotowość uczestniczenia we wspólnych projektach transportowych 
oraz energetycznych. Z jej strony nie pojawiły się żadne deklaracje dotyczące 
uwolnienia więźniów politycznych i ich rehabilitacji. W tle pojawiały się kolejne 
napięcia i konfl ikty na linii UE–Białoruś. M.in. politycy unijni skrytykowali 
wydalenie po pluszowym desancie ambasadora szwedzkiego z Białorusi. Nie 
doszło jednak do takiej eskalacji konfl iktu, jak na początku 2012 r., gdy Białoruś 
opuścili przedstawiciele dyplomatyczni państw unijnych (Wspólny komunikat, 
2012; Rezolucja PE, 2012 b).

W  przededniu wyborów parlamentarnych na Białorusi w  2012  r. UE 
nie potrafi ła wywrzeć nacisku na reżim, aby przeprowadzono je zgodnie ze 
standardami OBWE. W przyjętej rezolucji PE skrytykował niedemokratyczny 
charakter ostatnich wyborów parlamentarnych oraz nie uznał legitymizacji 
nowego Zgromadzenia Narodowego Republiki Białorusi. W  konsekwencji 
Białoruś nadal nie mogła posiadać ofi cjalnej reprezentacji w ZP EURONEST. 
W opinii PE przebieg ostatnich nierywalizacyjnych wyborów parlamentarnych 
stanowił poważną przeszkodę w poprawie relacji Białorusi z instytucjami unij-
nymi. Nadal w więzieniach odbywało karę kilkunastu przeciwników reżimu. 
Eurodeputowani rozważali również możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży 
Białorusi technologii informatycznych, aby ograniczyć jej kontrolę internetu. 
Z kolei Rada UE podjęła decyzję o przedłużeniu sankcji wobec Białorusi do 31 
października 2013 r. Pod koniec 2012 r. na liście objętej zakazem wjazdu do UE 
znajdowało się 243 przedstawicieli reżimu i 32 fi rmy białoruskie. Kolejne decyzje 
UE spotkały się z krytyką władz Białorusi, które zapowiedziały zastosowanie 
asymetrycznych sankcji wobec państw unijnych. UE nie wyrażała gotowości roz-
poczęcia ofi cjalnego dialogu z Białorusią, dopóki nie zostaną uwolnieni wszyscy 
więźniowie polityczni. Prowadzono tylko techniczne rozmowy, dotyczące m.in. 
koniecznych reform ekonomicznych i fi nansowych na Białorusi. Po wyborach 
parlamentarnych w 2012 r. zamknięto dla Białorusi możliwość prowadzenia 
dialogu za pośrednictwem ZP EURONEST. Wśród polityków unijnych pojawiały 
się głosy o potrzebie opracowania nowej strategii wobec Białorusi. Kontakty 
białorusko-unijne na wysokim szczeblu faktycznie pozostawały zamrożone. 
Nie odnotowano również większych postępów w sprawie podpisania umowy 
o readmisji i uproszczeniu procedur wizowych. Zasadniczo UE podejmowała te 
działania co wcześniej, m.in. wywierała nacisk w sprawie wypuszczenia z wię-
zień przetrzymywanych opozycjonistów. Dodatkowo UE zwiększyła wsparcie 
fi nansowe na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Trwały również konsultacje 
polityków unijnych z przedstawicielami białoruskiej opozycji politycznej. Z kolei 
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Łukaszenka wykorzystywał wielokrotnie wcześniej wypróbowaną metodę roz-
bijania jedności państw unijnych, prowadząc zakulisowe rozmowy z wybranymi 
państwami członkowskimi posiadającymi rozbudowane interesy gospodarcze 
na Białorusi. Zwiększona aktywność dyplomatyczna Białorusi zaczęła przynosić 
pozytywne rezultaty w pierwszych miesiącach 2013 r. Głównym orędownikiem 
zmiany polityki unijnej wobec Białorusi okazała się Litwa, która w drugiej 
połowie 2013 r. obejmowała prezydencję w Radzie UE. W jej politykę wobec 
Białorusi wpisywał się kontrowersyjny raport litewskiego eurodeputowanego 
Justasa Paleckisa, w którym odnotowano poprawę w zakresie przestrzegania 
praw człowieka na Białorusi, chociaż nie dokonały się poważniejsze zmiany w tej 
sferze. W sporządzanym na zlecenie PE sprawozdaniu znalazły się rekomendacje 
wzywające instytucje unijne do zmiany polityki wobec Białorusi i zniesienia 
sankcji wizowych. Dopiero po burzliwej debacie w PE Paleckis zmienił wymowę 
swego raportu i przedstawił rzeczywistą sytuację w dziedzinie ochrony praw 
człowieka. Białoruś wiązała duże nadzieje z przewodnictwem Litwy w Radzie 
UE, gdyż oczekiwała dzięki jej mediacji poprawy relacji z UE (Rezolucja 2012 c; 
Decyzja Rady UE, 2012a; Czwołek, 2013; Czwołek, 2016).

Początkowo próby zbliżenia Białorusi z UE podejmowane w pierwszych 
miesiącach 2013 r. nie przynosiły zauważalnych efektów. Niewątpliwie nastąpiła 
intensyfi kacja kontaktów dyplomatycznych na linii Bruksela–Mińsk. W maju 
2013 r. na trzecie posiedzenie ZP EURONESTU zaproszono wyłącznie przedsta-
wicieli białoruskich środowisk opozycyjnych. Podczas obrad parlamentarnych 
swoją działalność kontynuowała powołana w maju 2011 r. grupa roboczą ds. 
Białorusi, której polecono wypracowanie kryteriów uczestnictwa Białorusi w ZP 
EURONESTU. Białoruscy opozycjoniści sprzeciwili się udziałowi proreżimo-
wego parlamentu w obradach ZP EURONESTU. W nowej sytuacji politycznej 
nieaktualna okazała się propozycja UE złożona po wyborach parlamentarnych 
w 2008 r., dotycząca utworzenia wspólnej delegacji z przedstawicieli reżimu 
i środowisk demokratycznych. Łukaszenka próbował przełamać impas w tej 
sprawie i  zaprosił delegację eurodeputowanych na Białoruś. W  programie 
wizyty zaplanowano również spotkanie z parlamentarzystami Zgromadzenia 
Narodowego Republiki Białorusi, ale strona unijna odmówiła udziału swoich 
eurodeputowanych, aby nie legitymizować białoruskiego parlamentu na arenie 
międzynarodowej. W czerwcu 2013 r. Rada UE zawiesiła na pół roku sankcje 
wizowe wobec białoruskiego ministra spraw zagranicznych Uładzimira Makieja, 
aby ułatwić mu prowadzenie dialogu politycznego z instytucjami unijnymi. Tym 
samym umożliwiła mu uczestnictwo w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych 
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UE oraz biorących udział w programie Partnerstwa Wschodniego w lipcu 2013 r., 
gdzie Makiej domagał się zaprzestania polityki dyskryminacji wobec Białorusi. 
Podczas wspólnych obrad przedstawiciele UE ponowili żądania uwolnienia 
wszystkich więźniów politycznych i ich rehabilitacji, ale ze strony białoruskiej 
nie padły żadne wiążące deklaracje w tej sprawie. Chociaż wizyta Makieja nie 
przyniosła przełomu w dotychczasowych relacjach unijno-białoruskich, UE 
kontynuowała politykę krytycznego zaangażowania wobec Białorusi. Ze strony 
Łukaszenki pojawiły się żądania zaproszenia go na szczyt Partnerstwa Wschod-
niego w Wilnie. Na początku września 2013 r. białoruski prezydent wypuścił 
kolejnych dwóch więźniów politycznych i zadeklarował unikanie radykalnych 
działań w odpowiedzi na unijne sankcje wizowe i gospodarcze (Kalicka-Miko-
łajczyk, 2013; Mel’âncoŭ, 2013; Evrobiulleten, 2011b; Naviny.by, 2012b). 

W zaleceniach PE z września 2013 r. do Rady Europejskiej, Komisji Euro-
pejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie polityki UE 
wobec Białorusi podniesiono ponownie kwestię zwolnienia przetrzymywanych 
w więzieniach opozycjonistów jako nieodzownego warunku postępu w relacjach 
unijno-białoruskich. PE wezwał Białoruś do przestrzegania praw człowieka oraz 
liberalizacji systemu politycznego. Z jego poważnym zaniepokojeniem spotkały 
się ostatnie zmiany w białoruskim ustawodawstwie, stwarzające dodatkowe 
bariery dla rozwoju trzeciego sektora. PE proponował instytucjom unijnym opra-
cowanie strategii opartej na zasadzie „więcej za więcej”, przewidującej rozszerzenie 
oferty unijnej wobec Białorusi w zależności od podstępów jej demokratyzacji. PE 
podkreślił również konieczność uczestnictwa na równych prawach białoruskiego 
społeczeństwa obywatelskiego w dialogu politycznym pomiędzy UE a władzami 
Białorusi. W szeregu rekomendacji PE zlecił wskazanym instytucjom unijnym 
przygotowanie różnych wariantów działań zachęcających Białoruś do rozpo-
częcia przemian demokratycznych. UE oczekiwała od Białorusi m.in. reformy 
ordynacji wyborczej, liberalizacji przepisów dotyczących wolności zgromadzeń 
i wypowiedzi, ponownego otwarcia biura OBWE w Mińsku, zagwarantowania 
niezawisłości wymiarowi sprawiedliwości, wprowadzenia moratorium na wyko-
nywanie kary śmierci, ustanowienia urzędu rzecznika praw obywatelskich oraz 
zmodernizowania systemu penitencjarnego. Dodatkowo PE zachęcał Białoruś 
do podjęcia koniecznych reform ekonomicznych. Ze swojej strony zapowiedział 
dalsze wspieranie współpracy regionalnej z Białorusią i pomoc w dywersyfi kacji 
jej zasobów surowcowych i dróg ich tranzytu. Kolejne propozycje PE dotyczyły 
m.in. wzmocnienia współpracy między UE a Białorusią w zakresie zarządzania 
granicami i walki z przestępczością transgraniczną, zwiększenia wsparcia tech-



168 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 54/2017

nicznego i fi nansowego na rozwój społeczeństwa obywatelskiego, rozpoczęcia 
negocjacji z UE w sprawie ułatwień w ruchu wizowym i umowy o readmisji oraz 
reformy szkolnictwa wyższego. Chociaż zalecenia PE nie zawierały konkretnych 
propozycji, wskazywały możliwy zakres wsparcia unijnego dla Białorusi, o ile 
reżim zdecyduje się na rozpoczęcie procesu demokratyzacji państwa. O ile Biało-
ruś wyrażała gotowość przyjęcia wsparcia unijnego w modernizacji gospodarki, 
to wszystkie propozycje zmian politycznych UE traktowała jako interwencję 
w wewnętrzne sprawy państwa, stąd też nie należało się spodziewać w tej ostat-
niej kwestii jej pozytywnego stanowiska (Zalecenie PE, 2013).

W październiku 2013 r. Rada UE przedłużyła środki ograniczające wobec 
Białorusi o kolejny rok. Ze spisu wykreślono 13 nazwisk i 5 fi rm Uładzimira 
Pieft ieua oraz dodano kolejne trzy osoby. Ostatecznie zakazem wjazdu na teren 
UE i zamrożeniem aktywów fi nansowych objęto 232 przedstawicieli reżimu 
oraz 25 przedsiębiorstw. Władze Białorusi pozytywnie oceniły zmniejszenie 
liczby osób i podmiotów objętych restrykcjami unijnymi, chociaż skrytykowały 
dalsze obowiązywanie sankcji. Po raz kolejny UE popełniła błąd, gdy wysłała 
Łukaszence czytelny sygnał, że jest skłonna znieść część sankcji bez żadnych 
ustępstw ze strony Białorusi. Dodatkowo nowa decyzja Rady UE sprzęgła się 
z uwolnieniem przez reżim dwóch kolejnych więźniów politycznych, co mogło 
wywołać mylne wrażenie, że doszło do transakcji wymiennej. Na szczycie 
Partnerstwa Wschodniego w Wilnie sprawy białoruskie odegrały drugorzędną 
rolę, gdyż przysłoniły je wydarzenia na pobliskiej Ukrainie. W stolicy litewskiej 
Białoruś reprezentował minister spraw zagranicznych Uładzimir Makiej, który 
zaproponował UE rozpoczęcie rozmów o uproszczeniu procedury wizowej 
oraz podpisanie umowy o readmisji. W deklaracji końcowej podkreślono rolę 
Białorusi w tranzycie surowców energetycznych i jej współpracę w tej dziedzinie 
z UE. Odnotowano również postęp we współpracy gospodarczej i fi nanso-
wej, edukacyjnej oraz ochrony środowiska. Osiągnięcia szczytu Partnerstwa 
Wschodniego w Wilnie wobec Białorusi okazały się więcej niż skromne. Nie 
nastąpił wyraźny przełom w obustronnych relacjach, można odnotować jedynie 
niewielki progres, chociaż Białoruś rozpoczęła kurs na normalizację stosunków 
z UE (Decyzja Rady UE, 2013; Joint Declaration, 2013; Belorussko-evropejskie, 
2014).
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ZAKOŃCZENIE 

W latach 2011–2013 nie dokonał się wyraźny postęp na linii UE–Białoruś. Po 
wyborach prezydenckich w 2010 r. i masowych represjach powyborczych relacje 
białorusko-unijne weszły w fazę ostrego konfl iktu politycznego. Jego eskalacja 
nastąpiła na początku 2012 r., gdy ambasadorowie UE opuścili Białoruś. Po 
powrocie przedstawicieli unijnych do Mińska nie nastąpiła wyraźna poprawa 
obustronnych relacji. W przyjętej strategii UE przeszła do polityki krytycznego 
zaangażowana wobec Białorusi, która przejawiała się utrzymywaniem kontaktów 
z tym państwem na poziomie technicznym. Poprzez nakładanie kolejnych sankcji 
UE próbowała wymusić na Białorusi uwolnienie więźniów politycznych, ale jej 
zabiegi odniosły połowiczny skutek. Same restrykcje okazały się nieefektywne, 
a reżim nie zgodził się na wypuszczenie z więzień wszystkich opozycjonistów. 
Przed dwa lata UE nie potrafi ła wypracować skutecznej strategii postępowania 
z reżimem, a jej polityka ograniczyła się głównie do wdrażania nowych sankcji 
wizowych oraz gospodarczych. Program Europejski Dialog na rzecz Moderni-
zacji nie spełnił pokładanych w nich nadziei, a Partnerstwo Wschodnie okazało 
się narzędziem nieefektywnym. Dla władz Białorusi integracja z UE nigdy nie 
była celem. Łukaszenka oczekiwał głównie od UE otwarcia jej rynków oraz 
wsparcia przy modernizacji gospodarki. Nie zgadzał się natomiast na żadne 
reformy polityczne. Chociaż Łukaszenka stwarzał iluzję, że Białoruś nadal może 
dokonać geopolitycznego wyboru pomiędzy Wschodem i Zachodem, już dawno 
zdecydował się wschodni wektor integracji. Położenie geopolityczne Białorusi 
wykorzystuje głównie do rozgrywek między UE a Rosją. Białoruś jako jedyne 
państwo poradzieckie konsekwentnie uczestniczyło we wszystkich rosyjskich 
projektach integracyjnych. Rosja sprzeciwiała się współpracy gospodarczej Bia-
łorusi z UE, gdyż jej rozwój zmniejszał koszty dotacji rosyjskich dla gospodarki 
białoruskiej. Relacje unijno-białoruskie nie stanowiły zagrożenia dla Rosji, gdyż 
Białoruś nigdy nie wyłamała się z przyjętych zasad współpracy z FR. Białoruś 
pozostawała zawsze najbliższym sojusznikiem Rosji na obszarze poradziec-
kim. Nigdy też nie planowała wystąpić z rosyjskich projektów integracyjnych. 
W ostatnich latach wręcz postępowało pogłębienie współpracy politycznej, 
gospodarczej oraz militarnej obydwu państw. Nie we wszystkich kwestiach 
Białoruś reprezentowała podobne stanowisko co Rosja i wielokrotnie próbowała 
wynegocjować lepsze warunki współpracy ze swoim najważniejszym partnerem 
zagranicznym, ale w żaden sposób nie świadczyło to o możliwości zmiany przez 
nią dotychczasowego wektora polityki zagranicznej. Nigdy jej celem nie było 
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podpisanie umowy stowarzyszeniowej z UE czy też integracja ze strukturami 
unijnymi. Także instytucje unijne nigdy nie dały jasnego sygnału co do możliwo-
ści integracji Białorusi z UE. Paradoksalnie UE, zwiększając swoje zaangażowanie 
gospodarcze i fi nansowe na Białorusi, częściowo przyczynia się do stabilizacji 
białoruskiego systemu politycznego. Mimo ponad dwudziestoletniego wsparcia 
UE dla demokratyzacji Białorusi nie nastąpił wyraźny progres w tej dziedzinie. 
Sama Białoruś nie posiadała alternatywy dla wschodniego wektora integracji. 
Silne uzależnienie polityczne, gospodarcze oraz militarne od Rosji nie pozwala 
jej na zmianę kursu politycznego. Z drugiej strony Rosja zawsze pozostawała 
wygodnym partnerem dla Łukaszenki. Partnerstwo oparte na pragmatyzmie nie 
wykluczało pojawiania się napięć i konfl iktów na linii Białoruś–Rosja, ale miały 
one raczej charakter drugorzędny, gdyż nigdy nie zostały naruszone fundamenty 
obustronnej współpracy. W momentach kryzysowych Białoruś zawsze mogła 
liczyć na wsparcie FR, która nigdy nie kwestionowała jej systemu politycznego. 
Dodatkowo FR posiada silne narzędzia wpływu na politykę zagraniczną 
Białorusi. M.in. wykorzystywała cenę rosyjskich surowców energetycznych 
dla korygowania jej polityki zagranicznej, także wobec UE. Wyrażała również 
gotowość interwencji militarnej na Białorusi, gdyby próbowała wyjść spod jej 
strefy wpływów. Zagrożenia te doskonale rozumiał Łukaszenka. Współpraca 
z Rosją posiadała dla Białorusi również pozytywne wymiary. Od wielu lat Rosja 
pełniła rolę głównego partnera gospodarczego Białorusi. W przeciwieństwie do 
UE Rosja jest w stanie zapewnić jej bezpieczeństwo w wymiarze militarnym. 
Z kolei Białoruś nie stanowiła dla UE nigdy priorytetu w jej polityce zagranicz-
nej. Ze względu na bliskiej sąsiedztwo UE próbuje uregulować przynajmniej na 
minimalnym poziomie relacje z tym państwem. Powiązania gospodarcze części 
państw unijnych z Białorusią nie pozwalają UE na zastosowanie skuteczniej-
szych narzędzi wpływu na to państwo. Z obawy przed reakcją Rosji UE nigdy 
nie planowała zwiększyć swego zaangażowania w demokratyzację Białorusi, 
a wiele jej działań miało charakter pozorny. Niewielkie wsparcie unijne dla 
społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów nie jest w stanie wpłynąć 
na zmianę obecnego systemu politycznego na Białorusi. W ostatnich latach dał 
się zauważyć niewielki postęp w narzędziach stosowanych przez UE wobec 
Białorusi, gdyż przyjęto ograniczone sankcje gospodarcze. We wcześniejszych 
latach instytucje unijne wykorzystywały głównie rezolucje, ewentualnie sankcje 
wizowe, które można uznać za mało efektywny środek nacisku na reżim. Po 
2010 r. UE wyraźnie zminimalizowała swoje cele wobec Białorusi, gdyż domagała 
się głównie uwolnienia więźniów politycznych i ich rehabilitacji. Wsparcie dla 
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demokratyzacji Białorusi pozostawało na dalszym planie. Dodatkowo polityka 
UE wobec Białorusi posiadała charakter reaktywny. Struktury unijne reagowały 
głównie na działania podjęte przez reżim, nie potrafi ły natomiast wypracować 
realistycznej i spójnej strategii postępowania wobec tego państwa.

BIBLIOGRAFIA:

Barburska, O. (2015). Blaski i cienie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. Studia 
Europejskie, 4, 49–70.

Belorussko-evropejskie. (2014). Belorussko-evropejskie otnošenija posle wilnusskogo sam-
mita „Wostočnogo partnerstva”. Pobrane z http://csfps.by/new-research/belorussko-
evropeyskie-otnosheniya-posle-vilnyusskogo-sammita-vostochnogo-partnerstva.

Berezovskij, D.S. (2014). Planirowanie techničeskoj pomoŝi Evropejskogo Soûza Bela-
rusi w 2007–2013. Belorusskij Ekonomičeckij Żurnal, 1, 18–30. Pobrane z http://edoc.
bseu.by:8080/handle/edoc/17841.

Brigadin, P., Veremeeva N., Rotman D. (2011). Belarus w kontekste Evropejskoj poli-
tyki: meždy ES i Rossiej. W: E. Korosteleva (red.), Vostočnoe partnerstwo: problemy 
i perspektyvy (s. 130–169). Minsk: GIUSTBGU.

Czwołek, A. (2013). Opozycja polityczna na Białorusi (1989–2010). Gdańsk: STUDIO 
VP.

Czwołek, A. (2013). Wybory parlamentarne na Białorusi w 2012 r. W: A. Meller, J. Rak, 
A. Wielomski (red.), Białoruś co się tam dzieje? Sytuacja polityczna na przełomie 
XX i XX wieku (s. 309–370). Warszawa: Capital s.c. 

Czwołek, A. (2016). Nowe otwarcie w polityce Litwy wobec Białorusi? Relacje litewsko-
-białoruskie po 2006 r. Nowa Polityka Wschodnia, 1(10), 29–59. 

Decyzja Rady UE. (2011a). Decyzja Rady 2011/69/WPZiB z dnia 31 stycznia 2011 r. 
w sprawie zmiany decyzji Rady 2010/639/WPZiB dotyczącej środków ograniczają-
cych skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi. Pobrane z http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1492687333655&uri=CELEX 
:32011D0069.

Decyzja Rady UE. (2011b). Decyzja wykonawcza Rady 2011/847/WPZiB z  dnia 
16 grudnia 2011 r. dotycząca wykonania decyzji 2010/639/WPZiB w sprawie środków 
ograniczających wobec Białorusi. Pobrane z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0847&qid=1492687333655&from=PL.

Decyzja Rady UE. (2012a). Decyzja wykonawcza Rady 2012/126/WPZiB z dnia 28 lutego 
2012 r. dotycząca wykonania decyzji 2010/639/WPZiB w sprawie środków ograni-
czających wobec Białorusi. Pobrane z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?qid=1492687333655&uri=CELEX:32012D0126.

Decyzja Rady UE. (2012b). Decyzja Rady 2012/642/WPZiB z dnia 15 października 
2012  r. dotycząca środków ograniczających skierowanych przeciwko Białorusi. 



172 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 54/2017

Pobrane z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1492687333655&u-
ri=CELEX:32012D0642.

Decyzja Rady UE. (2013). Decyzja Rady 2013/534/WPZiB z dnia 29 października 
2013 r. zmieniająca decyzję 2012/642/WPZiB dotyczącą środków ograniczających 
skierowanych przeciwko Białorusi. Pobrane z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/?qid=1492757363390&uri=CELEX:32013D0534.

Dyner, A.M. (2011). Okrągły stół na Białorusi-kolejny wybieg reżimu. Pobrane z https://
www. pism.pl/fi les/?id_plik=8330. 

Dyner, A.M., (2012). Unijny plan modernizacji dla Białorusi. Pobrane z http://www.
pism.pl/publikacje/biuletyn/nr-42-907.

Evrobiulleten. (2011a). Evrokomissiâ usilit podderžky graždanskogo obŝestwa. Evro-
biulleten, 2, 10.

Evrobiulleten. (2011b). Câžkasci va ŭzaemadačynennâh i ES pakul’ ne peraadolenyâ? 
Evrobiulleten, 4, 11.

Fedorowicz, K. (2011). Białoruś wobec Unii Europejskiej po 2004 roku: wymuszone 
zmiany, czy polityczna gra? Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 9/4, 
205–224.

Gil, A., Stępniewski, T. (2012). Unia Europejska a Republika Białoruś. W: M. Pietraś, 
K. Stachurska-Szczesiak, J. Misiągiewicz (red.), Europejska polityka sąsiedztwa 
Unii Europejskiej (s. 109–120). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej.

Joint Declaration. (2011). Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, War-
saw, 29–30 September 2011. Pobrane z http://www.euronest.europarl.europa.eu/
euronest/webdav/site/mySite/shared/general_documents/ warsaw_summit_dec-
laration_en.pdf.

Joint Declaration. (2013). Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 
28–29 November 2013. Pobrane z: http://www.euronest.europarl.europa.eu/euro-
nest/cms/home/pid/29.

Kalicka-Mikołajczyk, A. (2013). Ramy prawne i zasady unijnej Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa wobec partnerów wschodnich. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna 
Biblioteka Cyfrowa.

Kłysiński, K. (2011a). Władze białoruskie sygnalizują gotowość dialogu z Zachodem. 
Pobrane z  https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-09-07/wladze-
bialoruskie-sygnalizuja-gotowosc-do-dialogu-z-zachodem.

Kłysiński, K. (2011b). Mińsk zbojkotował szczyt Partnerstwa Wschodniego. Pobrane 
z https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2011-10-05/minsk-zbojkotowal-
-szczyt-partnerstwa-wschodniego. 

Korosteleva, E. (2016). Th e European Union and Belarus: democracy promotion by 
technocratic means? Democratization, 23/ 4 (2016), 678–698.

Kubin, T. (2011). Th e EU Policy Towards Belarus in the Context of the Presidential 
elections on 19 December 2010. Athenaeum. Polish Political Science Studies, 30, 
134–147.



173Arkadiusz Czwołek : Relacje białorusko-unijne w latach 2011–2013

Lang, O.-K., Koopmann, M. (2011). ES i Belarus’: Otnošeniâ srezervnymi vozmo-
žnostâmi. W: H.-G Wik, Š. Maleris (red.), Belarus’ i Evropejskij Coûz: ot izolâcii 
k sotrudničestvu (s. 24–39).Vil’nûs: Fond Konrada Adenauèra.

Mel’âncoŭ, D. (2011). U cenû 19 snežnâ: razviccё adnosinaû Belarusi z Eûrapejskim 
Soûzam. Belorusskij Ežegodnik, 69–77.

Mel’âncoŭ, D. (2012). Utupiku: razviccё adnosinaû Belarusi z Eûrapejskim Saûzam. 
Belorusskij Ežegodnik, 85–93.

Mel’âncoŭ, D. (2013). Belarus’-Eûrapejski Saûz: napârèdadni čargovaga pacâplennâ. 
Belorusskij Ežegodnik, 88–96

Naviny.by. (2011a). Komitet meždunarodnogo kontrolâ ozabočen rešeniem Minska 
otnositel’no ofi sa OBSE. Pobrane z http://naviny.by/rubrics/politic/2011/01/02/
ic_news_112_358525.

Naviny.by. (2011b). Ferenc Kontra: učasmie Belarusi v „Vostočnom partnerstve” zavisit 
ot razvitiâ situacii v strane. Pobrane z http://naviny.by/rubrics/politic/2011/01/05/
ic_news_112_358716. 

Naviny.by. (2011c). MID Belarusi: Obvineniâ i trebovaniâ Evroparlamenta protivorečat 
konstruktivnomy dialogu. Pobrane z http://naviny.by/rubrics/politic/2011/01/20/
ic_news_112_359764. 

Naviny.by. (2011d). Evronest možet načat rabotu bez učastiâ Belarusi. Pobrane z http://
naviny.by/rubrics/politic/2011/01/28/ic_news_112_360281.

Naviny.by. (2011e). Protasevič: esli arestovannye oppozicionery budut osuždeny. Pobrane 
z http://naviny.by/rubrics/politic/2011/02/14/ic_news_112_361388.

Naviny.by. (2011f). Ofi cial’nomu Minsku ne našlos’ mesta v evropejskom gnezde. Pobrane 
z http://naviny.by/rubrics/politic/2011/02/15/ic_articles_112_172468.

Naviny.by. (2011g). ES gotovit sankcji protiv krupnyh belorusskih predpriâtij. Pobrane 
z http://naviny.by/rubrics/politic/2011/03/10/ic_articles_112_172768.

Naviny.by. (2011 h). ES ne budet vesti dialog s Belarus’û bez osvoboždeniâ politzaklûčennyh. 
Pobrane z http://naviny.by/rubrics/politic/2011/08/30/ic_news_112_375220.

Naviny.by. (2011 i). Gruziâ i Ukraina byli protiv vklûčeniâ v deklaraciû „Vostočnogo 
partnerstva” punkta s kritikoj Belarusi. Pobrane z http://naviny.by/rubrics/poli-
tic/2011/09/29/ic_ news_112_377367.

Naviny.by. (2012a). Rosiiâ i Kazahstan vystupili protiv èkonomičeskih sankcji Evrosoûza 
v otnošenii Belarusi. Pobrane z  http://naviny.by/rubrics/politic/2012/03/11/
ic_news_112_388771.

Naviny.by. (2012b). Lukašenko hočet posmotret’ evropejskoe menû. Pobrane z http://
naviny.by/rubrics/eu/2013/05/09/ic_articles_627_181725.

Piskorska, B. (2014). Wpływ procesów antydemokratycznych w państwach Partnerstwa 
Wschodniego na Europejską Politykę Sąsiedztwa. Warszawa: Centrum Europejskie 
Natolin.

Potocki, Ł. (2012). Partnerstwo strategiczne Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. 
Zamość: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu. 



174 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 54/2017

Rezolucja PE. (2011a). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. 
w sprawie sytuacji na Białorusi. Pobrane z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
PL/TXT/?qid=1492687333655&uri=CELEX: 52011IP0022.

Rezolucja PE. (2011b). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 7 kwietnia 2011 r. 
w  sprawie przeglądu europejskiej polityki sąsiedztwa –  wymiaru wschodniego. 
Pobrane z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1492687333655&u-
ri=CELEX:52011IP0153.

Rezolucja PE. (2011c). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 maja 2011 r. 
w sprawie Białorusi. Pobrane z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qi-
d=1492687333655&uri=CELEX:52011IP0244.

Rezolucja PE. (2012a). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. 
w sprawie sytuacji na Białorusi. Pobrane z http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/
PL/TXT/?qid=1492687333655&uri =CELEX: 52012IP0112.

Rezolucja PE. (2012b). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5  lipca 2012 r. 
w sprawie Białorusi, zwłaszcza sprawy Andrzeja Poczobuta. Pobrane z http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1492687333655&uri=CELEX:52012IP0300. 

Rezolucja PE. (2012c). Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 
2012 r. w  sprawie sytuacji na Białorusi po wyborach parlamentarnych w dniu 
23 września 2012 r. Pobrane z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qi-
d=1492687333655&uri=CELEX:52012IP0410.

Rozporządzenie Rady UE. (2011a). Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 271/2011 
z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr  765/2006. Pobrane z  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qi-
d=1492687333655&uri=CELEX:32011R0271. 

Rozporządzenie Rady UE. (2011b). Rozporządzenie Rady (UE) nr 588/2011 z dnia 
20 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 765/2006. Pobrane z http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1492687333655&uri=CELE-
X:32011R0588. 

Rozporządzenie Rady UE. (2012). Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 265/2012 
z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie wykonania art. 8a ust. 1 rozporządzenia (WE) 
nr 765/2006 dotyczące środków ograniczających wobec Białorusi. Pobrane z http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1492687333655&uri=CELEX: 
32012R0265.

Ryszka, J. (2008). Sankcje gospodarcze wobec podmiotów zewnętrznych w prawie i prak-
tyce Unii Europejskiej. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.

Snapkowski, W.E. (2012). Białoruś–Unia Europejska: Trudne drogi rozwoju stosunków. 
Politeja, 4/1 (22/1), 23–52. 

Snapkoŭski, U.E. (2012). Adnosiny Rèspubliki Belarus’ z Eûrapejskim Saûzam: ad 
izalâcyi da narmalizacyi. Trudy fakul’teta meždunarodnyh otnošenij, 1, 38–42.

Snapkoŭski, U.E. (2013). Rèspublika Belarus’ – Eûrapejski Saûz: ad pacâplennâ da 
pagaršènnâ ûzaemaadnosin (2010–2012). Trudy fakul’teta meždunarodnyh otnošenij, 
4, 32–37.



175Arkadiusz Czwołek : Relacje białorusko-unijne w latach 2011–2013

Sobczak, J. (2013). Białoruś w polityce wschodniej Unii Europejskiej. W: S. Gardocki 
(red.), Rosja. Ukraina. Białoruś. Wybrane dylematy rozwoju (s. 121–144). Toruń: 
Wydawnictwo Adam Marszałek.

Wspólny komunikat. (2012). Wspólny komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i  Komitetu Regionów Part-
nerstwo Wschodnie. Pobrane z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/? 
qid=1492687333655&uri=CELEX:52012JC0013.

Zalecenie PE. (2013). Zalecenie Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2013 r. dla 
Rady Europejskiej, Komisji i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie 
polityki UE wobec Białorusi. Pobrane z http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
TXT/?qid=1492757363390&uri=CELEX:52013IP0382. 



vol. 54/2017, ss. 176–191
ISSN 1505-2192
www.athenaeum.umk.pl
DOI: 10.15804/athena.2017.54.09

EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA W POLSKIEJ 
POLITYCE ZAGRANICZNEJ .

OD HISTORYCZNYCH ODNIESIEŃ 
PO WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

CENTRAL AND EASTERN EUROPE IN THE POLISH 
FOREIGN POLICY: FROM HISTORICAL REFERENCES 

TO CONTEMPORARY CHALLENGES

Artur Niedźwiecki*

* Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych.

— ABSTRAKT —

Prowadzenie skutecznej polityki, nieulegającej 
ideologicznym manifestacjom, może opierać się 
na unijnym instrumentarium nawet pomimo 
aktualnego kryzysu integracji europejskiej. 
Rozsądną odpowiedzią na dylematy geopoli-
tyczne Rzeczpospolitej nie wydaje się tzw. „idea 
jagiellońska”, gdyż potencjalnie stanowi ona 
przeciwieństwo istniejących filarów bezpie-
czeństwa narodowego, tj. NATO i  UE.  Redu-
kowanie polskiej polityki do anachronicznych 
fantazji o  wspólnocie środkowoeuropejskiej 
może powodować obniżenie znaczenie Polski 
w strukturach euroatlantyckich. Członkostwo 
w instytucjach świata zachodniego, polegające 
m.in. na współpracy z  Niemcami, stanowiło 
do tej pory o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej, 
choć obecnie nie przystaje ono do historycznej 
koncepcji tzw. „polityki piastowskiej”, głównie 

— ABSTRACT —

Conducting an eff ective policy, without ideo-
logical manifestations, can be based on the EU 
instruments, regardless of the crisis of the 
European integration. Reasonable answer to the 
Polish geopolitical dilemmas is not the so-called 
“Jagiellonian idea”, which can be perceived as 
opposition to existing pillars of national security, 
i.e., NATO and the EU. Reduction of the Polish 
policy to anachronistic fantasies about Central 
European community may diminish the impor-
tance of Poland in the Euro-Atlantic structures. 
Membership in the institutions of the Western 
world, relying inter alia on the cooperation 
with Germany, has served so far as a guarantee 
of the Polish security, however currently it does 
not suit entirely to the historical concept of the 
so-called “Piast policy”, mainly due to the notice-
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WPROWADZENIE

Jeśli „państwo polskie istnieje tylko teoretycznie”, jak uważa były minister spraw 
wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz1, powinniśmy ocenić – zupełnie na poważ-
nie – możliwości odtworzenia „centrum grawitacyjnego” w naszym regionie, 
co przez niektórych określane jest, trochę pompatycznie, mianem reaktywacji 
„polityki jagiellońskiej”. Nie brakuje badaczy, którzy pragnęliby czerpać pełnymi 
garściami z chwalebnej, choć nieco zakurzonej, tradycji I Rzeczypospolitej i któ-
rzy utyskują, że duch prawdziwego republikanizmu – wynikający przykładowo 
z Konstytucji 3 maja – jest obecnie taki niedoceniany (Cichocki, 2010). Jednakże 
chaos okresu państwa polsko-litewskiego nie był li tylko wytworem pruskiej 
propagandy! Niestety w publicystyce europejskiej XVIII wieku Rzeczpospolita 
Obojga Narodów2 odgrywała rolę wymownej ilustracji wszechobecnej anarchii 
i zacofania, co kontrastowało z obrazem ładu i porządku panującego w państwach 
ościennych. W istocie nasze szacowne dziedzictwo, przynajmniej wedle niektó-
rych znawców problematyki, mogło skutkować infantylizacją oraz kulturowym 
upośledzeniem Polaków, niezdolnych do podjęcia rywalizacji z innymi narodami 
Europy. Rodzima tradycja spowodowała bowiem odizolowanie naszego państwa 
od procesów modernizacji i, w rezultacie, anachroniczna Polska zaprzepaściła 
szansę na zainicjowanie trwałej federacji w sercu kontynentu. Można by przecież 
zadać pytanie, dlaczego wybitna spuścizna państwa Jagiellonów nie zagwaran-
towała nam eksponowanego miejsca w debacie na temat przyszłości Europy? 
W końcu jako naród, który stworzył jedną z pierwszych konstytucji, z innowa-
cyjnym jak na owe czasy konceptem wielokulturowego obywatelstwa, Polacy 
byli predestynowani do przewodzenia debacie na temat konstytucjonalizacji 
wspólnoty. Zamiast tego pamięć o znamiennym polskim wkładzie w jednocze-

1 Bartłomiej Sienkiewicz – minister spraw wewnętrznych Polski w latach 2013–2014.
2 Korona Królestwa Polskiego i Wielkie Księstwo Litewskie istniało w latach 1569–1795 na mocy 

Unii Lubelskiej. 

z uwagi na obserwowany proces dezintegracji 
wspólnoty europejskiej.

Słowa kluczowe: polityka jagiellońska, Europa 
Środkowo-Wschodnia, wspólnota europejska

able process of disintegration of the European 
community.

Keywords: Jagiellonian policy, Central and 
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nie Europy wyparta została przez ofi cjalną narrację o francusko-niemieckim 
pojednaniu jako fundamencie współczesnej Unii.

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki polityki 
zagranicznej Rzeczpospolitej względem regionu Europy Środkowo-Wschodniej, 
począwszy od jej inspiracji historycznych aż po kwestię aktualnych zagadnień 
geopolitycznych, głównie za pomocą takich narzędzi badawczych, jak: metoda 
historyczna, ujęcie systemowo-komparatystyczne, a także analiza czynnikowa 
(Chodubski, 2006). W polu badawczym pracy znajdują się zarówno współczesne 
relacje Polski z państwami środkowoeuropejskimi, będącymi aktualnie członkami 
unijnych struktur, jak również stosunki Warszawy ze wschodnimi sąsiadami Unii 
Europejskiej, nieuczestniczącymi w procesie zjednoczeniowym na starym konty-
nencie. Dopełnieniem w/w zakresu badań jest refl eksja nad polską aktywnością 
w regionie na tle obecnej sytuacji politycznej w Europie, zwłaszcza w związku 
z ewolucją niemieckiej strategii europejskiej oraz procesami dezintegracyjnymi, 
wywołanymi tzw. „Brexitem”3. Główną hipotezę badawczą, której weryfi kacja jest 
zasadniczym zadaniem przedmiotowego tekstu, stanowi stwierdzenie, iż aktualna 
polityka Polski względem omawianego regionu nie mieści się w żadnej z dwóch 
wielkich koncepcji historycznych, znanych pod pojęciami „polityki jagiellońskiej” 
oraz „polityki piastowskiej”, lecz jest emanacją zupełnie nowego podejścia do 
bieżących wyzwań, które wynika z coraz bardziej dojmującego kryzysu, a także 
braku strategicznych pewników, z jakim mamy do czynienia od dłuższego czasu 
w Europie. Zasadniczym punktem odniesienia dla oceny polityki Rzeczpospolitej 
wobec Europy Środkowo-Wschodniej pozostaje bogata literatura przedmiotu, 
zarówno w postaci licznych pozycji naukowych, jak i tekstów publicystycznych, 
stanowiąca analizę m.in. szeroko pojętej koncepcji paryskiej „Kultury”, uznawanej 
za jedną z najistotniejszych propozycji doktrynalnych dla działań zewnętrznych 
Warszawy, ale również i refl eksja na temat innych, równie wpływowych poglądów 
o roli i znaczeniu Polski w regionie, będącym przedmiotem niniejszego artykułu.

U ŹRÓDEŁ POLSKIEJ MYŚLI MOCARSTWOWEJ

Spoglądając w przeszłość, nie można oprzeć się wrażaniu, że sąsiedztwo wrogich 
mocarstw stanowiło niezwykle twardą lekcję, która wywarła przemożny wpływ 

3 W referendum przeprowadzonym w dniu 23 czerwca 2016 r. 51,9 % obywateli brytyjskich bio-
rących udział w głosowaniu opowiedziało się za wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
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na naszą tożsamość. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że polskość ukształ-
towała się w radykalnej opozycji do idei imperium (Nowak, 2004). Bo to swoiście 
rozumiane poczucie wolności oraz pęd ku zachowaniu swobód obywatelskich 
motywowały Polaków do opierania się tyranii i autokracji. Nasi rodacy od zawsze 
wykazywali szczególną wrażliwość na wszelkie przejawy nadużycia władzy oraz 
kontestowali silne rządy, uzurpujące sobie prawo do ingerencji w sferę osobistych 
uprawnień jednostek. Paradoksalnie, powyższe koegzystowało z irracjonalnymi 
snami o potędze, promieniującej na cały region Europy Środkowo-Wschodniej 
(dalej: EŚW). Nie ulega jednak wątpliwości, że status lidera tej części kontynentu 
wymagał akumulacji potencjału, a tymczasem nasi rodacy woleli hołdować 
podejściu: „Polska nierządem stoi”. W istocie odwieczna niechęć do sztywnych 
rygorów organizacyjnych, jak również zhierarchizowanych struktur wykonaw-
czych nie sprzyjała budowie operatywnego państwa, zdolnego do przewodzenia 
związkowi podmiotów EŚW. A bez poparcia działań dyplomatycznych realnymi 
zasobami „projekt jagielloński” pozostawał fantazją państwa, działającego ledwie 
„jak gdyby było mocarstwem”. Jednakże – według ojców założycieli II Rzeczypo-
spolitej – w naszej sytuacji geopolitycznej niepodległość należało połączyć z ideą 
wielkości, a zatem Polska winna była odznaczać się wielkością, gdyż słabowity 
podmiot nie mógł przetrwać samodzielnie między potęgami4. 

Nic zatem dziwnego, iż do kanonu polskiej raison d’etat weszło wspieranie 
państw powstałych na ruinach imperiów i, w rezultacie, odsuwanie od naszych 
granic potężnych sąsiadów. Jedyną słuszną strategią miało być utrzymywanie 
antagonizmów pomiędzy mocarstwami możliwie jak najdłużej, by uchronić 
region przed ich agresywnymi zapędami, a zarazem rozmontować zdolności 
przeciwnika poprzez tendencje odśrodkowe. Wymownym przykładem tej 
„relatywnej” pozycji Polski stało się postrzeganie jej roli jako funkcji stosunków 
niemiecko-rosyjskich, a więc wygaszenie rywalizacji między potęgami rodziło 
realne ryzyko ich sojuszu wymierzonego w interesy Rzeczpospolitej (Ujazdowski, 
2008). Oczywiście nawet najsprytniejsze działania nie mogły doprowadzić do 
zmiany tego jakże niepewnego polskiego położenia na mapie politycznej Europy. 
Bezpieczeństwo EŚW miało jednak ulec istotnemu wzmocnieniu w wyniku 
podziału dużych graczy na szereg organizmów państwowych, o znacznie uboż-
szym potencjalne polityczno-militarnym. Zatem integracja mniejszych podmio-
tów niweczyła plany sąsiednich imperiów, które traktowały tę część kontynentu 

4 W okresie dwudziestolecia międzywojennego tzw. „myśl mocarstwowa” prezentowana była m.in. 
na łamach pisma „Bunt Młodych” przez Jerzego Giedroycia i Adolfa Bocheńskiego.



180 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 54/2017

niczym obszar swej naturalnej ekspansji. Zgodnie bowiem z powszechną opinią, 
imperia potrzebują peryferii do narzucania własnego porządku, a upodmioto-
wienie ich obrzeży prowadzi do nieuchronnej dezintegracji centrum poprzez 
restaurację niepodległości mniejszych krajów.

Wedle polskich patriotów istniały tak naprawdę dwie – konkurencyjne – 
metody zachowania niepodległości, tj.: 1) wzmocnienie wewnętrznego poten-
cjału albo 2) utworzenie silnego związku państw ościennych. Dla rodzimej „myśli 
mocarstwowej” szczególnie ta druga opcja była symptomatyczna (Rojek, 2012), 
gdyż zakładała zbudowanie wielonarodowej federacji obejmującej terytorium 
Ukrainy, Litwy i Białorusi (antyrosyjska „doktryna ULB”) i/lub Czech, Słowacji 
i Węgier (antyniemiecka „doktryna ABC”). Zwolennicy „podejścia jagielloń-
skiego” twierdzili bowiem, iż Rzeczpospolita winna zabiegać o powołanie rodzaju 
środkowoeuropejskiego związku, jeżeli brakuje jej wystarczających zasobów 
do obrony własnej podmiotowości. Gdyby bowiem Polska dysponowała siłą 
dorównującą Niemcom lub Rosji, nie trzeba by podejmować mozołu integracji 
z sąsiadami. Nawiasem mówiąc, akolici „idei mocarstwowej” przekonywali, że 
Warszawa musiałaby poprzestać na sojuszu z imperiami, gdyby nasi rodacy 
zaniechali wysiłku tworzenia związku politycznego w regionie, lecz wówczas 
osamotniona Rzeczpospolita skończyłaby – w najlepszym razie – jako ich kon-
dominium. 

Praktykowanie nieograniczonej suwerenności przez państwa EŚW przesą-
dzało – w ocenie luminarzy idei federacyjnej – o ich słabowitości, gdyż kraje te 
nie mogły w pojedynkę i w nieskończoność opierać się presji ekspansywnych 
sąsiadów. Zatem zdaniem wyznawców „polityki jagiellońskiej”, jeśli region 
pragnął utrzymać autonomię, jego państwa winny były przekazać część swej 
suwerenności na rzecz szerszej wspólnoty, by ocalić egzystencję w obliczu agre-
sywnych graczy. To dlatego mali i średni aktorzy EŚW mieli utworzyć rodzaj 
sojuszu, gdyż tylko wielopoziomowa integracja Europy mogła stanowić gwa-
rancję utrzymania równowagi między potęgami (Bocheński, 1927). Dla Polaków 
efemeryczności Ligi Narodów, składającej się z formalnie równych podmiotów, 
była bowiem wymownym antyprzykładem, którego należało unikać przy tworze-
niu międzynarodowego aliansu, ponieważ zasada formalnej równości członków 
zapewniała korzyści przede wszystkim mocarstwom. Nasi federaliści widzieli 
zatem zjednoczoną Europę jako asocjację regionalnych związków, odrzucając 
tym samym koncepcję stowarzyszenia narodów, postulowaną przykładowo przez 
niemieckich badaczy. Pomimo formalnej równości największe państwa zawsze 
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byłyby bowiem w stanie zdominować całą organizację. W tym miejscu należy 
wskazać, że część rodzimych patriotów popierała koncepcję przystąpienia do Unii 
Europejskiej w 2004 roku nie w pojedynkę, lecz wspólnie jako koalicja całego 
regionu, gdyż jedynie wówczas szersza wspólnota gwarantowałaby wymierne 
korzyści i sprawiedliwość wszystkim jej członkom. W przeciwnym wypadku 
mali i średni gracze mieli niechybnie zostać zredukowani do roli satelitów, co 
prawdopodobnie stanowiło historyczne podglebie dla obaw i lęków żywionych 
przez dzisiejszych eurosceptyków (Szczerski, 2008).

Należy zauważyć, że gdy Rosja stała się geopolityczną potęgą, uzyskała 
ona potencjał niezbędny do ugruntowania swej dominacji w Euroazji. W tym 
momencie Moskwa uzyskała przemożny wpływ na Europę Środkowo-Wschod-
nią, a Rzeczpospolita przestała cieszyć się suwerennością (Bączkowski, 1938). 
Prawdziwym skandalem była ówczesna kruchość struktur państwowych oraz 
brak potencjału do obrony granic, zwłaszcza że Polska niespecjalnie mogła 
polegać na gwarancjach Zachodu. W takiej sytuacji Warszawa zmuszona została 
– de facto – do rezygnacji z własnych ambicji geopolitycznych, które zakładały 
nadawanie tonu współpracy regionalnej. Przez dziesięciolecia Rzeczpospolita 
funkcjonowała zatem jako ledwie konsument ładu dyplomatycznego, zapro-
wadzonego przez ościenne mocarstwa. W rezultacie nie mogła ona prowadzić 
własnej polityki, a Polacy musieli nauczyć się żyć w granicach etnografi cznych, 
jako pozbawiony sprawczości naród o średniej wielkości.

Rosyjskie Imperium postrzegane było przez naszych rodaków – przeważnie 
– jako „więzienie narodów” oraz „żandarm Europy”. Kreml wolał bowiem otaczać 
się wasalami, takimi jak PRL lub Czechosłowacja, aniżeli posiadać przyjaznych 
sąsiadów, którzy z własnej woli dążyliby do współpracy (Nowak, 2010). Z rosyj-
skiego punktu widzenia – dla zachowania hegemonii w EŚW – niezbędne stało 
się zatem sprowadzenie Rzeczpospolitej do podrzędnej roli klienta. W optyce 
Moskwy, Warszawa musiała być tylko satelitą, ponieważ jej niezależność wadzi-
łaby interesom geopolitycznym Kremla. Gdyby aspiracje Polski zostały spełnione, 
oznaczałoby to niechybne rozmontowanie systemu rosyjskiej dominacji w regio-
nie. Innymi słowy, w ocenie zwolenników „myśli mocarstwowej” Warszawa nie 
mogła zaznać spokoju, dopóki Moskwa utrzymywała status imperialny w EŚW. 
Z uwagi na powyższe, Rzeczpospolita winna była stworzyć sprawne państwo 
narodowe, by już nigdy nie odgrywać roli „Chrystusa Narodów”, lub też ofi aro-
wać istotny wkład w budowę paneuropejskiej federacji, mającej na celu oddalenie 
widma konfl iktu zbrojnego na starym kontynencie (Najder, 2010). 
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POLITYKA JAGIELLOŃSKA W PRAKTYCE

Wypada zadać pytanie, czy nasi sąsiedzi rzeczywiście zainteresowani są polskim 
przywództwem w regionie? Przecież państwa te cieszą się obecnie niepodle-
głością oraz względnym poziomem zamożności, więc – być może – doktryna 
federalizacji straciła już swoje raison d’être. Trzeba przyznać, że dziś wspólnota 
interesów w Grupie Wyszehradzkiej – pomimo kilku incydentalnych wydarzeń – 
praktycznie nie istnieje, głównie z uwagi na odmienną percepcję problemów mię-
dzynarodowych. Nawet wspólne wyzwania imigracyjne, jak również zagrożenia 
geopolityczne, nie przekonują liderów EŚW do solidarnego działania. Duch dobrej 
kooperacji aktualnie jawi się jako fantasmagoria, ponieważ ostatnimi laty państwa 
regionu wolały realizować indywidualne strategie aniżeli tworzyć zespołowe 
inicjatywy. W tym miejscu warto wskazać, iż urzeczywistnienie „ambicji jagielloń-
skich” mogłoby tak naprawdę pogłębić podziały w łonie Unii. Nie ulega bowiem 
wątpliwości, że przez ostatnią dekadę Polska walczyła z fenomenem „zmiennej 
geometrii”, a „federacja środkowoeuropejska” oznaczałaby utworzenie odrębnego 
kręgu integracji, stanowiącego alternatywę dla projektu zachodnioeuropejskiego. 
Pomijając brak faktycznego potencjału tkwiącego w tym scenariuszu, jego zisz-
czenie się mogłoby oznaczać realne przyspieszenie rozkładu ogólnoeuropejskiej 
jedności – już i tak wydatnie nadwątlonej przez tzw. „Brexit” – i to spowodowane 
przez państwo, które jest obecnie jej największym benefi cjentem. W rzeczy samej 
dla szermierzy polskiej racji stanu silna „Grupa Jagiellońska” stanowi poręczną 
alternatywę dla zdominowanej przez francusko-niemiecko-włoski triumwirat 
Unii. Jednak musimy pamiętać, że w przeszłości niekontrolowana aktywność 
Rzeczpospolitej „we wszystkich kierunkach” zbyt często kończyła się samotną 
i bezowocną „fanfaronadą”, przypominającą „prymitywną hegemonię”, której 
jedynym rezultatem było zniechęcenie sąsiadów do współpracy, zamiast propo-
nowania konstruktywnych rozwiązań dla całej wspólnoty. 

Powstaje dylemat, czy perspektywę budowy silnego związku EŚW winna 
poprzedzać jakaś forma porozumienia Warszawy z coraz silniejszym w unij-
nych kręgach Berlinem (Konopacki, 2010)?5 Wedle kanclerza Bismarcka polska 
polityka zawsze była romantyczna (w odróżnieniu od politycznej literatury), 
bo jedynie poeci mogli twierdzić, że Rzeczpospolita samodzielnie zainicjuje 

5 Zdaniem Stanisława Konopackiego słowa Juliusza Mieroszewskiego: „nowy układ Europy może 
być zbudowany tylko z Niemcami” w dzisiejszej, dotkniętej kryzysem Europie stają się niezwykle 
aktualne.
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federację w regionie, przy zachowaniu chłodnej obojętności Niemiec. Jednak 
pamiętamy, że polityka nie może być ani romantyczna, ani naiwna, gdyż w prze-
ciwnym wypadku jej koszty bywają druzgocące. Tymczasem nasi rodacy nadal 
są pogrążeni w zamierzchłej przeszłości, uniemożliwiającej przekroczenie barier 
i odrzucenie geopolitycznego fatalizmu, a także tradycyjnych pretensji skiero-
wanych do reszty Europy. Oskarżenia adresowane do partnerów europejskich, 
zarzucające im brak lojalnej współpracy, niestety wciąż stanowią polskie spécialité 
de la maison. Zatem niepoddawanie się narracjom tłumaczącym wszystkie nasze 
porażki złą wolą Zachodu wydaje się mieć pierwszorzędne znaczenie. Niemcy 
(a tym bardziej Francja) nigdy nie miały moralnego obowiązku wspierania 
polskich postulatów geopolitycznych. Nawiasem mówiąc, idea ścisłego związku 
państw środkowoeuropejskich powraca regularnie w naszych debatach, gdy poja-
wia się wrażenie wzrostu znaczenia rządów „dyrektoriatu europejskiego”. Powyż-
sze jest szczególnie widoczne teraz, gdy widmo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 
prowadzić może do reaktywacji koncepcji tzw. „Europy karolińskiej”, wieszczącej 
nieuchronne wykluczenie postkomunistycznych „newcomers” z twardego jądra 
integracji. Niestety coraz bardziej donośne stają się głosy, iż w EŚW brakuje 
zdolności, by koordynować wspólne projekty o znaczeniu wykraczającym poza 
własny region. A przecież gdyby Polska była sterowna, mogłaby w pojedynkę 
położyć podwaliny pod przyszłą wspólnotę środkowoeuropejską. 

Z pewnością długie lata zajmie przezwyciężenie znaczących różnic między 
państwami EŚW, a na realizację konkretnych rozwiązań instytucjonalnych 
przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Tymczasem, możemy radować się, iż 
Rzeczpospolita zdołała wydostać się z „historycznej pułapki”, polegającej na 
braku suwerenności sąsiadów, gdyż bez ich niepodleglości, polska niezawisłość 
nie byłaby do utrzymania przez okres dłuższy niż dwadzieścia lat. W razie 
urzeczywistnienia projektu środkowoeuropejskiego należałoby jednak porzucić 
wybujałe ambicje nieograniczonej dominacji, a zarazem przyjąć rolę wiarygod-
nego partnera działającego jako primus inter pares. Zdaniem rzeczników „opcji 
jagiellońskiej” potencjalna koalicja EŚW mogłaby stać się rozgrywającym na 
kontynencie, stanowiąc przeciwwagę dla rosnących wpływów najbogatszych 
członków Unii. Jak przekonują bowiem luminarze racji stanu, budowanie pozycji 
Rzeczpospolitej na bazie Trójkąta Weimarskiego jest utopią, gdyż zauważalna 
asymetria potencjałów uczyni z niej jedynie młodszego partnera Francji czy 
Niemiec (Kędzierski, 2014). 

Biorąc pod uwagę powyższe, za co najmniej wątpliwe należy uznać niemieckie 
podejście do polskiej aktywności w EŚW. Głębsza integracja Grupy Wyszehradz-
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kiej z całą pewnością wymagałaby znaczącego zaangażowania Berlina. Natomiast 
w ocenie niektórych piewców tzw. „idei mocarstwowej” Niemcy nigdy nie były 
specjalne zainteresowane polskim przywództwem w regionie, gdyż pragnęły 
samodzielnie określać tam reguły gry. Po roku 1989 omawiana część kontynentu 
– przynajmniej w sensie ekonomicznym – została skutecznie zdominowana przez 
Berlin, który pełnił rolę jej promotora (a nie Warszawa!) i czynił to bez zbędnej 
„megalomanii” (Szatkowski, 2015). Dziś w Polsce dyskutujemy nad mirażem 
wspólnoty środkowoeuropejskiej, lecz nasz zachodni sąsiad konsekwentnie mil-
czy o „niemieckiej Europie”, która staje się coraz bardziej ewidentna. Przyklejanie 
nierozumnych etykietek – w istocie – może uchodzić za specjalność Polaków, 
natomiast Niemcy wolą systematycznie realizować własne pomysły, pełniąc rolę 
„hegemona mimo woli”, który proponuje „ratowanie wspólnoty” zamiast budowy 
nowego imperium. 

Tak długo jak Rzeczpospolita nie będzie dysponować poważną ofertą dla 
sąsiadów, a nic nie wskazuje, aby powyższe uległo zmianie, Warszawa nie odno-
tuje większych sukcesów w polityce środkowoeuropejskiej. Zdolność do nawi-
gowania w regionie wymaga bowiem posiadania zasobów ekonomicznych, które 
obecnie posiadamy w raczej symbolicznym zakresie. Polska jest uzależniona od 
Berlina w takim samym stopniu, jak inne państwa EŚW, a zatem idea projektu 
pozostającego w opozycji do Niemiec przeczy cnocie roztropności (Sikorski, 
2011). W istocie groteskowy plan przebudowy regionu pod polskie dyktando 
charakteryzuje się surrealizmem, a zarazem stanowi rodzaj niebezpiecznej 
utopii, która odwraca naszą uwagę od prawdziwych problemów (Lazari de, 
2006). Można zadać pytanie, w jaki sposób Polska ma realizować śmiałą strategię 
emancypacji EŚW, jeśli sama stoi na rozdrożach w zakresie polityki europejskiej? 
Przekonującą odpowiedzią na powyższe jest próba zainicjowania – wreszcie 
w sposób profesjonalny – takiej formy aktywności, która wykorzystałaby – 
zamiast samotnych eskapad – instrumentarium unijne, będące – mimo objawów 
przejściowej zadyszki – wciąż niebagatelnym rezerwuarem skutecznych środków 
politycznych.

Region środkowoeuropejski – od zawsze strategicznie ulokowany – był 
obiektem ekspansji z różnych stron, co nierzadko skutkowało jego podpo-
rządkowaniem ościennym hegemonom, którzy nie sprzyjali dążeniom do jego 
dobrowolnej unifi kacji (Bartosiak, 2014). Autentycznie niezależna EŚW byłaby 
bowiem niekontrolowanym graczem, zdolnym do opierania się zewnętrznym 
wpływowym. Dziś Polska nie dysponuje zaufaniem partnerów, niezbędnym do 
zainicjowania pogłębionej współpracy w regionie. Przykładowo, Litwa – z uwagi 
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na burzliwą przeszłość – wyraża daleko idący sceptycyzm względem „idei 
jagiellońskiej”, której symbolika w Wilnie wywołuje co najmniej irytację. Jeśli 
natomiast rozważamy „wektor białoruski”, to musimy przyjąć do wiadomości, 
że Mińsk nie spełni skrajnie nierealistycznych oczekiwań co do wewnętrznej 
demokratyzacji. W przeszłości – głównie z uwagi na retorykę prezydenta RP 
L. Kaczyńskiego – Polacy żyli złudzeniami na temat ich rzekomo kluczowej roli 
w EŚW, natomiast obecnie – niestety – trzeba dostosowywać wybujałe ambicje 
do nieubłaganych realiów geopolitycznych, aniżeli uparcie obstawać przy irra-
cjonalnych „marzeniach o potędze”.

Zgodnie z koncepcją pracy organicznej Rzeczpospolita może wpierw udosko-
nalić gospodarkę, infrastrukturę oraz armię, a gdy jej zdolności będą przewyższać 
zasoby krajów ościennych, wspólne projekty pod przewodnictwem Warszawy 
staną się wykonalne. Tymczasem warto używać instytucji międzynarodowych 
do powolnej, aczkolwiek systematycznej integracji EŚW, której nie powinien 
osłabiać obserwowany obecnie kryzys wspólnoty europejskiej. Z kolei zwo-
lennicy „idei federacyjnej” proponują usypianie czujności mocarstw poprzez 
schlebianie ich próżności i – równocześnie – mozolne budowanie własnego 
nurtu politycznego w Europie (Kuź, 2014). W ich ocenie Polska winna szukać 
poparcia pośród mniejszych aktorów regionu, by uniknąć konieczności bliskiej 
współpracy z  potęgami. W  towarzystwie mocarstw Rzeczpospolita byłaby 
bowiem izolowana i w rezultacie nie miałaby innego wyjścia, jak tylko wypełniać 
rolę ich klienta. Należy zauważyć, iż do wyborów 2015 r. polska dyplomacja 
dystansowała się od „podejścia jagiellońskiego”, rozumianego jako ambicja do 
odgrywania większej roli na obszarze byłego ZSRR. Zamiast tego Warszawa 
raczej hołdowała „polityce piastowskiej”, która stawiała na udział w procesie 
eurointegracji, a zarazem porzucała bezpośrednie zaangażowanie w tzw. Russkij 
Mir, jako źródło potencjalnych problemów geopolitycznych, również z uwagi na 
nadzieje, jakie żywiono względem osławionego „resetu” w relacjach z Federacją 
Rosyjską. Próba jednoczenia sąsiadów pod sztandarem wrogości do Rosji była 
bowiem postrzegana jako kardynalny błąd polityczny, a zatem bardziej skupiano 
się na pogłębianiu integracji, by przyciągać ich pozytywnym przykładem dobrej 
kooperacji, aniżeli zgubną polityką ostrego sporu i nierozumnej konfrontacji 
(Kowal, 2009). Katastrofa prezydenckiego Tupolewa w 2010 r. obnażyła bowiem 
miałkość polskich struktur państwowych i upokorzyła „ideę jagiellońską”, czego 
skutkiem stało się ówczesne porzucenie snów o aktywnej polityce regionalnej. 

Uparte obstawanie ekipy rządzącej Polską po wyborach 2015 r. przy pomyśle 
utworzenia rodzaju „sojuszu antyrosyjskiego” – być może zasadne emocjonalnie, 
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szczególnie w dobie aktualnych zawirowań na Ukrainie – wydaje się jednakowoż 
dalece nieefektywne. Zróżnicowane reakcje unijnych partnerów na agresywną 
postawę putinowskiej Rosji po raz kolejny udowodniły nam, że w Europie nie ma 
miejsca na stałe koalicje i sentymentalną politykę. To dlatego rozsądną receptą na 
wyzwania w relacjach z EŚW pozostaje przyzwoita „gra na wielu fortepianach”, 
czyli używanie rozmaitych mechanizmów, bez jakichkolwiek historycznych 
resentymentów, kierując się pragmatyzmem, elastycznością i trzeźwą oceną dłu-
gofalowych interesów. W tym miejscu należy zauważyć, iż partnerstwo z Niem-
cami w żadnym razie nie musi oznaczać klientelizmu, a pozycja regionalnego 
lidera nie powinna być celem samym w sobie, lecz uwieńczeniem całokształtu 
wieloletnich starań. Bo tylko wtedy Rzeczpospolita będzie postrzegana w EŚW 
jako kraj, którego opinie są warte wysłuchania, a postawa godna naśladowania. 
Dziś kondycja Polski jest jeszcze nazbyt chwiejna, gdyż brakuje jej polityczno-
-gospodarczego potencjału oraz tak potrzebnej świadomości podmiotowości. 
Natomiast najbardziej znaczący gracze dysponują powyższymi zasobami 
w stopniu, który pozwala na prowadzenie aktywnych działań zewnętrznych 
i wywieranie realnego wpływu na wydarzenia. Przecież nie kto inny jak były 
szef MSZ R. Sikorski stwierdził, że Polska nie będzie tolerowała powtórki „sce-
nariusza gruzińskiego” na Ukrainie, który – nota bene – jest właśnie realizowany, 
a Warszawa nie posiada możliwości powstrzymania jego głównego reżysera, tj. 
rosyjskiego prezydenta W. Putina.

Ingerencja Rzeczpospolitej w konfl ikt w Donbasie mogłaby potencjalnie 
sprowokować wrogą reakcję Kremla, który postrzega działania Warszawy jako 
wtrącanie się w wewnętrzne spawy „rosyjskiego świata”. Znaczenie Ukrainy dla 
Moskwy jest większe, aniżeli powszechnie się przyjmuje nad Wisłą, ponieważ 
stanowi ona jedno ze świętych centrów prawosławia. Jednakże polska poli-
tyka nie musi być przepełniona destruktywnym lękiem lub nierozumnymi 
uprzedzeniami wobec Kremla, a wzmacniania stosunków polsko-rosyjskich, 
zwłaszcza na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej i ekonomicznej, nie trzeba 
od razu interpretować jako haniebnej zdrady naszych wartości. Warto pod-
kreślić, iż zaangażowanie Polski w „pomarańczową rewolucję”, a po dekadzie 
w wydarzenia na Majdanie, polegało niestety w znacznej mierze na składaniu 
„czczych deklaracji”, które skutkowały niczym innym, jak tylko obciążaniem 
relacji z Moskwą. Prawdą jest, iż wola dominacji nad Kijowem stanowiła przez 
stulecia kość niezgody z Rosją. Choć w końcu niepodległość naszego wschod-
niego sąsiada – zgodnie ze szkołą J. Giedroycia – została zaakceptowana przez 
Warszawę, to jednak Kreml wciąż postrzega terytorium nad Dnieprem jako 
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własną strefę wpływów, co nie powinno nigdy umykać sterownikom polskiej 
nawy państwowej.

Podejmowanie skutecznej aktywności regionalnej na własną rękę wydaje się 
zaledwie ułudą, a przecież Polska nie może pozwolić sobie na politykę abstrahu-
jącą od szerszego kontekstu geopolitycznego. Mimo obecnych, niebagatelnych 
„ruchów tektonicznych” w Brukseli, warto podążać tymi ścieżkami, które pozwa-
lają korzystać z unijnego potencjału, po uprzednim przekonaniu partnerów do 
polskiej wizji, gdyż tylko w ten sposób Rzeczpospolita pozyska międzynarodowe 
poparcie dla własnych postulatów. To przecież z uwagi na nikłość rodzimego 
potencjału Warszawa zdecydowała się przystąpić do Unii, by multiplikować 
swe polityczne znaczenie na arenie międzynarodowej (Grodzki, 2009). Obok 
istotnych wątpliwości co do skuteczności samotnie podejmowanych działań, 
realizacja polityki regionalnej poza nawiasem wspólnoty europejskiej mogłaby 
być powszechnie uznawana za nazbyt „imperialną” w swej wymowie, a każdora-
zowe odcięcie się od Unii mogłoby – niestety – obniżać rangę polskich działań 
dyplomatycznych, zwłaszcza wobec obszaru byłego ZSRR. W razie utrzymywania 
niebezpiecznego dystansu względem Brukseli, coraz bardziej ewidentnego po 
wyborach 2015 r., Polska – zakleszczona między dwoma przeciwstawnymi 
blokami – będzie potencjalnie ulegać dalszej peryferyzacji (Niedźwiecki, 2016).

Jednak według twardych zwolenników „polityki jagiellońskiej”, będących 
obecnie architektami polityki zagranicznej RP (Waszczykowski, 2016), unijne 
działania na Wschodzie charakteryzują się słabowitością, a coraz wydatniej 
zdezintegrowana wspólnota europejska zdominowana jest przez największych 
graczy (tj. Francję, Niemcy i  Włochy), posiadających odmienną percepcję 
wyzwań geopolitycznych aniżeli państwa EŚW. Z uwagi na powyższe ich zda-
niem należy budować raczej własny nurt w Unii bądź stać się liderem odrębnej 
struktury w regionie, jako przeciwwagi dla dominujących podmiotów, czyli 
w istocie hołdować antyunijnej fi lozofi i: „brać co nasze, a reszty nie traktować 
zbyt poważnie”. Biorąc pod uwagę powyższe, jedynym godnym sojusznikiem 
w polityce wschodniej ma być Waszyngton, posiadający wolę oraz zdolności do 
podjęcia aktywności na terytorium byłego ZSRR. Jednakże wielokrotnie prze-
konywaliśmy się, że pozycja Rzeczpospolitej w EŚW jest bardziej pochodną jej 
znaczenia we wspólnocie, niż stopnia jej poparcia na Kapitolu, a zatem Warszawa 
winna raczej przyłożyć się do efektywniejszego „lobbyingu” w Brukseli, zamiast 
liczyć na mgliste obietnice USA (Kuźniar, 2008). Co więcej, porzucenie przez Pol-
skę jej straceńczej misji na Wschodzie mogłoby poprawić jej stosunki z Moskwą, 
przyczyniając się równocześnie do poprawy istotnie nadwątlonego wizerunku 
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Warszawy w strukturach europejskich. Nie ulega wątpliwości, że wojna na Ukra-
inie już ostudziła zapędy rodzimych patriotów, zazwyczaj skorych do ryzykownej 
donkiszoterii na  obszarze postsowieckim. Następnym krokiem mogłaby być 
koordynacja działań dyplomatycznych z państwami „starej Europy”, czego nie 
trzeba interpretować jako „wywieszania białej fl agi”, lecz jako konstruktywną 
politykę, prowadzącą do osiągnięcia założonych celów. Zdolność do wchodzenia 
w konfl ikt polityczny z Unią nie stanowi bowiem żadnej miary skuteczności 
w polityce europejskiej (Żurawski vel Grajewski, 2010). 

PODSUMOWANIE

W aktualniej sytuacji politycznej prowadzenie efektywnych działań zewnętrz-
nych, nieulegających zgubnym ideologicznym manifestacjom, może uwzględniać 
użycie wspólnotowego instrumentarium, nawet pomimo ewidentnych perturba-
cji w Unii, wywołanych tzw. „Brexitem”. Odpowiedzią na polskie dylematy geo-
polityczne nie są bowiem samotne „jagiellońskie eskapady”, gdyż – do pewnego 
stopnia – mogą one stanowić przeciwieństwo istniejących fi larów bezpieczeństwa 
narodowego, tj. wspólnoty atlantyckiej uzupełnionej o – wprawdzie dość efe-
meryczną, aczkolwiek niezwykle potrzebną – unijną współpracę. Redukowanie 
polskiej polityki do anachronicznych fantazji o środkowoeuropejskiej federacji 
mogłoby – niestety – potencjalnie podmywać pozycję państwa w strukturach 
euroatlantyckich. A przecież to członkostwo w instytucjach świata zachod-
niego, polegające m.in. na współpracy z Niemcami, stanowiło o powodzeniu 
Rzeczpospolitej w ostatnich latach, choć aktualnie nie przystaje ono również do 
historycznej koncepcji „polityki piastowskiej”, głównie z uwagi na obserwowany 
proces dezintegracji wspólnoty.

W sensie emocjonalnym era aktywnej „polityki mocarstwowej” zakończyła 
się wraz z katastrofą prezydenckiego samolotu w 2010 r. Jednak mimo wszystko 
Rzeczpospolita nie musi rezygnować z prób promocji własnych preferencji 
w regionie, lecz może wzmocnić swą aktywności w tym zakresie, zwłaszcza 
w ramach działań zewnętrznych UE. Nie do pomyślenia jest przecież, by na 
forum unijnym Francja lub Hiszpania przykładowo odstąpiły od popierania 
spraw obszaru Morza Śródziemnego albo by Szwecja abdykowała z roli, jaką 
odgrywa na Bałtyku. Sporym błędem byłoby zatem wyrzucenie polskiej polityki 
wschodniej poza zakres unijnej kooperacji, co oznaczałoby przecież zgubną 
w skutkach rezygnację z używania potencjału całej wspólnoty. W przeszłości 
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zacieśnianie integracji z tzw. „zachodnioeuropejskim mainstreamem” przyno-
siło bowiem Polsce pozytywne rezultaty, przykładowo w postaci Partnerstwa 
Wschodniego, stanowiącego współczesne ujęcie tradycyjnych polskich interesów 
geopolitycznych, a zatem próbę przeniesienia „idei jagiellońskiej” w XXI wiek, 
co dawało nadzieję na odrzucenie narracji „mocarstwowej”, jak również dosto-
sowanie działań do wymogów ponadnarodowego otoczenia.

Dziś rozsądnym przejawem aktywnej polityki w regionie może być popie-
ranie geografi cznego rozszerzenia procesu integracyjnego w jego rozmaitych 
formułach, nawet mimo coraz bardziej ewidentnego kryzysu wspólnoty, który 
rozgrywa się na naszych oczach. Tymczasem polskie władze po wyborach 
2015 r. niestety skupiają się bardziej na wydawaniu „strzelistych deklaracji” co do 
przyszłego kształtu politycznego omawianego regionu niż podejmowaniu kon-
kretnych działań. Należy zauważyć, iż w porównaniu do oferty Niemiec, Stanów 
Zjednoczonych czy nawet Rosji, polskie propozycje wyglądają raczej mizernie, 
a powszechne w EŚW poczucie „braku sprawczości” Warszawy nie stanowi 
najlepszego prognostyku na przyszłość. Aktualnie Rzeczpospolita wydaje się nie 
dysponować środkami do urzeczywistnienia koncepcji „Międzymorza” w jakiej-
kolwiek konfi guracji, a marnotrawienie szczupłych zasobów może powodować 
nadszarpnięcie wątłych podstaw polskiej państwowości. Próba prowadzenia 
rodzaju „polityki mocarstwowej” wywoływała do tej pory jedynie frustrujący 
dysonans między oczekiwaniami, a faktycznymi możliwościami aktywności 
Warszawy. Biorąc pod uwagę powyższe, paląca potrzeba realnego wzmacniania 
podstaw polskiego bezpieczeństwa, zwłaszcza w dobie kwestionowania strate-
gicznych pewników, wymaga bardziej zacieśnienia euroatlantyckiej kooperacji 
aniżeli samotnych eskapad pod hasłem „jagiellońskich ambicji”. Jednak wzorcem 
do działania nie może być również osławiona „polityka piastowska”, gdyż coraz 
dotkliwszy kryzys, jaki obecnie obserwujemy w Europie, wymaga wykrystalizo-
wania się zupełnie nowego podejścia, bardziej przystającego do współczesnych 
wyzwań.
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— ABSTRAKT —

Artykuł stanowi próbę wskazania i  zbadania 
czynników, które zdaniem autorki miały zasad-
niczy wpływ na współczesną sytuację mniejszości 
słoweńskiej w Karyntii. Wśród nich znalazły się 
m.in. spory terytorialne o  Karyntię, sytuacja 
geopolityczna Austrii po II wojnie światowej 
oraz dwustronne relacje ze Słowenią. Szczególny 
nacisk położony został na ostatni z wymienionych 
czynników. Podstawowym pytaniem badawczym 
pozostaje kwestia, czy takie relacje można zali-
czyć do podstawowych czynników sprawczych. 
Artykuł stanowi również próbę weryfi kacji tezy, 
według której geografi a i historia państwa należą 
do głównych czynników określających jego poli-
tykę. Analiza dotyczy w głównej mierze Karyntii 
– jednego z  dziewięciu austriackich landów, 
który bezpośrednio graniczy ze Słowenią (obok 
Styrii). Jest to terytorium, w którym mniejszość 
słoweńska pozostaje najbardziej aktywna. Nie bez 
znaczenia jest również liczebność mniejszości 
oraz fakt, że Karyntia uchodzi za tradycyjny 
obszar jej zamieszkiwania.

— ABSTRACT —

Th is article is an attempt to identify and examine 
factors that, according to the author, had a funda-
mental infl uence on the contemporary situation 
of the Slovenian minority in Carinthia. Th ese 
include, among others, territorial disputes with 
Carinthia, the geopolitical situation of Austria 
aft er World War II, and the bilateral relations with 
Slovenia. Particular emphasis has been placed on 
the last of these factors. Bilateral relations have 
a huge impact on ethnic policies of individual 
countries. Th ey are one of the external factors that 
shape the situation of national minorities. Th is 
article is an attempt to analyze the importance of 
good neighborly relations for ethnic relations in 
Austria. Th e basic research question is the issue 
of whether such relationships can be classifi ed 
as primary causal factors. Th e article is also an 
attempt to verify the argument that the geography 
and history of the state are the main factors that 
determine its policies. Th e analysis concerns 
mainly Carinthia – one of nine Austrian federal 
states, which directly borders with Slovenia 
(next to Styria). Th is is the territory in which the 
Slovene minority remains the most active. Not 
without signifi cance is the number of minori-
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UWAGI WSTĘPNE

Słoweńcy w Karyntii stanowią jedną z sześciu uznanych mniejszości w Austrii. 
Są jedną z najliczniejszych i najbardziej aktywnych społeczności w państwie. 
Dysponują szerokim zakresem praw kulturowych, językowych i oświatowych1. 
Ich relacje ze społeczeństwem większościowym przez wiele stuleci nie należały 
jednak do przyjaznych. Wydaje się, że współcześnie udało się osiągnąć pewnego 
rodzaju status quo. Droga do kompromisu nie była jednak łatwa i obfi towała 
w liczne dramatyczne momenty. 

Celem niniejszego artykułu nie jest jednak analiza statusu prawnego Sło-
weńców w Karyntii. Ramy artykułu nie pozwalają na dokonanie tego w sposób 
szczegółowy i rzetelny. Artykuł stanowi próbę wskazania i zbadania czynników, 
które miały zdaniem autorki zasadniczy wpływ na współczesną sytuację tej spo-
łeczności. Wśród nich znalazły się m.in. spory terytorialne o Karyntię, sytuacja 
geopolityczna Austrii po II wojnie światowej czy chociażby dwustronne relacje 
ze Słowenią. Należy mieć na uwadze, że sytuacja ta wynika również z szeregu 
innych czynników. Nacisk położony został jednak na trzy wymienione powyżej, 
ze szczególnym uwzględnieniem stosunków dobrosąsiedzkich. Wywierają one 
bowiem ogromny wpływ na politykę etniczną poszczególnych państw. Są jednym 
z czynników zewnętrznych, które kształtują sytuację mniejszości narodowych. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest oczywiście rozmieszczenie grup mniejszo-
ściowych. Są to społeczności zamieszkujące bardzo często tereny przygraniczne. 
W wyniku różnego rodzaju konfl iktów, decyzji politycznych, sojuszy czy też 

1 Prawa te regulowane są przede wszystkim następującymi aktami prawnymi: art. 7 i 8 Federalnej 
Ustawy Zasadniczej Austrii (Bundes-Verfassungsgesetz, BGBl. I Nr 68/2000), Traktatem Państwowym 
z 1955 roku (Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich, BGBl. Nr. 152/1955), 
Ustawą o grupach narodowościowych z 1976 roku (Bundesgesetz vom 7. 7. 1976 über die Rechtsstellung 
von Volksgruppen in Österreich, BGBl. Nr. 396/1976) oraz wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami 
, Ustawą o nauczaniu mniejszościowym w Karyntii z 1959 roku (Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten, 
BGBl. Nr. 101/1959), ale również Ustawą o stowarzyszeniach z 2002 roku (Bundesgesetz über Vereine 
2002, BGBl. I Nr 66/2002), Ustawą o radiofonii i telewizji z 2004 roku (Bundesgesetz über den Öster-
reichischen Rundfunk und Fernsehen/ORF-Gesetz, BGBl. I Nr. 97/2004) itp. 

Słowa kluczowe: Austria, Słowenia, Karyntia, 
mniejszości narodowe, grupy narodowościowe

ties and the fact that Carinthia is regarded as 
a traditional area of habitation.

Keywords: Austria, Slovenia, Carinthia, national 
minority, ethnic group 
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innych czynników utraciły bezpośrednią więź z macierzą. Bliskość terytorialna 
sprawia jednak, że wspomniane relacje pozostają bliskie. Z jednej strony mamy 
więc do czynienia z wparciem państwa ościennego, z drugiej – taka sytuacja 
może przyczyniać się do wielu kryzysów, m.in. ze względu na dużą pokusę 
ingerencji w stosunki wewnętrzne. 

W związku z próbą analizy znaczenia relacji dobrosąsiedzkich dla stosunków 
etnicznych w Austrii podstawowym pytaniem badawczym pozostaje kwestia, czy 
takie relacje można zaliczyć do podstawowych czynników sprawczych – nie tylko 
w wymiarze regionalnym, ale i całego państwa. Artykuł stanowi również próbę 
weryfi kacji tezy, według której geografi a i historia państwa należą do głównych 
czynników określających jego politykę.

Analiza dotyczy jednego z dziewięciu austriackich landów, w którym mniej-
szość słoweńska pozostaje najbardziej aktywna. Nie bez znaczenia jest również 
liczebność mniejszości oraz fakt, że Karyntia uchodzi za tradycyjny obszar jej 
zamieszkiwania. Mniejszość słoweńska obecna jest także w Styrii. Stanowi jednak 
niewielki odsetek wszystkich mieszkańców landu (Volkszählung 2001. Haupter-
gebnisse I – Steiermark, 2003, s. 19)2. Nadmienić należy, że mniej liczne skupiska 
mniejszości słoweńskiej odnotowano również w Wiedniu, w Voralbergu, Dolnej 
i Górnej Austrii. W pozostałych landach mieliśmy do czynienia z niewielką, raczej 
symboliczną reprezentacją. Zgodnie z przyjętą polityką to jednak na terytorium 
dwóch pierwszych wymienionych powyżej landów mniejszość uznana została 
przez austriackie władze za grupę narodowościową3.

W artykule skoncentrowano się na wydarzeniach XX oraz XXI wieku. W tre-
ści znalazły się jednak odniesienia do lat wcześniejszych. Informacje te stanowią 
jednak wyłącznie tło historyczne. Mają charakter przekrojowy i są pewnego 
rodzaju wprowadzeniem do rozważań nad czynnikami kształtującymi sytuację 
mniejszości słoweńskiej w Karyntii.

2 Podczas spisu powszechnego w 2001 roku zaledwie 2 192 osób w Styrii wskazało język słoweński 
jako używany w życiu codziennym, co stanowiło 0,19% wszystkich mieszkańców landu. Gminy 
najliczniej zamieszkane przez członków mniejszości słoweńskiej znajdowały się na południu Styrii. 
Największy odsetek odnotowano w 2001 roku w okręgu Radkersburg. W innych częściach landu 
większe skupiska znajdowały się w mieście Graz oraz okręgach Graz-Umgebung i Leibnitz. 

3 Takie nazewnictwo obowiązuje w Austrii od 1976 roku. Wprowadzono je na mocy Ustawy 
o grupach narodowościowych. Zgodnie z §1 ust. 2 ustawy stanowią je grupy, których członkowie 
wskazują takie cechy, jak obywatelstwo austriackie, własny język różniący się od języka niemieckiego 
oraz własne cechy etniczne. Bardzo istotnym pozostaje ponadto kryterium zamieszkania na teryto-
rium państwa od co najmniej trzech pokoleń. Obecnie według władz wymogi te spełniają Słoweńcy, 
Chorwaci, Węgrzy, Czesi, Słowacy i Romowie. 
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POCZĄTKI OSADNICTWA I KSZTAŁTOWANIE SIĘ ŚWIADOMOŚCI 
NARODOWEJ KARYNCKICH SŁOWEŃCÓW

Karyntia to land, który najliczniej zamieszkiwany jest przez mniejszość sło-
weńską. U progu XXI wieku liczebność grupy szacuje się na kilkanaście tysięcy. 
Dokładnych informacji dostarczają nam wyniki spisu powszechnego z 2001 
roku4. Według danych liczbowych w landzie żyło 12 554 obywateli należących do 
grupy słoweńskiej. Wymieniona liczba stanowiła 2,4% wszystkich mieszkańców 
Karyntii (Volkszählung 2001. Hauptergebnisse I – Kärnten, 2003, s. 17). Człon-
kowie mniejszości zamieszkiwali głównie południowe gminy, położone najbliżej 
granicy austriacko-słoweńskiej. Od lat tradycyjnymi okręgami słoweńskimi 
pozostają Völkermarkt/Velikovec, Villach/Beljak, czy Klagenfurt/Celovec. 

Przodkami karynckich Słoweńców byli Słowianie Alpejscy (Alpenslawen), 
obecni na obszarze dzisiejszej Austrii od VI wieku. Pierwotnym obszarem ich 
osiedlania była wschodnia część Alp. Około 700 roku n.e. zaczęto ich określać 
jako Karantanie (Karyntianie, Chorutanie, łac. Carantani)5. W VII wieku założyli 
jedno z pierwszych państw słowiańskich – Karantanię (Koroška). Obejmowała 
ona tereny dzisiejszej Karyntii, duży obszar Styrii oraz Dolnej Austrii. Księstwo 
zachowało niezależność do połowy następnego stulecia, kiedy to zdecydowano 
o poddaniu się zwierzchnictwu i opiece Franków. Całkowite podporządkowanie 
nastąpiło jednak dopiero w IX wieku. Wskutek poparcia nieudanego powstania 
władcy chorwackiego Ljudevita Posawskiego Karantania została zlikwidowana 
a jej terytorium włączone do Księstwa Bawarskiego. Słowiańscy książęta zostali 
zastąpieni przez panów feudalnych i hrabiów frankijskich (I am, 2001, s. 10; 
Kärntner Slowenen, 1993, s. 9).

Mniej więcej w XV wieku zaczęła być widoczna granica językowa na tym 
obszarze. Ludność słoweńskojęzyczna przeciwstawiana była niemieckojęzycznej. 
Wielu pisarzy i badaczy słoweńskich skłaniało się do tego, aby ten okres opisy-
wać jako czas niewoli i ujarzmienia. Słoweńcom przypisywali natomiast rolę 
męczenników, gnębionych przez władców frankijskich (Slawisches Österreich, 

4 Późniejsze badania nie uwzględniają już pytań o pochodzenie etniczne czy tzw. Umgangsprache. 
W 2011 roku tradycyjny spis został bowiem zastąpiony specjalnym rejestrem urzędowym (Registe-
rzählung). Obecnie dane nie są zbierane na podstawie kwestionariuszy wypełnianych przez obywateli, 
lecz pochodzą z akt spraw administracyjnych. Pochodzenie etniczne lub też język ojczysty nie są 
w nich na ogół ujmowane. 

5 Często posługiwano się także innymi określeniami. W źródłach łacińskich Słoweńcy to Sclavani 
lub Sclavi. Germanowie nazywali ich Winadi, Winades, względnie Winedi lub Winden. 
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2006). Sytuację pogarszał fakt, że terytorium dzisiejszej Karyntii było w kolejnych 
stuleciach obszarem wielokrotnych najazdów tureckich. Pewne zmiany w sytuacji 
słoweńskojęzycznej ludności przyniosła natomiast reformacja. Od tego okresu 
zauważyć można było rozwój życia kulturowego Słoweńców. Publikowane były 
pierwsze książki w języku słoweńskim o tematyce religijnej, ale również słowniki 
i różnego rodzaju podręczniki. France Prešeren, sławny słoweński poeta, przyczy-
nił się natomiast do tego, że jego ojczysty język zagościł w europejskich salonach. 
Można go także nazwać prekursorem ruchu narodowego Słoweńców. W swoich 
poemacie „Zdravljica” (Toast) z 1844 roku zawarł hasło walki zbrojnej o niepod-
ległość Słowenii (Slawisches Österreich, 2006). Późniejsze reformy Marii Teresy 
i Józefa II, choć wymierzone przeciwko wszelkim tendencjom odśrodkowym, 
paradoksalnie doprowadziły również do ożywienia etnicznego. Były czynnikiem 
sprawczym konsolidacji narodu przeciwko wspólnemu zagrożeniu. 

Wraz z początkiem XIX wieku wzrosło znaczenie języka słoweńskiego, który 
w okresie tzw. Prowincji Iliryjskich (Les Provinces Illyriennes6) wprowadzony 
został do administracji oraz szkolnictwa na poziomie elementarnym (Wereszycki, 
1986, s. 50). Kluczową dla świadomości narodowej Słoweńców była Wiosna 
Ludów. Pojawiły się wówczas pierwsze programy narodowe (m.in. autorstwa 
Matiji Majara Ziljskiego, zawierający postulat zjednoczenia wszystkich Słoweń-
ców oraz równouprawnienia ich języka z językiem niemieckim), co świadczyło 
o wzroście aktywności w sferze politycznej (Kärntner Slowenen, 1993, s. 11; 
Chlebowczyk, 1983, s, 238). 

Począwszy od roku 1867, przewagę zdobywały jednak wpływy niemieckie 
i węgierskie, co odbywało się kosztem ludności słoweńskojęzycznej. Język grupy 
wypierany był z życia publicznego, systemu szkolnictwa, w mniejszym stopniu 
z życia kulturowego. Sytuację pogarszał fakt, że na koniec XIX wieku przypadł 
kryzys gospodarczy, obejmujący właśnie terytorium zamieszkiwane przez 
Słoweńców. Można było zaobserwować powolny upadek regionów górniczych 
oraz przemysłu hutniczego (Baumgartner, 1955, s. 31). Dodatkowym ciosem 
był wybuch I wojny światowej. Mniejszość słoweńska wyszła z niej osłabiona 
– zarówno pod względem liczebnym, jak i organizacyjnym. To jednak pierwsze 
powojenne lata zadecydowany o sytuacji Słoweńców Karynckich. W wyniku 
walk o przebieg granic oraz w konsekwencji referendum z 1920 roku los tej 

6 Prowincje ustanowiono w 1809 roku, a obejmowały one terytoria Dalmacji, Gorycji, Istrii, 
Triestu, krainy, część Karyntii i Chorwacji.
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społeczności został przypieczętowany. Większość terytorium landu pozostało 
w granicach Austrii. 

Dopiero w drugiej połowie XX wieku możliwa była odbudowa życia organi-
zacyjnego Słoweńców w Karyntii. Proces ten w ogólnym rozrachunku przebiegał 
pomyślnie i współcześnie mniejszość ta pozostaje najbardziej aktywną grupą 
ze wszystkich uznanych austriackich mniejszości. Bogate życie organizacyjne 
i kulturowe, aktywny udział w życiu publicznym oraz własna partia polityczna7 
to elementy świadczące o wewnętrznej sile społeczności. Z drugiej jednak strony 
aktywność na różnych płaszczyznach i walka o realizację praw mniejszości 
stanowiła i ciągle stanowi przyczynę lokalnych konfl iktów. Niejednokrotnie 
przybierały one dramatyczny obrót. Stały się również przyczyną napięć na linii 
Wiedeń–Lublana. 

KARYNTIA JAKO PRZEDMIOT SPORÓW TERYTORIALNYCH 
W XX WIEKU

W ubiegłym stuleciu Karyntia stała się areną dramatycznych wydarzeń. W kon-
sekwencji I wojny światowej oraz rozpadu Austro-Węgier rozpoczęła się walka 
o przyszłość landu. W pierwszych miesiącach po zakończeniu działań wojennych 
doszło do radykalizacji nastrojów wśród słoweńskojęzycznej ludności Karyntii. 
Na stosunek do państwa austriackiego wpływ miały wydarzenia rozgrywające się 
tuż za granicą landu. 1 grudnia 1918 roku utworzono Królestwo Serbów, Chor-
watów i Słoweńców. Królestwo powstało na bazie Państwa Serbów, Chorwatów 
i Słoweńców, proklamowanego 29 października tego samego roku. Miało to być 
ucieleśnieniem jednego z czołowych haseł – utworzenia wspólnej państwowości 
dla południowych Słowian. W jej skład miała wejść także duża część Karyntii. 
Austriaków zaczęto więc postrzegać jako wrogów i istotną przeszkodę na drodze 
ku zjednoczeniu.

W wyniku roszczeń Lublany doszło do tzw. karynckiej wojny obronnej 
(Kärntner Abwehrkampf). Wydarzenia te zostały później upamiętnione w hymnie 

7 Reprezentacją polityczną Słoweńców w Karyntii jest Enotna Lista (Lista Jedności). Jest to jedyna 
tego typu samodzielna formacja na austriackiej scenie politycznej. Powstała w 1991 roku. Jednym 
z głównych punktów programowych partii jest wzmocnienie dwujęzyczności Karyntii, poprzez 
równouprawnienie języka słoweńskiego we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Istotnymi 
celami EL są także gospodarcze i kulturowe wzmocnienie regionu oraz poprawienie stosunków 
dobrosąsiedzkich.
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Karyntii. W ostatniej jego zwrotce znajduje się sformułowanie „wo man mit Blut 
die Grenze schrieb” („gdzie granicę krwią zapisano”). Walki o przebieg granicy 
trwały do 1919 roku i zakończyły się okupacją Klagenfurtu/Celovca przez siły 
serbskie. Ostatecznie jednak o losach landu zadecydowało referendum, które 
zgodnie z postanowieniami konferencji pokojowej w Paryżu zostało przeprowa-
dzone w dniu 10 października 1920 roku (Valentin, 2005, s. 19–28). 

W głosowaniu 59,01% uprawnionych opowiedziało się za przynależnością 
Karyntii do Austrii. Z wszystkich głosów „za”, których w sumie było 22 025, aż 
12 tys. pochodziło od zamieszkujących land Słoweńców. Największe poparcie dla 
pozostania w granicach państwa austriackiego odnotowano w gminie Pustritz 
(96,79% głosów). W części południowej landu proporcje były jednak odmienne. 
Słynną stała się gmina Zell Pfarre/Sele Cerkev. Tam aż 96,78% głosujących opo-
wiedziało się za połączeniem z Królestwem SHS (Kärntner Slowenen, 1993, s. 12).

W wyniku referendum przypieczętowany został los Słoweńców z Karyntii. 
W pierwszych latach od plebiscytu konsekwencje podjętej w 1920 roku decyzji 
były bardzo bolesne. Przyczyna tkwiła w prowadzonej wówczas polityce. Wraz 
ze wzrostem nastrojów nacjonalistycznych zaczęto odchodzić od realizacji 
wcześniejszych zobowiązań, przyjętych m.in. na mocy Traktatu z Saint Ger-
main (Staatsvertrag, 1920)8. Nazwy w języku słoweńskich były usuwane z życia 
publicznego, a jedynym nauczanym w szkołach językiem był niemiecki. Język 
mniejszości eliminowany był także z  życia religijnego. W  wyniku działań 
austriackich władz wielu członków społeczności zdecydowało się na opuszczenie 
landu. Wśród emigrantów znakomitą część stanowili księża oraz nauczyciele 
(Kärntner Slowenen, 1993, s. 14). 

Na mocy postanowień plebiscytu Karyntia w ogromnej części pozostała 
w granicach Austrii. Królestwo SHS, a następnie od 1929 roku Królestwo Jugosła-
wii, nie pogodziło się jednak z jego wynikiem. Zachętą do roszczeń terytorialnych 
była trudna sytuacja państwa austriackiego. Po zakończeniu I wojny światowej 
powstał bowiem twór o  słabej kondycji ekonomicznej, nękany dodatkowo 
kryzysami gospodarczymi z lat dwudziestych i trzydziestych. Społeczeństwo 
austriackie również było osłabione. Duża jego cześć nie wierzyła w możliwość 
przetrwania oraz uważała się za odłam narodu niemieckiego. W okresie mię-
dzywojennym – przede wszystkim w ostatnich latach poprzedzających wybuch 

8 W art.68 ust.2 Traktatu przewidziano wsparcie dla mniejszości w działalności oświatowej, reli-
gijnej i dobroczynnej.
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kolejnego globalnego konfl iktu – pozostawała pod dużym wpływem nazistow-
skich Niemiec.

Roszczenia terytorialne do Karyntii odżyły po II wojnie światowej. Uza-
sadnieniem miał być fakt niewywiązywania się rządu w Wiedniu z warunków 
ustalonych w 1920 roku. Zdaniem władz Socjalistycznej Federacyjnej Republiki 
Jugosławii zamiast równych praw mieliśmy do czynienia z asymilacją i germa-
nizacją. Świadczyć o tym miały statystyki, potwierdzające negatywny wpływ 
polityki dwudziestolecia międzywojennego na populację ludności słoweńsko-
języcznej w Karyntii. O ile w 1910 roku jej liczebność szacowano na 66 tys. 
mieszkańców, to w 1923 liczba ta miała wynosić 37 tys., a w 1934 zaledwie 26 
tys.(Vouk, 2015)9.

Dokonanie stosownych zmian terytorialnym było jednym z ówczesnych 
postulatów, których realizacja miała przyczynić się do ochrony ludności na tym 
terenie. Roszczenia nie zostały jednak spełnione, co wynikało z kilku istotnych 
przesłanek. Po pierwsze władze jugosłowiańskie utraciły poparcie Moskwy. 
Pierwsze lata po II wojnie światowej stały pod znakiem ostrego konfl iktu mię-
dzy Stalinem a Broz Tito. Aby zrozumieć znaczenie tego faktu, należy odnieść 
się do sytuacji Austrii w omawianym okresie. Austrię (podobnie jak państwo 
niemieckie) podzielono na cztery strefy okupacyjne: amerykańską, brytyjską, 
francuską i sowiecką. Taki sam podział dotyczył samego Wiednia. W obliczu 
takiego stanu oraz nie do końca jednoznacznej odpowiedzi dotyczącej roli Austrii 
w II wojnie światowej rodziło się pytanie o przyszłość struktur państwowych. 
Dysponując poparciem jednego z okupantów, Jugosławia mogłaby ugrać więcej, 
a przynajmniej dysponować ważną kartą przetargową. Tak się jednak nie stało. 
Drugą przyczyną, z powodu której nie doszło do zmian terytorialnych w obrębie 
Karyntii, była sama postawa władz austriackich. Trudna sytuacja polityczna, 
podział na strefy okupacyjne, ewentualne ryzyko podziału to tylko niektóre 
czynniki powodujące obawy przed zaostrzeniem konfl iktu na innych płaszczy-
znach. W zamian za odstąpienie od roszczeń terytorialnych, rekompensatę dla 
jugosłowiańskiego rządu miały stanowić nowe gwarancje prawne dla mniejszości 
w Karyntii. 

9 Co ciekawe, zgodnie ze spisem przeprowadzonym przez nazistów w 1939 roku odnotowano 
w Karyntii obecność 42 tys. Słoweńców. Spis odbywał się jednak w specyfi cznych warunkach, pod 
przymusem i z wyłączeniem elementu dobrowolności. Miał służyć niemieckiej propagandzie oraz 
być elementem polityki zagłady. 
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Pierwszym krokiem była próba uregulowania systemu nauczania. 3 paź-
dziernika 1945 roku Rząd Tymczasowy wydał Rozporządzenie o dwujęzycznym 
nauczaniu w Karyntii. Na jego mocy wprowadzono system obowiązkowej 
nauki języka słoweńskiego. W praktyce we wszystkich placówkach objętych 
rozporządzeniem (107 szkół ludowych) uczniowie mieli być nauczani w języku 
niemieckim oraz języku mniejszości (Fischer, 1980, s. 203). W ośmiu z nich nigdy 
nie zrealizowano istniejącego prawa. W dwunastu następnych zaniechano nauki 
w języku mniejszości w ciągu najbliższych lat, a nieco ponad dekadę później 
zmieniono prawo w tym zakresie na bardziej zachowawcze. Prawdziwym prze-
łomem miał być jednak rok 1955, kiedy uchwalono Traktat Państwowy.

Kwestie sporne dotyczące przyszłości Karyntii wpłynęły w znaczący sposób 
na życie organizacyjne mniejszości słoweńskiej. Podczas II wojny światowej oraz 
w latach następnych doszło do rozłamu ideologicznego wewnątrz grupy. Część 
członków wyraźnie opowiedziała się za przyłączeniem do Jugosławii, tworząc 
w 1945 roku Front Wyzwolenia Słoweńców Karynckich (Befreiungsfront für 
Slowenisch-Kärntner, Osvobodilna fronta za slovensko Koroško). Ugrupowanie 
reprezentowało poglądy lewicowe i wpierało komunistyczne rządy na Bałkanach 
(Kärntner Slowenen, 1993, s. 51). Na bazie jego struktur powstał później (w 1955 
roku) Centralny Związek Organizacji Słoweńskich w Karyntii (Zentralverband 
slowenischer Organisationen in Kärnten, Zveza slovenskih organizacij na Koro-
škem). Bardziej zachowawcze postawy znalazły odzwierciedlenie w utworzeniu 
w 1949 roku Rady Słoweńców Karynckich (Rat der Kärtner Slowenen, Narodni 
svet koroških Slovencev).

Obecnie obie struktury odgrywają ważną rolę w życiu mniejszości. Ciągle 
widoczny jest jednak podział. Związek prezentuje interesy środowisk liberalnych 
i lewicowych, podczas gdy Rada – chrześcijańskich. 

WOKÓŁ TRAKTATU PAŃSTWOWEGO

Traktat Państwowy z 1955 roku dotyczył odbudowy niezależnego i demokra-
tycznego państwa austriackiego. Było to jednoznaczne z zakończeniem okresu 
okupacji. Wprowadzenie Traktatu w życie oznaczało ogromne zmiany, także 
dla zamieszkujących Austrię mniejszości. Z ich punktu widzenia niezmiernie 
istotny miał się okazać artykuł 7, określany niekiedy jako „Wielka Karta Praw 
Mniejszości”(Vouk, 2015). Artykuł ten obowiązuje do dnia dzisiejszego i co 
najważniejsze – posiada rangę konstytucyjną.
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W punkcie pierwszym stwierdzono, iż „Obywatele austriaccy należący do 
mniejszości słoweńskiej i chorwackiej, zamieszkujący mieszane pod względem 
etnicznym terytorium Karyntii, Burgenlandu oraz Styrii, korzystają z  tych 
samych praw co pozostali obywatele Austrii, włącznie z prawem do zakładania 
i posiadania własnych organizacji, zgromadzeń, jak również prasy we własnym 
języku” (Wiederherstellung, 1955)10. W pozostałych punktach przewidziano 
natomiast prawa edukacyjne, językowe oraz kulturowe. W szczególności doty-
czyły one prawa do nauki w językach wspomnianych mniejszości na poziomie 
elementarnym, do zakładania własnych placówek oświatowych, prawa do używa-
nia słoweńskiego i chorwackiego jako języków pomocniczych (w przewidzianych 
prawem okręgach administracyjnych i sądowych), prawa do dwujęzycznych 
oznaczeń o charakterze topografi cznym oraz prawa do zachowania tożsamości 
kulturowej. W artykule 7 zawarto również zakaz działalności wszelkich organi-
zacji, których celem byłoby odebranie powyższych praw mniejszościom.

Oczekiwania mniejszości narodowych wobec postanowień Traktatu Państwo-
wego były ogromne. Początkowa euforia szybko jednak przygasła. Realizacja 
postanowień artykułu 7 okazała się bardzo trudna i legła u podstaw trudnych 
relacji austriacko-jugosłowiańskich w drugiej połowie ubiegłego wieku. Taki 
stan rzeczy wynikał w dużej mierze z charakteru samego Traktatu. Stanowił 
on bowiem zobowiązanie narzucone przez inne państwa, co może tłumaczyć 
późniejszą niechęć władz do ich wypełniania. 

Praktycznie od pierwszych lat obowiązywania Traktatu władze jugosłowiań-
skie zgłaszały zastrzeżenia. Na porządku dziennym były noty dyplomatyczne, 
w których zwracano uwagę na rzeczywistą sytuację Słoweńców w Karyntii. 
Sytuacje konfl iktowe narastały w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku. Kwestie te były przedmiotem rozmów podczas ofi cjalnej wizyty 
delegacji jugosłowiańskiej w Wiedniu w 1972 roku. Udało się jednak dojść do 
porozumienia i oba rządy wyraziły chęć zapewnienia szerszych praw mniej-
szościom (Popławski, 1995, s. 98–99). Pierwszym krokiem miała być Ustawa 
o dwujęzycznych nazwach o charakterze topografi cznym w Karyntii z 1972 roku 
(Bundesgesetz, 1972).

Nowe porozumienie okazało się nietrwałe. Ustawa o dwujęzycznych nazwach 
szybko została zawieszona w wyniku ostrych protestów ze strony austriackich 

10 W Traktacie można było również odnaleźć odwołania do kwestii mniejszości w samej pream-
bule, w której stwierdzono, że Austria zobowiązuje się do uznania podstawowych praw człowieka 
oraz praw politycznych mniejszości narodowych mieszkających na jej terytorium.
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nacjonalistów, popieranych przez dużą część niemieckojęzycznych mieszkań-
ców Karyntii. Wydarzenia z tego okresu określane są jako „wojna tablicowa” 
(Ortstafelkrieg). Podczas protestów dochodziło do niszczenia dwujęzycznych 
tablic, szykanowania lokalnych polityków popierających prawa mniejszości itp. 
W obliczu zaistniałej sytuacji rząd w Jugosławii ponownie oskarżył Austrię o nie-
przestrzeganie praw mniejszości narodowych, a nawet ich dyskryminowanie. 
Zaostrzające się stosunki w Karyntii były jednym z impulsów do uregulowania 
kwestii narodowościowych w nowej formie – w formie Ustawy o grupach naro-
dowościowych z 7 lipca 1976 roku (Bundesgesetz, 1976). Ustawa obowiązuje do 
dnia dzisiejszego, jest jedną z najstarszych tego typu regulacji w Europie i stanowi 
w dużej mierze konkretyzację artykułu 7 Traktatu Państwowego.

Podczas prac przygotowawczych nad nową ustawą uwidoczniła się pewna 
charakterystyczna tendencja. Centralne władze w  Wiedniu początkowo 
skłonne były na większe ustępstwa niż władze związkowe w Karyntii. Te 
pierwsze miały na uwadze stosunki z południowym sąsiadem. Jednak to władze 
niższego szczebla odgrywały wówczas kluczową rolę. H.G. Heinrich pisał, że 
„dla wszystkich wtajemniczonych jest publiczną tajemnicą, że rząd krajowy 
Karyntii posiada rodzaj weta we wszystkich ważniejszych sprawach stosunków 
austriacko-jugosłowiańskich” (Popławski, 1955, s. 101). Wiedeńscy decydenci 
musieli się więc liczyć z głosami swoich lokalnych kolegów, a przyczyną takiego 
stanu rzeczy była „obawa rządzących w Wiedniu partyjnych polityków przed 
utratą głosów”(Popławski, 1955, s. 101). Z tego też względu ówczesna sytuacja 
mniejszości słoweńskiej oraz niechęć do realizacji praw jej członków to wypad-
kowa mniej lub bardziej subtelnej gry politycznej. Głównymi rozgrywającymi 
miały być centralne i związkowe ośrodki władzy, główne partie polityczne 
(w tym istniejąca już na scenie politycznej skrajna Austriacka Partia Wolno-
ściową – Freiheitliche Partei Österreichs/FPÖ) oraz przyglądający się sytuacji 
rząd jugosłowiański.

STOSUNKI DOBROSĄSIEDZKIE A WSPÓŁCZESNY STATUS 
MNIEJSZOŚCI SŁOWEŃSKIEJ W KARYNTII

Mimo wejścia w życie nowej ustawy regulującej status grup narodowościowych 
w Austrii, sytuacji w Karyntii daleko było do stabilizacji. Ostatnie dekady ubie-
głego wieku upłynęły pod znakiem napięć na tle etnicznym. Konfl ikt dotyczył 
przede wszystkim praw językowych mniejszości. 
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Na konfl ikt nałożył się wzrost popularności partii Jörga Haidera (FPÖ) – 
słynącej z radykalnych poglądów i sentymentu do nazizmu. Już na początku lat 
osiemdziesiątych, pod przewodnictwem kontrowersyjnego polityka rozpoczęła 
się akcja przeciwko dwujęzycznemu nauczaniu. Polityk przedstawił wówczas 
postulat, aby nauczanie w języku słoweńskim było możliwe wyłącznie w kilku 
specjalnie oznakowanych placówkach. Reprezentanci mniejszości dopatrywali 
się w tym znamion dyskryminacji, czy wręcz „gettoizacji”. Planów tych nie udało 
się zrealizować, między innymi z powodu zdecydowanego sprzeciwu środowiska 
akademickiego (Vouk, 2015). 

Kontrowersje wokół dwujęzycznego nauczania w gminach Karyntii powró-
ciły pod koniec XX wieku. Tym razem kwestią sporną okazało się obsadzanie 
stanowisk dyrektorskich w dwujęzycznych szkołach Karyntii. Wielu specjalistów 
z zakresu oświaty, jak i same organizacje reprezentujące mniejszość słoweńską 
postulowały, aby dyrektorzy posiadali odpowiednie umiejętności językowe. 
Haider z kolei nie podzielał takiego pomysłu, uważając, że wymóg ten powinien 
być brany pod uwagę wyłącznie w tych placówkach, w których co najmniej 
połowa uczniów została zgłoszona do nauczania dwujęzycznego11. Co więcej, 
ostentacyjnie rozpisywał konkursy na wspomniane stanowiska, w których całko-
wicie pomijano znajomość języka słoweńskiego. Taka sytuacja zaistniała w roku 
szkolnym 2000/2001 między innymi w szkołach ludowych w miejscowościach 
Gödersdorf, Latschach, Maria Rain oraz Ferlach (2. Bericht, 2007, s. 141–142).

Władze w Lublanie z uwagą przyglądały się działaniom Haidera, jednak 
przyczyną największego napięcia w relacjach austriacko-słoweńskich stała się 
kwestia dwujęzycznych oznaczeń o charakterze topografi cznym. Na początku 
XXI wieku to właśnie ta sprawa zdominowała stosunki etniczne w Karyntii. 
Niezadowolenie w wielu kręgach wywołała liberalizacja prawa z 2001 roku. 
W wyniku orzeczenia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego dotychczasowy 
wymóg 25%, odnoszący się do minimalnego udziału mniejszości w ogólnej 
liczbie mieszkańców danej gminy i będący warunkiem niezbędnym do korzy-

11 Na mocy Ustawy o nauczaniu mniejszościowym w Karyntii z 1959 roku (BGBl. Nr. 101/1959) 
obowiązuje tzw. zasada zgłoszenia. Wymóg ten oznacza, że naukę w języku słoweńskim może podjąć 
jedynie to dziecko, którego rodzice lub prawni opiekunowie zgłoszą w jego imieniu chęć przystąpienia 
do takiej nauki. Warto jednak zauważyć, że prawo to przysługuje także dzieciom niebędącym człon-
kami mniejszości. Przynależność do grupy słoweńskiej nie jest tutaj żadnym ograniczeniem. Zgło-
szenie musi być jednak złożone w momencie przyjęcia do szkoły. Rodzice mogą to także uczynić na 
początku każdego roku szkolnego. Takie zgłoszenie pozostaje ważne przez wszystkie lata nauki 
w danej placówce. Wyjątkiem jest jedynie rezygnacja z takiego nauczania. Ta może być jednak złożona 
jedynie pod koniec każdej klasy.
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stania z prawa do dwujęzycznych oznaczeń o charakterze topografi cznym, został 
zastąpiony klauzulą 10%. Przeciwnikiem takiej zmiany był między innymi 
sam Haider. Po pierwsze krytykował fakt zaangażowania Trybunału w kwestię 
ochrony mniejszości w Austrii. Sędziom zarzucał przekroczenie ich własnych 
kompetencji. Po drugie ostro sprzeciwił się ówczesnemu przewodniczącemu 
Trybunału – Ludwigowi Adamovichowi. Oskarżył go o stronniczość i doma-
gał się jego odwołania. Zarzucił mu, że w trakcie badania sprawy spotkał się 
z prezydentem Słowenii – Milanem Kučanem, pomijając natomiast całkowicie 
reprezentację Karyntii (Kamer, 2006, s. 89–91). 

Sprawie towarzyszyło wiele emocji i wzajemnych oskarżeń. Skutkiem samego 
orzeczenia było wznowienie publicznych dyskusji dotyczących sytuacji w dwu-
języcznej Karyntii. Także w samej Słowenii wzrosło zainteresowanie sytuacją 
w austriackim landzie. Tamtejsze media rozpisywały się o „austriackiej Grecji” 
(gdzie prawo nie przewiduje dwujęzycznych oznaczeń). Konfl ikt podsycany 
był zapowiedziami Haidera dotyczącymi kierunkowskazów na drogach tran-
zytowych landu, które miały wskazywać wkrótce kierunek do „Laibach”, a nie 
do „Ljubljany”. Miał to być pewnego rodzaju odwet za to, że w Słowenii brak 
było tablic w języku niemieckim. Haider nawoływał również do oparcia polityki 
państwowej na czystości etnicznej. W 2006 roku nie miał nic przeciwko akcji 
rozsyłania SMS-ów o antysłoweńskich treściach (“Mörderische” SMS, 2006). 

Po tragicznej śmierci polityka w 2008 roku atmosfera w Karyntii uległa 
zmianie. Nastąpiła pewna normalizacja, choć sytuacja Słoweńców w Karyntii 
wciąż wzbudza zainteresowanie władz w Lublanie. 

Mimo wspomnianych wyżej problemów, dwustronne relacje nabrały pod 
koniec ubiegłego stulecia nowego znaczenia. Po upadku żelaznej kurtyny, 
powstaniu Słowenii, a w późniejszym okresie wspólnym członkostwie w Unii 
Europejskiej stosunki między państwami zyskały nową jakość. Z racji bezpośred-
niej bliskości stały się jednym z priorytetów. Ścisła współpraca w sferze ochrony 
środowiska, gospodarki, kultury czy administracji to tylko niektóre przykłady. 
W Lublanie mieści się obecnie jedno z jedenastu Biur Miasta Wiednia. Poprzez 
ich sieć organizowane są wspólne projekty szkoleniowe, imprezy kulturalne, 
festiwale itp. Ściślejsza współpraca otworzyła również nowe możliwości dla 
karynckich Słoweńców. Wiele z działających na terytorium landu stowarzyszeń 
utrzymuje bliskie kontakty ze swoimi odpowiednikami w Słowenii. Podobnie 
sytuacja przedstawia się w przypadku szkół. Przykładem może być słoweńska 
szkoła muzyczna w miejscowości Bleiburg/Pliberk (Kärtner Musikschule, Glas-
bena šola na Koroškem). Dzieci często uczestniczą w wymianie uczniów, wyjeż-
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dżają na koncerty do Słowenii itp. Ściśle współpracują również ze sobą austriackie 
i słoweńskie uniwersytety. Warto wspomnieć o Uniwersytecie w Klagenfurcie, 
który ma podpisane umowy z placówkami w Lublanie oraz Mariborze. Na ich 
podstawie każdego roku organizowane są między innymi wymiany studentów. 
Podobną współpracę podjęły uniwersytety z innych austriackich landów – z Graz 
(Styria), Innsbrucku (Tyrol) oraz Wiednia. 

Na uwagę zasługuje również współpraca międzynarodowa ukierunkowana 
na wzmacnianie standardów ochrony praw mniejszości narodowych. Oprócz 
wspólnego członkostwa w Radzie Europy czy OBWE warto powiedzieć o przed-
sięwzięciach regionalnych. Jednym z przykładów jest Inicjatywa Środkowo-Euro-
pejska. Pod taką nazwą państwa z tej części kontynentu współpracują od połowy 
1992 roku. Jej początków należy dopatrywać się natomiast w roku 1989, kiedy 
to nastąpiło zbliżenie Austrii, Jugosławii, Węgier i Włoch. Co ciekawe – była to 
pierwsza tego typu inicjatywa w tej części Europy. Współpracę podjęły: państwo 
neutralne, niebędące członkiem żadnego ówczesnego sojuszu, państwo z Układu 
Warszawskiego oraz z NATO. Zmiany geopolityczne w Europie, które wkrótce 
nastąpiły, nie przekreśliły dotychczasowej współpracy. Były wręcz dodatkowym 
bodźcem do jej zacieśnienia. 

W kręgu zainteresowań państw Inicjatywy Środkowo-Europejskiej pozostaje 
między innymi kwestia ochrony praw człowieka oraz mniejszości narodowych. 
Podczas spotkań szefów rządów państw członkowskich często podkreślany 
jest fakt, że poszanowanie praw osób należących do mniejszości narodowych 
stanowi ważny czynnik utrzymania stabilności w regionie. Jednym z dokumen-
tów dotyczących tej problematyki jest natomiast Instrument ochrony praw 
mniejszości IŚE. 

Ciekawym przykładem współpracy jest Wspólnota Robocza Alpen – Adria 
(Arbeitsgemeinschaft  Alpen–Adria/Delovna skupnost Alpe-Jadran), przekształcona 
w 2015 roku w Sojusz Alpejsko-Adriatycki. Jest to obecnie jedna z czołowych 
organizacji działających w regionie. Została utworzona 20 listopada 1978 roku. 
Zrzesza jedenaście podmiotów z pięciu państw europejskich. Należą do nich 
austriackie landy Burgenland, Karyntia, Górna Austria oraz Styria, włoskie 
regiony Lombardia, Wenecja oraz Fruli – Wenecja Julijska, węgierskie komi-
taty Baranya i Vas, jak również terytorium Chorwacji oraz Słowenii. Obszar 
ten obejmuje ponad 180 tys. km2 powierzchni, zamieszkanej przez około 26 
milionów ludzi. Społeczeństwo tego regionu mówi wieloma językami, należy 
do różnych kultur oraz przede wszystkim reprezentuje państwa o odmiennych 
doświadczeniach historycznych. Wśród obszarów działania Wspólnoty znalazły 
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się między innymi turystyka, współpraca transgraniczna, ochrona środowiska, 
rozwój regionalny, bezpieczeństwo oraz oczywiście polityka narodowościowa 
(Alpen-Adria-Allianz, 2016).

Co ciekawe, impulsem dla powstania Wspólnoty była współpraca w sferze 
kultury, zapoczątkowana jeszcze w latach sześćdziesiątych. Po raz pierwszy nazwa 
Alpen – Adria pojawiła się w 1962 roku, przy okazji zorganizowania targów 
w Lublanie. Pojęcie to odnosiło się jednak jedynie do kilku przygranicznych wło-
skich i jugosłowiańskich wiosek. Szerszego znaczenia nabrało natomiast w roku 
1967. Wtedy to bowiem sformalizowano współpracę kulturową między Karyntią, 
Fruli – Wenecją Julijską i Słowenią. Od tego momentu systematycznie organi-
zowano wystawy artystów z tych trzech państw. Każdego roku ich gospodarzem 
zostawało inne państwo. Od 1968 roku odbywały się z kolei spotkania kulturalne 
pod nazwą „Tydzień kultury alpejsko-adriatyckiej”. Rok później do współpracy 
przyłączyła się Chorwacja (Valentin, 2006). Na początku lat siedemdziesiątych 
ubiegłego wieku wzajemne relacje uległy jednak ochłodzeniu. Karyntia, która do 
tej pory odgrywała rolę głównego inicjatora współpracy, borykała się wówczas 
z poważnymi problemami oraz ze wzrostem napięcia na tle etnicznym. Wraz 
z ustabilizowaniem sytuacji wewnętrznej w landzie powrócono do ścisłej współ-
pracy ramach Wspólnoty Alpen–Adria.

Powyższe przykłady dowodzą, że Austria ma żywotny interes w utrzymaniu 
dobrych stosunków z południowym sąsiadem i to nie tylko z racji bliskości 
terytorialnej. Zepchnięta na peryferie integracji europejskiej podczas Zimnej 
Wojny, swoją uwagę bardzo często kierowała na państwa zza żelaznej kurtyny. 
Od dawna władze austriackie angażowały się w stabilizację sytuacji na Bałkanach. 
Odzwierciedleniem tego był chociażby fakt poparcia akcesji Słowenii do Unii 
Europejskiej. W związku z planowanym rozszerzeniem struktur unijnych władze 
austriackie dostrzegły szansę na utrwalenie stabilizacji politycznej w swoim 
bezpośrednim sąsiedztwie i stworzenia solidnych podstaw do rozszerzenia 
współpracy gospodarczej (Barcz, 2014). Ciekawy pozostaje fakt, że reakcje na 
proces rozszerzenia o inne państwa były wśród austriackiego społeczeństwa 
bardziej sceptyczne. 

Relacje austriacko-słoweńskie nie należą do łatwych, chociażby z racji histo-
rycznych sporów wokół Karyntii. Fakt, że ich dobra kondycja leży w interesie 
obu stron, dostrzegany jest jednak również w Słowenii. Jej władze przyjęły 
w ostatnich latach kilka rozwiązań prawnych świadczących o zainteresowaniu 
problemem. Warto wspomnieć chociażby Rezolucję o położeniu autochtonicz-
nych mniejszości słoweńskich w państwach ościennych i związanych z tym 
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zadaniach rządu i innych organów Republiki Słowenii, czy Umowę między 
rządem Republiki Słowenii i rządem Republiki Austrii o współpracy w dziedzi-
nie kultury, oświaty i nauki. W pierwszym dokumencie mowa jest o podjęciu 
przez rząd słoweński odpowiednich środków politycznych, kulturalnych oraz 
gospodarczych, w tym wzmocnienia współpracy na płaszczyźnie międzyna-
rodowej, regionalnej i dwustronnej, których celem byłoby oczywiście wparcie 
mniejszości. Wśród przykładowych korzyści drugiego dokumentu znalazły się 
z kolei postanowienia dotyczące uznawania dyplomów i świadectw uzyskanych 
przez członków mniejszości w Słowenii, tworzenia sieci ułatwień mających na 
celu odbiór słoweńskich programów radiowych i telewizyjnych w Karyntii itp.
(Novak, 2005/2006, s. 312–318).

UWAGI KOŃCOWE

Opisywane w artykule wydarzenia potwierdzają założenie, że polityka etniczna 
danego państwa w dużej mierze określana jest przez jego historię. Austria przez 
stulecia związana była z niemiecką dynastią Habsburgów. W drugiej połowie XIX 
wieku stanowiła wielonarodowy twór państwowy o skomplikowanej strukturze 
politycznej i administracyjnej. Po I wojnie światowej pozostawała pod wyraźnym 
wpływem nazistowskich Niemiec. W zasadzie dopiero od 1955 roku można 
mówić o całkowitej niezależności – także tej mentalnej. 

Kilkusetletnie podporządkowanie miało wpływ na ludność słoweńskoję-
zyczną i wywoływało u niej niechęć w stosunku do władców frankijskich. Być 
może już w tym okresie należałoby doszukiwać się źródeł późniejszej wzajemnej 
niechęci mieszkańców Karyntii. Granica językowa na tym obszarze zaczęła się 
zarysowywać już w XV wieku.

Rozpad Austro-Węgier i powstanie nowych państw zrodziły pytanie o kształt 
i przebieg dotychczasowych granic. Peryferyjne usytuowanie Karyntii było jedną 
z przyczyn późniejszych sporów terytorialnych. Po przypieczętowaniu losów landu 
stosunki między Austrią a południowym sąsiadem zdominowane zostały następ-
nie przez brak realizacji praw mniejszości słoweńskiej, w tym przede wszystkim 
postanowień artykułu 7 Traktatu Państwowego. Praktycznie od pierwszych lat 
jego obowiązywania władze jugosłowiańskie zgłaszały zastrzeżenia. Kwestia ta na 
długie lata zdominowała stosunki dyplomatyczne między państwami.

Władze w Lublanie interweniowały również w toczącym się później sporze 
o dwujęzyczne tablice topografi czne w Karyntii, który najostrzejsze formy przy-
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brał za rządów Jörga Haidera w roli gubernatora landu. Sprawą interesowały 
się słoweńskie media. Sytuacja uległa jednak poprawie wraz z podpisaniem 
w kwietniu 2011 roku w Klagenfurcie kompromisu w sprawie dwujęzycznych 
tablic z nazwami miejscowości. W pierwszych uroczystościach związanych 
z odsłonięciem tablic uczestniczyli premierzy Austrii oraz Słowenii. Coraz czę-
ściej pojawiają się głosy określające kompromis oraz jego szybką realizację jako 
historyczny moment i ogromny przełom we wzajemnych stosunkach. 

Z drugiej jednak strony pojawiają się głosy krytykujące postawę władz sło-
weńskich. A. Novak pisał o pewnej wybiórczości i uznaniowości. Jego zdaniem 
rząd w Lublanie interweniował w przypadkach, w których mógł coś zyskać. 
W niektórych sytuacjach pozostawał natomiast bierny. Jako przykład podał okres 
po 2001 roku (a więc po orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego 
dotyczącego nazw o charakterze topografi cznym), kiedy odnotowywano liczne 
przypadki, gdy reprezentanci mniejszości ignorowani byli przez austriackich 
urzędników. Zaangażowanie władz słoweńskich w rozwiązanie problemu było 
w zasadzie zerowe (Novak, 2005/2006, s. 308–309). Ówczesną postawę rządu 
w Lublanie trzeba jednak rozpatrywać w szerszym kontekście. Należy pamiętać, 
że w omawianym okresie mieliśmy do czynienia z kulminacją procesu akce-
syjnego Słowenii do Unii Europejskiej. Austria była wówczas jednym z państw, 
które w aktywny sposób popierały jej członkostwo. Obawa przed zaostrzeniem 
sytuacji w Karyntii była więc uzasadniona.

Nie ulega wątpliwości, że omawiane relacje nie należały do najłatwiejszych. 
Ich kondycja była i jest jednym z czynników wpływających na politykę etniczną 
Austrii, a  tym samym na sytuację karynckich Słoweńców. Z drugiej strony 
historia pokazała, że relacje między państwami mają dla obu stron charakter 
strategiczny, zarówno w wymiarze politycznym, gospodarczym czy kulturalnym.

Sytuacja w Karyntii wydaje się współcześnie ustabilizowana. Wciąż dochodzi 
jednak do napięć między ludnością słoweńskojęzyczną a resztą mieszkańców 
landu. Całkowita normalizacja wzajemnych stosunków pozostaje raczej w sferze 
ideałów. Wraz ze wzrostem aktywności mniejszości słoweńskiej oraz ich samo-
dzielności w różnych sferach życia, rośnie zazwyczaj niezadowolenie ze strony 
austriackiego społeczeństwa. Stanowi to idealne podłoże pod sytuacje konfl ik-
towe. A to z kolei może pociągać za sobą w przyszłości kolejne „interwencje” 
władz słoweńskich. 
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— ABSTRAKT —

Artykuł poświęcony jest analizie kompetencji, 
funkcji oraz politycznego potencjału utworzonej 
w 2016 roku Federalnej Służby Gwardii Naro-
dowej Federacji Rosyjskiej. Powstanie nowej 
specsłużby jest konceptualizowane jako sforma-
lizowany przykład ewolucyjnej FSB-fi kacji władzy 
w Rosji. Analizowany w artykule casus utworzenia 
Federalnej Służby Gwardii Narodowej wpisuje 
się w rosyjską tradycję służb specjalnych jako 
strategicznego narzędzia zabezpieczającego reżim 
przed potencjalną destabilizacją w perspektywie 
elekcji prezydenckiej w 2018 roku.
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— ABSTRACT —

Th e article is devoted to the analysis of the 
competence, functions and political potential 
of the Federal National Guard Troops Service 
of the Russian Federation, established in 2016. 
Th e creation of a new formation of secret service 
is conceptualized as a  formalized example of 
evolutionary “fsb-fi cation” of power in Russian 
Federation. Casus of establishment of the Federal 
National Guard Troops Service of the Russian 
Federation, which is analyzed in the article, is 
presented as a part of the tradition of the Russian 
special services as a strategic tool for protecting 
the regime in order to manage with potential 
destabilization due to the presidential election 
in 2018.
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Współczesna Federacja Rosyjska to państwo o stosunkowo długiej i rozbudo-
wanej tradycji służb specjalnych, których autorytet jest wykorzystywany do 
legitymizacji funkcjonującego reżimu politycznego, jak również ochrony jego 
stabilności oraz unikatowej tkanki społeczeństwa rosyjskiego przed destrukcyj-
nymi wpływami z zewnątrz – „Nie-Rosji”, wrogiego, zdegenerowanego Zachodu. 
Elementem zasadniczym, warunkującym funkcjonowanie władzy w Rosji, jest 
niewątpliwie specyfi czna kultura polityczna, której rdzeń stanowi wertykalizm 
oraz centralizacja struktury władzy, która jest intepretowana jako zgodna z tra-
dycją rosyjskiej państwowości. 

Przedmiotem artykułu jest proces FSB-fi kacji władzy w Federacji Rosyjskiej 
po objęciu władzy prezydenckiej przez Władimira Putina. Główną tezą artykułu 
jest przekonanie, iż rozszerzenie kompetencji i reorganizacja struktur siłowych, 
której najbardziej aktualną manifestacją jest utworzenie Federalnej Służby 
Gwardii Narodowej, stanowi jedną z formalnych egzemplifi kacji rozłożonego 
w czasie procesu przejmowania ważnych stanowisk państwowych przez osoby 
wywodzące się z siłowików1. Celem artykułu jest analiza kompetencji i podsta-
wowych funkcji, politycznego potencjału utworzonej w 2016 roku Federalnej 
Służby Gwardii Narodowej Federacji Rosyjskiej. Innym celem artykułu jest 
identyfi kacja i konceptualizacja potencjału utworzenia nowej struktury bezpie-
czeństwa państwowego w procesie FSB-fi kacji władzy w Rosji. Powstanie nowej 
specsłużby jest sformalizowanym przykładem ewolucyjnej FSB-fi kacji władzy 
w Rosji oraz znamionuje eskalację czynnika bezpieczeństwa w rosyjskim dys-
kursie politycznym. Analizowany w artykule casus utworzenia Federalnej Służby 
Gwardii Narodowej jest integralnym elementem wpisanym w rosyjską tradycję 
służb specjalnych jako strategicznego narzędzia zabezpieczającego reżim przed 
potencjalną destabilizacją w perspektywie elekcji prezydenckiej w 2018 roku. 
Głównymi metodami służącymi realizacji celu badawczego oraz udowodnieniu 
tezy są: analiza rosyjskojęzycznych aktów prawnych, dekretów prezydenckich 
oraz dokumentów regulujących funkcjonowanie oraz określających kompetencje 
nowo powstałej Federalnej Służby Gwardii Narodowej w kontekście zacieśniania 
związków między władzą państwową a środowiskiem służb specjalnych.

Sprawowanie władzy poprzez tzw. odgórne reformowanie, z wyłączeniem 
konsultacji ze społeczeństwem, to cecha systemów autorytarnych z dominującą 
pozycją środowisk siłowych. Wraz z początkiem prezydentury Władimira Putina 

1 W polskojęzycznej literaturze najczęściej spotykane jest określenie siłownicy. W artykule wy-
stępuje określenie siłowicy, wywodzące się z tłumaczenia rosyjskiego słowa silowiki.
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(od 2000 roku) główną podstawę, bazę konsolidującą reżim stanowi środowi-
sko służb specjalnych, tzw. siłowików. Jak zauważa Marek Menkiszak (2015), 
to właśnie światopogląd, mentalność oraz interesy przedstawicieli środowiska 
siłowików (osób związanych ze środowiskiem służb specjalnych) determinują 
charakter wewnętrznej, jak i zagranicznej polityki Federacji Rosyjskiej. Obecność 
siłowików na wysokich stanowiskach państwowych uzasadnia oraz racjonalizuje 
autorytarny model władzy – swoistą, uwarunkowaną specyfi ką tradycji rosyjskiej 
państwowości, putinokrację. 

Według Borogan i Sołdatowa (2010) kluczowa jest siła politycznego oddzia-
ływania środowisk siłowych. Siłowicy są określani mianem nowej rosyjskiej 
szlachty i z tego względu uzurpują sobie szczególne miejsce w społeczeństwie 
rosyjskim. Dominacja siłowików w najbliższym otoczeniu prezydenta, a także 
ukonstytuowanie się prestiżu politycznego służb specjalnych stanowi jedną 
z legitymizacji konfrontacyjnej, antyzachodniej polityki i retoryki Władimira 
Putina, której nacjonalistyczny, izolacyjny, konserwatywny wariant charakte-
ryzuje dynamikę zmian dyskursu politycznego w Rosji od 2012 roku. Nie bez 
znaczenia dla problematyzacji fenomenu FSB-fi kacji władzy w Rosji jest osobista 
relacja łącząca Władimira Putina ze środowiskiem służb specjalnych. Putina 
i siłowików łączy wspólnota światopoglądowa, jak również wizja świata oraz 
kondycji Rosji jako wyjątkowej cywilizacji otoczonej przez agresywny Zachód, 
skłonny do nieusankcjonowanych ingerencji w sprawy wewnętrzne państw 
wywodzących się spoza kręgu cywilizacji europejskiej. 

Silna pozycja służb specjalnych jako głównego zaplecza informacyjnego 
prezydenta Federacji Rosyjskiej eksplikuje i jednocześnie uzasadnia antyza-
chodni wariant myślenia geopolitycznego władzy na Kremlu, w optyce której 
głównym, odmiennie zaprogramowanym pod względem kulturowym wrogiem 
jest Zachód – antyteza Rosji i rosyjskiej tradycji państwa „porządku” – który 
dąży do osłabienia potencjału Rosji na arenie międzynarodowej, jak również 
destabilizacji wewnętrznej rosyjskiego systemu politycznego.

Identyfi kacja roli specsłużb jako istotnej siły politycznej sprzyja kreacji 
wizerunku Rosji jako państwa, w którym faktyczną władzę sprawuje korporacja 
Federalnej Służby Bezpieczeństwa, która nie jest zwyczajną agencją państwową, 
gdyż łączy w sobie funkcje policji politycznej z zadaniami agencji wywiadow-
czej. Ponadto wartość siłowików jako istotnego zaplecza władzy prezydenckiej 
podnosi zdeklarowane otwarte poparcie dla koncepcji silnej, scentralizowanej 
państwowości. W kontekście legitymizacji wizji Rosji Putina jako odrębnej 
jakości kulturowo-politycznej, realizującej projekt suwerennej – uwzględniającej 
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specyfi kę warunków rosyjskich – demokracji, dominujące wśród przedstawicieli 
środowisk siłowych przekonanie, zgodnie z którym władza powinna zachować 
kontrolę nad obszarami państwa o strategicznym znaczeniu, zwiększa praw-
dopodobieństwo poszerzania zakresu kompetencji specsłużb oraz uzasadnia 
możliwości tworzenia nowych struktur siłowych odpowiedzialnych za bezpie-
czeństwo wewnętrzne Federacji Rosyjskiej. Faworyzowanie działań środowisk 
siłowych, apologia wertykalnego modelu władzy oraz potencjału idei silnego 
państwa stanowi integralną część rosyjskiej tradycji polityczno-kulturowej, której 
wartość determinującą stanowi samodzierżawie oraz tradycja specsłużb jako 
fi laru stabilizacji systemu politycznego w Rosji.

W kontekście prywatyzacji władzy w Rosji przez Federalną Służbę Bezpie-
czeństwa (FSB) – spadkobierczynię organizacji – matki Komitetu Bezpieczeństwa 
Państwowego (KGB), rozwiązanego w 1991 roku, można sproblematyzować jako 
FSB-fi kację władzy w państwie o tradycjach wertykalnych. FSB-fi kacja jest przeja-
wem wzrostu autorytetu polityczno-ideologicznego służb specjalnych, co sprzyja 
konsolidacji negatywnej percepcji wartości identyfi kowanych z Zachodem, które 
jawią się jako wrogie, sprzeczne z rosyjską kulturą polityczną, jej odmiennym, 
uniaktowym kodem cywilizacyjno-kulturowym oraz tradycją państwowości, lecz 
przede wszystkim czyni z prezydenta Federacji Rosyjskiej zakładnika informacji 
dostarczanych przez zaufane kręgi środowisk siłowych, które stanowią obecnie 
główne zaplecze informacyjne gospodarza Kremla. Federalna Służba Bezpie-
czeństwa – najpotężniejsza sukcesorka KGB – zawdzięcza swoje wysokie wpływy 
protekcji samego prezydenta Putina. Warto podkreślić, iż jeden z priorytetów 
politycznych Władimira Putina jako prezydenta Federacji Rosyjskiej stanowiła 
i stanowi rehabilitacja prestiżu służb specjalnych. 

W kontekście putinowskiej retoryki konfrontacyjnej, zorientowanej na 
akcentowanie wrogości między Zachodem a Rosją, działalność służb specjal-
nych jest zorientowana na zwalczanie lub neutralizowanie wrogów Rosji, jak 
również ochronę rosyjskiego interesu narodowego przed hegemonicznym, 
unifi kującym wpływem Zachodu – odwiecznego wroga Rosji. Konspirologiczna 
wizja świata zewnętrznego wspierana przez środowisko służb specjalnych odpo-
wiada ideologicznej orientacji antyzachodniej retoryki Władimira Putina, której 
bazę stanowi defi niowanie cywilizacyjnej, politycznej i kulturowej jedni oraz 
unikatowości tzw. rosyjskiego świata, który stanowi antytezę zaprogramowango 
na indywidualizm, realizującego idee liberalnej demokracji Zachodu. Istotną 
uwagę, rzucającą nowe światło na proces FSB-fi kacji władzy, czyni A.W. Fokina 
(2014). Według Fokiny (2014) obecność czynnika cywilizacyjnego w myśleniu 
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rosyjskim stanowi przyczynek do dyskusji o wartości i kondycji cywilizacji 
rosyjskiej.

Wykorzystanie potencjału służb specjalnych do przeciwdziałania infoagresji 
Zachodu, utożsamianej z promocją „obcej” tradycji rosyjskiej demokracji libe-
ralnej. Siergiej Tkaczenko (2011) w swojej książce pt. Informacjonnaja wojna 
protiw Rossiji interpretuje wzmocnienie autorytetu specsłużb jako manewr 
ubezpieczający nie tylko stabilność reżimu Władimira Putina, lecz przede wszyst-
kim jest to – jego zdaniem zabieg sprzęgnięty z koncepcją izolacjonistycznej, 
nacjonalistycznej oraz antyzachodniej retoryki władzy na Kremlu. Służby spe-
cjalne w okresie drugiej prezydentury Władimira Putina ewolucyjnie umacniają 
swój autorytet polityczny jako ugrupowanie, które jest gotowe do decydującej 
i ostatecznej walki o zachowanie statusu siły o znacznym potencjale oddziały-
wania na sprawowanie władzy w Federacji Rosyjskiej. Niemniej jednak ofensywa 
polityczna FSB nie jest zjawiskiem nowym. Jak słusznie zauważa Bettina Renz 
(2007), proces klarowania charakteru Federalnej Służby Bezpieczeństwa jako 
struktury zaangażowanej w sprawy polityczne zapoczątkowało objęcie fotela 
prezydenckiego przez Władimira Putina w 2000 roku. Obecne dążenie służb 
do pozyskania, jak również utrzymania wpływów politycznych jest zjawiskiem 
bezprecedensowym, a lojalność środowiska siłowików stanowi bazowy element 
fortyfi kacji reżimu putinowskiego na wypadek potencjalnego przewrotu. 

Zarządzanie państwem poprzez wzmocnienie wpływów korporacji służb 
specjalnych, rozszerzenie służbowych prerogatyw oraz kompetencji wpisuje się 
w rosyjską tradycję uzasadniania prawomocności rosyjskiego systemu władzy 
przez wykorzystanie resortów siłowych jako kuźni kadr gwarantujących niena-
ruszalność reżimu politycznego z silną, dominującą pozycją prezydenta. W celu 
stabilizacji systemu Putin dokonuje szeregu manewrów reorganizujących służby 
bezpieczeństwa jako zaplecza asekurującego deklaratywne poparcie koncepcji 
silnej, wertykalnej władzy.

Ponadto fenomen FSB-fi kacji władzy w Rosji jest zjawiskiem uwarunko-
wanym osobistymi relacjami łączącymi Władimira Putina ze środowiskiem 
specsłużb. Obejmując fotel prezydencki, Władimir Putin zdefi niował się jako 
produkt procesów kształtowania mentalności, sposobów interpretacji i kon-
ceptualizacji świata, w  tym środowiska międzynarodowego w kategoriach 
„swój – My” – „oni” wróg – Zachód”, którym był poddawany podczas służby 
w komunistycznym KGB. Binarna percepcja rzeczywistości implikuje koniecz-
ność istnienia niepoprawnego moralnie wroga, zagrażającego integralności 
i suwerenności Rosji. Przed wrogim, destrukcyjnym wpływem zachodniego 



216 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 54/2017

antagonisty rosyjskości, Rosja powinna chronić swoją cywilizacyjną specyfi kę 
oraz izolować esencję narodu rosyjskiego, rosyjskiej kultury przed importowa-
nymi z Zachodu ideałami liberalnej demokracji oraz dezintegrującym więzy 
wspólnotowe indywidualizmem. 

Zgodnie z analizą dla Stratfor autorstwa Eugene Chałsowskiego (2015) trady-
cja antagonizacji Rosji wobec Zachodu jest integralną częścią rosyjskiego kodu 
kulturowego i elementem odwiecznego konfl iktu cywilizacyjno-kulturowego 
między Rosją i Zachodem, którego współczesne oblicze wzmacnia autorytet 
i polityczny potencjał służb specjalnych, a zatem oddziałuje ona na percepcję 
rzeczywistości wobec Rosji zewnętrznej. 

Polityczny potencjał specsłużb jest fi larem integralności reżimu Władimira 
Putina. W perspektywie obrony stabilizacji systemu polityczna operatywność 
służb specjalnych jest skoncentrowana na efektywnej fortyfi kacji rosyjskiej 
suwerenności. Reżim putinowski wykorzystuje lojalność zaufanych funkcjona-
riuszy środowisk siłowych, których orientacja ideologiczna jest komplementarna 
z antyzachodnią, binarną retoryką Władimira Putina, a w konsekwencji stanowi 
fi lar bezpieczeństwa i nienaruszalności rosyjskiego porządku systemowego. 
W celu zagwarantowania stałego poparcia ze strony służb specjalnych rosyjski 
prezydent w lipcu 2016 roku zainicjował proces wymiany starych, zasłużonych 
kadr na nowych lojalnych obrońców reżimu. Obsadzenie najważniejszych, 
kluczowych stanowisk w państwie lojalnymi pracownikami związanymi ze 
służbami specjalnymi, bądź wywodzącymi się ze środowiska specsłużb gwaran-
tuje utrzymanie zaplecza konsolidacyjnego reżimu w postaci wsparcia ze strony 
zaufanych siłowików, funkcjonariuszy FSB, której – jak podkreśla Sakwa (2008) – 
w uzasadnionych okolicznościach podporządkowane jest działanie instytucji 
egzekwujących prawo oraz agencji wywiadowczych. Według analizy Stratfor 
(2008) główna służba Federacji Rosyjskiej – Federalna Służba Bezpieczeństwa – 
jest służbą-parasolem koordynującym działalność innych agencji, a tym samym 
jawi się jako siła monopolizująca rosyjskie środowisko służb odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo.

Sformalizowaną manifestacją zakorzenionego w rosyjskiej kulturze politycz-
nej paradygmatu oddziaływania przedstawicieli środowisk służb specjalnych 
na decyzje polityczne w  Rosji jest utworzenie Federalnej Służby Gwardii 
Narodowej – nowej specsłużby bezpośrednio podległej prezydentowi Federacji 
Rosyjskiej – oraz zaplanowane na 2018 rok powołanie Ministerstwa Bezpieczeń-
stwa Państwowego. Tak poważna reorganizacja stanowi przesłankę uszczelniania 
systemu bezpieczeństwa Rosji w obliczu potencjalnej destabilizacji zarówno 
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w wymiarze militarnym, jak i ideologicznym, gdyż utworzone struktury stanowią 
pas transmisyjny antyzachodniej, neoimperialnej, konserwatywnej ideologii, 
której zadaniem jest kreacja i eksport wizerunku Rosji jako unikatowej, samo-
istnej jedni cywilizacyjnej o odmiennym od zachodniego kodzie cywilizacyjno-
-kulturowym oraz typie mentalnościowym; jego cechą defi niującą jest szacunek 
względem tradycji oraz wartości religijnych prawosławia, identyfi kowanych 
jako ostoja i źródło rosyjskości. Nie podlega kwestii fakt, iż w sferze ideowej 
autorytet rosyjskich służb bezpieczeństwa sprzyja kreacji wizerunku Rosji jako 
doskonalszej moralnie cywilizacji, przy jednoczesnym akcentowaniu moralnej 
„zgnilizny” świata zachodniego. Aktywność kręgów rosyjskich siłowików jest 
zorientowana na intensyfi kację wpływu służb na decyzje polityczne w Fede-
racji Rosyjskiej, jak również koncentruje się na umacnianiu antyzachodniej, 
konspirologicznej retoryki Władimira Putina. Warto zwrócić uwagę na słuszną 
konstatację Kariny Orłowej (2016). Według rosyjskiej badaczki w perspektywie 
dyskursu antyzachodnio-konspirologicznego postulat przekształcenia Federal-
nej Służby Bezpieczeństwa w Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego, jak 
również utworzenie Federalnej Służby Gwardii Narodowej stanowi uzasadnioną 
przesłankę do reewaluacji operatywności służb specjalnych jako struktur dyspo-
nujących znacznym potencjałem politycznym, zarówno w sytuacji pokoju, jak 
i w warunkach reżimowej entropii oraz wojny informacyjnej.

Utworzenie Federalnej Służby Gwardii Narodowej (ros. Rosgwardia) 
stanowi jeden z pierwszych sformalizowanych efektów inicjowanych przez 
Władimir Putina zabiegów reorganizacyjnych służb zorientowanych na zabez-
pieczenie podstaw stabilności i integralności systemu, jak również świadczy 
na rzecz tezy o nieustannej aktywności stylu myślenia o państwie i polityce 
rosyjskiej jako o sferze zmonopolizowanej przez środowisko związane ze 
służbami specjalnymi.

Ujawnienie politycznych aspiracji FSB, próby wybicia się na niezależność 
względem ośrodka władzy, stanowi jedno z istotnych wyzwań dla realizacji 
paradygmatu stabilizacji i centralizacji władzy Władimira Putina, który w celu 
umocnienia władzy na mocy dekretu nr 157 z  5 kwietnia 2016 „Woprosy 
Federalnoj Sluzby Woisk Nacjoalnoj Gwardii Rossijskoj Fiederacji” dokonał 
przekształcenia pionu wojsk wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i utworzył bezpośrednio podległą prezydentowi Federacji Rosyjskiej Gwardię 
Narodową (Rosgwardię). Istotnym, a zarazem jednym z głównych motywów 
utworzenia specsłużby podległej bezpośrednio prezydentowi Federacji Rosyjskiej 
jest nie tylko fortyfi kcja putinowskiego monopolu na władzę na wypadek puczu, 
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lecz przede wszystkim osiągnięcie pełnego podporządkowania służb władzy 
prezydenckiej. Jednym z motywów zabezpieczania legitymizacji wertykalizmu 
afi rmowanego dotychczas przez środowisko siłowików jest utworzenie Federalnej 
Służby Gwardii Narodowej w kwietniu 2016 roku. Według Żochowskiego (2016) 
powołanie nowej struktury siłowej jest istotną ewolucją w procesie restruktury-
zacji systemu instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego.

Zgodnie z literą putinowskiego dekretu z 30 kwietnia 2016 roku „O Fede-
ralnoj Sluzbe Wojsk Nacionalnoj Gwardii Rossijskoj Federacji” nadrzędnym 
celem działalności Federalnej Służby Gwardii Narodowej jest„zagwarantowanie 
bezpieczeństwa państwowego oraz publicznego, jak również w celu ochrony praw 
i wolności człowieka i obywatela”. Co charakterystyczne wyznaczone zadania 
oraz przypisane pełnomocnictwa Federalna Służba Gwardii Narodowej realizuje 
jako federalny organ władzy wykonawczej Federacji Rosjskiej.

Powstała na bazie wojsk wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Federacji Rosyjskiej Federalna Służba Gwardii Narodowej wraz z Federalną 
Służbą Bezpieczeństwa, Służbą Wywiadu Zagranicznego, Federalną Służbą 
Ochrony, Federalną Służbą Kontroli Technicznej i Transportu, Żandarmerią 
Wojskową, Służbą Programów Specjalnych funkcjonującą przy prezydencie 
Federacji Rosyjskiej zalicza się do sił i środków wymaganych do zagwarantowa-
nia bezpieczeństwa, czyli do tzw. specsłużb. Na mocy podpisanego 5 kwietnia 
2016 prezydenckiego dekretu bazę strukturalną Federalnej Służby Gwardii 
Narodowej stanowią wojska narodowej gwardii Federacji Rosyjskiej, które 
powstały z przekształcenia wojsk wewnętrznyh Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych Federacji Rosyjskiej, co doprowadziło do znacznego ograniczenia zakresu 
kompetencji rosyjskiego MSW. W struktury Federalnej Służby Gwardii Naro-
dowej zostały włączone m. in. organy zarządzające i podjednostki Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, wykonujące państwową kontrolę nad przestrzeganiem 
rosyjskiego prawodawstwa w  sferze obrotu bronią i w  sferze działalności 
prywatnych fi rm ochroniarskich. Ministerstwu Spraw Wewnętrznych zostały 
podporządkowane również służby ochrony obiektów wszystkich form własności, 
apartamentów, jak również miejsc przechowania mienia osobistego obywateli. 
W struktury Federalnej Służby Gwardii Narodowej zostały włączone również 
Centrum Operacji Specjalnych ds. Ochrony Prywatnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, oraz Specjalne Oddziały Szybkiego Reago-
wania Terytorialnych Organów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W tym 
Oddziały Mobilne Specjalnego Przeznaczenia Terytorialnych Organów Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych (OMON), Centrum Sił Specjalanych Szybkiego 
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Reagowania i jednostek lotnictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Specjalne 
Oddziały Szybkiego Reagowania (SOBR). Zadekretowanym, formalnym celem 
zintegrowanych działań Federalnej Służby Gwardii Narodowej jest „wypraco-
wywanie i realizacja polityki państwowej oraz normatywno-prawnych regulacji 
w sferze działalności wojsk Gwardii Narodowej”, a także „w sferze obrotu bronią, 
działalności prywatnych fi rm ochroniarskich oraz obrony pozaresortowej”, co 
stanowi egzemplifi kację niepewności władz co do stabilności i integralności 
systemu politycznego Federacji Rosyjskiej.

Prezydencki dekret nr 157 z kwietnia 2016 roku oraz dekret nr 158 z 5 kwiet-
nia 2016 „O Direktore Federalnoj Sluzby Wojsk Nacjonalnoj Gwardii Rossijskoj 
Federacji – glawnokomandyjuszem wojskami Nacjonalnoj Gwardii Rossijskoj 
Federacji”– głównodowodzącym wojsk Rosyjskiej Gwardii Narodowej określają 
również pozycję i kompetencje dowodzącego Federalną Służbą Gwardii Naro-
dowej. Na czele nowo powołanej specsłużby stoi dyrektor, na którego stanowisko 
został powołany generał Wiktor Zołotow – zaufany, lojalny współpracownik 
Władimira Putina, który w przeszłości stał na czele Służby Ochrony Prezydenta. 
Zgodnie z dekretem nr 158 Dyrektor Federalnej Służby Gwardii Narodowej jest 
jednocześnie głównodowodzącym wojsk Rosgwardii. W związku z utworzeniem 
nowej formacji odpowiedzialnej za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego 
zmian dokonano w składzie Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Na mocy 
znowelizowanego 5 kwietnia 2016 roku dekretu prezydenckiego N715 z 2012 
„O wniesieni izmenienja w sostaw Sowieta Biesopasnosti Rossijskoj Federacji” 
stałym członkiem Rady został dyrektor Federalnej Służby Gwardii Narodowej, 
którego funkcje obecnie pełni Wiktor Zołotow. 

Zgodnie z literą kwietniowego dekretu nr 157, który powołał do istnienia 
nową specsłużbę, Federalna Służba Gwardii Narodowej jest formacją bezpo-
średnio podporządkowaną prezydentowi Federacji Rosyjskiej, a do jej głównych, 
enumerowanych w dekrecie zadań Federalnej Służby Gwardii Narodowej należy:

• Współuczestnictwo razem z  innymi rosyjskimi organami ścigania 
w ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego, 

• Współuczestnictwo w walce z terroryzmem, ekstremizmem oraz zorga-
nizowaną przestępczością,

• Uczestnictwo w terytorialnej obronie Federacji Rosyjskiej, 
• Ochrona ważnych obiektów państwowych i ładunków specjalnych zgodnie 

z listą zatwierdzoną przez rząd Federacji Rosyjskiej, 
• Pomoc pogranicznym organom Federalnej Służby Bezpieczeństwa 

w ochronie granicy państwowej Federacji Rosyjskiej, 
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• Wykonywanie państwowej kontroli nad przestrzeganiem prawodawstwa 
Federacji Rosyjskiej w dziedzinie obrotu bronią, działalności prywatnych 
przedsiębiorstw ochroniarskich oraz ochrony pozaresortowej.

Zgodnie z dekretem nr 510 z 30 września 2016, wyżej wymienione zadania 
Rosgwardia realizuje przy wykorzystaniu szerokiej gamy uprawnień. Federalna 
Służba Gwardii Narodowej może w  uzasadnionych okolicznościach żądać 
od władz federalnych i lokalnych dokumentów z informacjami dotyczącymi 
urzędników oraz obywateli, a także tych, które są wymagane do podjęcia 
decyzji w kwestiach związanych z funkcjonowaniem Rosgwardii oraz mieszczą 
się w zakresie jej kompetencji. Tym samym Federalna Służba Gwardii Naro-
dowej jako struktura awaryjna dysponuje prawem zawieszenia, a w sytuacjach 
nadzwyczajnych ograniczenia korzystania z sieci łączności, środków komuni-
kacyjnych. Z opublikowanej przez rosyjską agencję prasową TASS informacji 
Russia’s National Guard to interact with counterparts from other countries (2016) 
wynika, iż w kontekście uzasadnionego prawnie nieograniczonego dostępu do 
środków łączności oraz dysponowania możliwością ustanowienia ograniczeń 
w ich użytkowaniu funkcjonariuszom Federalnej Służby Gwardii Narodowej 
przysługuje pierwszeństwo wykorzystania sieci oraz środków łączności.

Jako swoistej armii wewnętrznej Rosgwardii ustawodawca udzielił prawa 
użycia broni w tłumie. Użycie broni w tłumie jest uzasadnione, gdy jest to 
konieczne do uniknięcia ataku terrorystycznego, uwolnienia zakładników, roz-
brojenia grupy napastników lub w sytuacji zbrojnej napaści na ważne obiekty 
państwowe lub ładunki. Pomimo że Federalna Służba Gwardii Narodowej 
jest strukturą zoientowaną na zabezpieczanie porządku wewnętrznego, to nie 
posiada przypisanych uprawnień zezwalającyh strukturze na prowadzenie 
śledztw w terenie. Prezydencki dekret nr 157 powołujący do istnienia Federalną 
Służbę Gwardii Narodowej nie przewiduje utworzenia wewnątrz Rosgwardii 
wyspecjalizowanych struktur operacyjnych i śledczych. Niemniej jednak – jak 
zauważa Ekaterina Zapara (2016) – kompetencje nowo utworzonej specsłużby 
charakteryzuje dalekoidąca kompleksowość oraz znaczny zasięg, czego przykła-
dem jest możliwość realizacji prawa kontroli pojazdów obywateli. 

Na mocy prezydenckiego dekretu nr 510 z dnia 30 września 2016 roku 
nowa formacja dysponuje prawem wyłączenia z użytku publicznego obszaru 
objętego zamieszkami, co umożliwia ich pełną kontrolę oraz pacyfi kację. Ponadto 
wrześniowy dekret sankcjonuje możliwość wykorzystania przez funkcjonariuszy 
Rosgwardii prywatnych pojazdów obywateli w celu dostania się na miejsce popeł-
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nienia przestępstwa lub ścigania sprawców, jak również przyznaje strukturze 
prawo do uzasadnionego okolicznościami dostępu do zasobów informacyjnych.

Ustanowioną w dekrecie nr 510 prawem Federalnej Służby Gwardii Naro-
dowej – potwierdzającym szeroki zakres jej enumerowanych kompetencji – jest 
możliwość objęcia pełną kontrolą sieci komunikacyjnych oraz środków łączności 
w warunkach realizacji zadań operacyjnych. Rosgwardii przysługuje również 
prawo do przeszukiwania prywatnych mieszkań obywateli, co do których istnieje 
wystarczająca podstawa do podejrzewania osoby o popełnienie przestępstwa. 
Ponadto dekret nr 510 nakłada na Federalną Służbę Gwardii Narodowej obo-
wiązek prowadzenia obowiązkowej, państwowej rejestracji daktyloskopijnej 
żołnierzy oraz pracowników wojsk Rosgwardii. 

W kontekście wzmacniania antyzachodniej retoryki Władimira Putina Fede-
ralna Służba Gwardii Narodowej jawi się jako struktura uczestnicząca w zakresie 
swoich kompetencji w wojnie informacyjnej przeciwko Federacji Rosyjskiej. 
W sferze formalnej i w zakresie przysługujących Rosgwardii uprawnień oraz 
zgodnie z rosyjskim ustawodawstwem formacja dysponuje prawem podpisywa-
nia umów międzynarodowych oraz nawiązywania współpracy z organami innych 
państw oraz organizacjami międzynarodowymi. W kontekście międzynarodowej 
aktywności nowej formacji do zadań Federalnej Służby Gwardii Nrodowej należy 
zabezpieczanie bezpieczeństwa informacyjnego Rosji oraz gromadzenie infor-
macji w celu zwalczania terroryzmu i ekstremizmu. Pomimo że na mocy dekretu 
prezydenckiego nr 157 Federalna Służba Gwardii Narodowej jest siłą uczestni-
czącą w walce z terroryzmem, to jej rzeczywista funkcja jest zredukowana do 
siłowego wspierania działań antyterrorystycznych prowadzonych przez Fede-
ralną Służbę Bezpieczeństwa. Utworzenie nowej formacji współodpowiedzialnej 
za ochronę bezpieczeństwa państwowego oraz publicznego znacząco redukuje 
znaczenie policyjnego potencjału państwa rosyjskiego na rzecz wzmocnienia 
funkcji porządkująco-politycznych rosyjskiego aparatu państwowego, co jest 
szczególnie istotne w kontekście zbliżającej się elekcji prezydenckiej w 2018 roku. 

Przekształcenie wojsk wewnętrznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
Federacji Rosyjskiej i utworzenie na ich kanwie Federalnej Służby Gwardii 
Narodowej jest elementem szerszej strategii umacniania monopolu władzy 
obozu prezydenckiego, którego antyzachodnia, konspirologiczna wizja świata 
oraz kondycji Rosji jako unikatowej, samoistnej, odrębnej od Zachodu cywilizacji 
wspiera mocno zakorzeniony w rosyjskiej tradycji autorytet polityczny specsłużb 
jako fi laru gwarantującego stabilizację ośrodka władzy. Tym samym powołanie 
specsłużby bezpośrednio podległej prezydentowi Federacji Rosyjskiej jest 
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elementem – przenośnikiem rosyjskiej tradycji silnej pozycji struktur siłowych 
w rosyjskim aparacie państwowym. 

Obserwowany od początku prezydentury Władimira Putina wzrost auto-
rytetu, lojalności oraz zaufania samego prezydenta wobec służb specjalnych 
określa charakter procesu FSB-fi kacji władzy w Rosji. Nie ulega wątpliwości, iż 
priorytetem polityki Władimira Putina jako kadrowego funkcjonariusza KGB 
wobec środowisk siłowych była i jest rehabilitacja pozytywnego wizerunku służb 
specjalnych jako struktury o politycznym znaczeniu oraz aspiracjach wykracza-
jących poza wykonywanie funkcji operacyjnych i śledczych. 

W perspektywie zbliżających się wyborów prezydenckich w 2018 roku istotne 
znaczenie przedstawiają słowa dyrektora Federalnej Służby Gwardii Narodowej 
Wiktora Zołotowa. Jak podkreśla Julia Gornostajewa (2016), Zołotow określa 
ewolucyjny proces formowania struktur oraz określania zadań nowo powstałej 
służby. Według Wiktora Zołotowa na proces kształtowania się struktur Rosgwar-
dii i jej zadań składają się następujące po sobie trzy podstawowe stadia:

1. Przekształcenie wojsk wewnętrznych w wojska gwardii narodowej, 
2. Opracowanie struktury organizacyjnej i dyspozycja zadań, 
3. Zakończenie działań organizacyjnych związanych z formowaniem Fede-

ralnej Służby Gwardii Narodowej i początek realizacji powierzonych 
Rosgwardii zadań.

Sfi nalizowanie procesu formowania struktury organizacyjnej Federalnej 
Gwardii Narodowej planowane na rok 2018 jest istotnym przyczynkiem do 
interpretowania charakteru prezydenckiej specsłużby jako narzędzia gwarantu-
jącego Władimirowi Putinowi reelekcję prezydencką, a tym samym zachowanie 
kontynuacji idei samodzierżawnej, bizantyjskiej, sakralizowanej władzy, którą 
zabezpiecza autorytet struktur siłowych.

W perspektywie zbliżającej się elekcji prezydenckiej oraz w dynamice pozim-
nowojennej, wielobiegunowej rzeczywistości międzynarodowej utworzenie 
Federalnej Służby Gwardii Narodowej jest interpretowane jako adekwatna, sys-
temowa odpowiedź rosyjska na nowoczesne zagrożenia wynikające z globalnego 
charakteru konfl iktów międzynarodowych oraz na potencjalne niebezpieczeń-
stwo marginalizacji Rosji oraz rosyjskiego interesu narodowego przez dążący 
do uplasowania się na pozycji hegemona, zarówno w sferze normatywnej, jak 
i politycznej, Zachód. Unifi kujący neokolonializm Zachodu, objawiający się 
w nieusankcjonowanych ingerencjach w wewnętrzne polityki państw, stanowi 
istotne zagrożenie dla interesów Rosji w przestrzeni postradzieckiej, uważanej 
za sferę jej naturalnych wpływów, jak również stwarza niebezpieczeństwo pod-
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porządkowania integralnego, unikatowego charakteru rosyjskiej tożsamości 
cywilizacyjno-kulturowej hegemonii liberalnego Zachodu. W tym kontekście 
Federalna Służba Gwardii Narodowej stanowi strategiczne narzędzie chroniące 
stabilność rosyjskiego reżimu politycznego oraz ubezpieczające cywilizacyjną 
samoistność Rosji przed potencjalną destabilizacją oraz inkorporacją rosyjskości 
w sferę wpływów Zachodu, Powołanie do istnienia nowej specsłużby o znacz-
nym potencjale polityczno-ideologicznym konsoliduje negatywny wizerunek 
Zachodu jako cywilizacji dążącej do zawłaszczenia heteronomicznego charakteru 
świata pod pozorem transferu uniwersalnych wartości liberalno-demokracznych 
poprzez inicjowanie tzw. „kolorowych rewolucji” w państwach nienależących 
do kręgu cywilizacji zachodniej. Dowodem na popularność i społeczną akcep-
tację polityki Władimira Putina, a więc również działań skoncentrowanych na 
fortyfi kacji reżimu przy wykorzystaniu potencjału specsłużb jest zdecydowanie 
pozytywna ocena kursu politycznego Rosji. Według badań oceny obecnej sytuacji 
w Rosji przeprowadzonych przez Centrum Levady (2016) 50% respondentów 
pozytywnie ocenia politykę Rosji, co jest skorelowane z niezmiennie wysokim 
wskaźnikiem społecznej aprobaty dla prezydentury Władimira Putina, który we 
wrześniu 2016 roku wyniósł 82%. Oba wskaźniki manifestują społeczną aprobatę 
dla antyzachodniego trendu retoryki putinowskiej oraz obrazują, jak istotną rolę 
może odegrać w przyszłości Federalna Służba Gwardii Narodowej jako narzędzie 
konfronacji specyfi ki rosyjskiej rzeczywistości społeczno-politycznej z zachod-
nim typem kulturowo-cywilizacyjnym. Niemniej jednak wysokie wskaźniki 
poparcia dla władzy prezydenta Władimira Putina nie stanowią wystarczającej 
przesłanki do zaprzestania starań na rzecz stabilizacji reżimu. Niepokój władz 
na Kremlu budzi niekorzystna sytuacja gospodarki w Rosji, która – pogrążona 
w stagnacji,  może odegrać rolę katalizatora erupcji społecznego niezadowolenia, 
a w konsekwencji przyczynić się do spadku poparcia dla prezydentury i obniżyć 
szanse reelekcji Władimira Putina. 

Tworząc nową specsłużbę, której zadania koncentrują się na ochronie 
porządku wewnętrznego, a w praktyce służą realizacji strategii efektywnego 
zarządzania zamieszkami opocycjonistów, Putin zyskuje narzędzie konsolidacji 
podstaw legitymizacji systemu. W kontekście problematyzacji podstaw puti-
nowskiej antyzachodniej retoryki oraz apologii służb specjalnych jako zaplecza 
władzy Federalna Służba Gwardii Narodowej jawi się jako struktura siłowa, 
która pełni funkcję ochronną wobec samoistności rosyjskiej oraz zabezpiecza 
przed próbami ingerencji oraz oddziaływania hegemonicznego Zachodu na 
wewnętrzną politykę Rosji, który aspirując do zmiany reżimu politycznego, 
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fi nalnie oczekuje włączenia Rosji w sferę peryferii Zachodu. Rosja jako pery-
ferie, cywilizacja podporządkowana zachodniemu uniwersalizmowi, na skutek 
westernizacji rosyjskich tradycji w duchu zachodniej aksjologii i standardów 
liberalnej demokracji traci podmiotowość jako partner w stosunkach międzyna-
rodowych. Militaryzacja antyzachodniej retoryki, ekspozycja czynnika siłowego 
jako zaplecza gwarantującego nienaruszalność systemu jest charakterystyczną 
cechą postępującej od 1999 roku FSB-fi kcji władzy w Rosji.

Działalność Rosgwardii koncentruje się na kwestiach związanych z bezpie-
czeństwem wewnątrz państwa. Niemniej jednak nowo powstała służba jako 
gwarant przetrwania reżimu dysponuje możliwością tłumienia nieuprawnionych 
z perspektywy władzy rosyjskiej działań masowych organizowanych przez opo-
zycję, jak również ma prawo uczestnictwa w działaniach antyterrorystycznych 
poza granicami Federacji Rosyjskiej. Licencja na prowadzenie działań poza 
granicami Rosji świadczy o możliwości – uzasadnionych z perspektywy władzy 
w Rosji – ingerencji na obszarach, w których odnotowano zagrożenie żywotnych 
rosyjskich interesów oraz rosyjskiego statusu quo. Według Russia Today National 
Guard to get license for peacekeeping operations abroad (2016) tak rozumiane 
umiędzynarodowienie działalności służby o  zadekretowanym charakterze 
wewnętrznym czyni z Federalnej Służby Gwardii Narodowej podmiot, któremu 
ustawodawca umożliwił angażowanie się w szereg operacji o charakterze między-
narodowym. Wykorzystanie potencjału Federalnej Służby Gwardii Narodowej 
w misjach zagranicznych jest obecnie jedynie teoretyczną możliwością, gdyż 
obowiązujące w Federacji Rosyjskiej przepisy prawne nie sankcjonują takiej 
ewentualności. 

Utworzenie Federalnej Służby Gwardii Narodowej podporządkowanej bez-
pośrednio prezydentowi Federacji Rosyjskiej Władimirowi Putinowi jest jednym 
z elementów strategii prewencji w walce zarówno istniejącymi, jak i przyszłymi 
zagrożeniami wewnętrznej integralności Rosji oraz walki z punktami zapalnymi 
terroryzmu międzynarodowego na Południowym Kaukazie oraz w Azji Central-
nej. Jak podkreśla Walters (2016), Federalna Służba Gwardii Narodowej jest struk-
turą powołaną do reagowania na zagrożenia integralności Rosji oraz porządku 
wewnętrznego; jednym z głównych celów działania Rosgwardii jest przeciwdziała-
nie rozprzestrzenianiu się międzynarodowego terroryzmu na terytorium Federa-
cji Rosyjskiej. Funkcjonowanie struktury zabezpieczającej porządek wewnętrzny, 
a w domyśle gwarntującej stabilność putinowskiego reżimu, budzi szereg pytań 
i kontrowersji. Utworzenie nowej służby odpowiedzialnej za wzmocnienie reżimu 
putinowskiego oraz określonej geopolitycznej wizji Rosji stanowi manifestację 
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eskalacji pierwiastka bezpieczeństwa w antyzachodniej retoryce Władimira 
Putina.Według Kiriła Rogowa (2016) utworzenie Federalnej Służby Gwardii 
Narodowej jest najbardziej radykalną zmianą w krajobrazie rosyjskich organów 
ścigania, jaka nastąpiła w ciągu ostatniego dziesięciolecia zaś wojska Rosgwardii 
jako nowa armia wewnętrzna są strukturą, której przysługuje szeroka gama 
środków – w tym funkcja ochrony porządku publicznego. Implikuje to  moż-
liwość pacyfi kacji oraz kontroli ewentualnych niepokojów społecznych w celu 
zabezpieczenia reżimu przed destabilizacją. Niemniej jednak utrata uprawnień 
i pełnomocnictw Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej na 
rzecz nowo powstałej służby ochrony porządku publicznego jest zdarzeniem 
bezprecedensowym w  rosyjskiej historii, a  zredukowane pełnomocnictwa 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zbliżają status urzędu do scentralizowanego 
systemu policji miejskiej. 

Powołanie podporządkowanej prezydentowi Federacji Rosyjskiej specsłużby 
jest instytucjonalnym przejawem wzrastających obaw Kremla przed potencjalną 
destabilizacją reżimu politycznego w Rosji. Konieczność inwestycji w lojalny 
potencjał służb specjalnych jest wpisana w tradycję rosyjskiej kultury politycznej, 
której rdzeniem jest koncepcja wertykalnej struktury władzy bazującej na lojalno-
ści środowisk siłowych. Zaufanie władz względem potencjału służb specjalnych 
jest integralnym elementem rosyjskiej kultury politycznej, której esencja zawiera 
się w strategii komasacji reżimu politycznego oraz zabezpieczenia jego podstaw 
przed chaosem i destabilizacją. W tym kontekście powstanie Federalnej Służby 
Gwardii Narodowej stanowi odwołanie do tradycyjnej legitymizacji władzy 
rosyjskiej, która wykorzystuje autorytet środowisk siłowych do fortyfi kacji sta-
bilności fundamentów rosyjskiego systemu politycznego. Jako armia wewnętrzna 
Federalna Służba Gwardii Narodowej jest strukturą o charakterze awaryjnym, 
która została powołana na wypadek potencjalnego przewrotu politycznego. Nie 
ulega kwestii, iż Federlna Służba Gwardii Narodowej to dostosowana do warun-
ków i wyzwań XXI wieku opricznina, która pełni funkcję armii, jak również 
służby bezpieczeństwa działającej nie tylko wewnątrz Federacji Rosyjskiej, lecz 
również w przestrzeni międzynarodowej.

Plan umiędzynarodowienia działalności Federalnej Służby Gwardii Narodo-
wej służy uzasadnianiu wpływów rosyjskich w obszarach potencjalnej ingerencji 
i w dalszym ciągu pozostaje kwestią otwartą na regulacje. Niemniej jednak 
Rosgwardia jako narzędzie oddziaływania rosyjskiego w przestrzeni zarówno 
wewnętrznej, jak i międzynarodowej koncentruje się na nawiązaniu współpracy 
z właściwymi organami innych państw na bazie relacji szkoleniowej, jak również 
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na prowadzeniu działalności związanej z realizacją priorytetów rosyjskiej polityki 
zagranicznej i rosyjskiej racji stanu. Według informacji Crimean News Agency 
Russia deploys barrier squad of National Guard in Donbas (2016) pierwszym 
dowodem na internacjonalizację charakteru działań Federalnej Służby Gwardii 
Narodowej była obecność w maju 2016 roku proukraińskich oddziałów Gwardii 
Narodowej w Donbasie w celu zapobieżenia dezercji noworosyjskich żołnierzy 

Reorganizacja służb bezpieczeństwa, włączenie Federalnej Służby Obrotu 
Narkotykami oraz Fedralnej Służby Migracyjnej do struktur Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych oraz utworzenie Federalnej Służby Gwardii Narodowej ukazuje 
jak istotne we współczesnej polityce rosyjskiej jest wsparcie środowiska służb 
specjalnych jako gwaranta stabilności reżimu politycznego oraz utrzymania 
monopolu na sprawowanie władzy, której podstawę stanowi wertykalizm oraz 
centralizacja uzasadniana specyfi czną tradycją rosyjskiej państwowości, a także 
szczególną esencją rosyjskiej rzeczywistości politycznej zorientowanej wokół 
realizacji rosyjskiego interesu narodowego. 

Swoista zefesbefi kowana putinokracja, której konserwatywny, nacjona-
listyczny komponent przeżywa swój renesans od 2012 roku, jest systemem 
odzwierciedlającym antyzachodni, konspirologiczny charakter retoryki Władi-
mira Putina. W kontekście kreacji wizji Rosji – oblężonej twierdzy kluczowe jest 
wykorzystanie wsparcia służb specjalnych, które podzielają antyzachodni, kon-
spirologiczny obraz świata władz na Kremlu, jak również stanowią najbardziej 
rozbudowane zaplecze informacyjne prezydenta Federacji Rosyjskiej, zgodnie 
z którym Zachód to wróg – „nie-my”, zaś Rosja to wyjątkowa cywilizacyjna 
jednia, której dynamiką rozwojową, polityczno-społeczną oraz kulturową rządzą 
odmienne od zachodnich prawa i wartości. 

Utworzenie Federalnej Służby Gwardii Narodowej, podporządkowanej bez-
pośrednio prezydentowi Rosji, należy intepretować jako zabieg zorientowany 
na utrzymanie strategicznej stabilności reżimu władzy w obliczu zbliżających 
się wyborów prezydenckich w 2018 roku. W dobie kryzysu gospodarczego 
formuła legitymizacji działań władzy, której podstawę stanowiło dążenie do 
stabilizacji i polepszenia warunków bytowych obywateli Federacji Rosyjskiej, 
uległa wyczerpaniu, toteż władza poszukuje skutecznych, instytucjonalnych 
sposobów na umocnienie poparcia wobec postulatu reelekcji Władimira Putina 
oraz zabezpieczenia fundamentów rosyjskiego wertykalizmu z dominującą 
pozycją środowisk siłowych.

Jednocześnie wojska Rosgwardii pełnią funkcję jednego z  głównych 
zabezpieczeń systemu przed potencjalną destabilizacją oraz stanowią rosyjski 
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wariant odpowiedzi na wschodnią ekspansję Sojuszu Półnoatlantyckiego, która 
jest postrzegana jako zagrożenie dla integralności Rosji, oraz tzw. rosyjskiego 
świata, w którego skład wchodzą państwa postradzieckie połączone wspólnotą 
cywilizacyjną i kulturową. 

Utworzenie Federalnej Służby Gwardii Narodowej wpisuje się w tradycję 
legitymizacji władzy w Rosji przez odwołanie się do autorytetu środowisk 
siłowych. W kontekście procesów westernizacji nowa służba stanowi narzędzie 
walki z upowszechnianiem w przestrzeni postradzieckiej „kolorowych” rewolucji, 
które transferują ideały krańcowo sprzeczne ze specyfi ką historyczno-kulturową 
obszaru postsowieckiego. Powołanie nowej służby należy więc interpretować 
jako element szerszej strategii ubezpieczania reżimu przed wpływem „obcej”, 
zewnętrznej wobec siłowej tradycji rosyjskiej państwowości cywilizacji Zachodu, 
co wpisuje się w strategię FSB-fi kowania władzy w Rosji.
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nie Macieja Hartlińskiego na temat przy-
wództwa partyjnego w Polsce (Hartliński, 
2011), w pewnym zakresie także pracę zbio-
rową pod redakcją Andrzeja K. Piaseckiego 
poświęconą różnym aspektom funkcjono-
wania przywódców społecznych (Piasecki, 
2013). Recenzowana książka stanowi roz-
szerzenie obszaru badań nad przywódz-
twem partyjnym – prowadzonych wcze-
śniej przez redaktora tomu Macieja Har-
tlińskiego – na wybrane państwa Europy 
Środkowo-Wschodniej, przyczyniając się 
do uzupełnienia pewnej luki w literaturze 
o przywództwie. 

Badacze postawili sobie za cel przybli-
żenie wiedzy o przywództwie partyjnym 
w  10 państwach postkomunistycznych, 
analizując te ugrupowania, które posiada-
ły reprezentację parlamentarną w swoich 
państwach w drugiej połowie 2014 roku. 
W efekcie w badaniach uwzględniono 57 
partii oraz 149 liderów partyjnych. Poza 

Opracowanie dobrze wpisuje się w  dy-
namicznie rozwijające się w ostatnich la-
tach w Polsce badania nad przywództwem 
politycznym, czego rezultatem są zarów-
no opracowania o charakterze teoretycz-
nym, jak i prace poświęcone egzemplifi -
kacji poszczególnych rodzajów przywódz-
twa. Wśród pierwszych warto wspomnieć 
przede wszystkim prace napisane lub reda-
gowane przez: Tadeusza Bodio (2001), Ma-
cieja Hartlińskiego (2012, 2013), Agniesz-
ki Kasińskiej-Metryki (2011, 2012), Jerze-
go Sielskiego (2013, 2008), Jerzego J. Wia-
tra (2008) oraz Przemysława Żukiewi-
cza (2011, 2012). W drugiej grupie należy 
umieścić zwłaszcza książkę Przemysława 
Żukiewicza dotyczącą przywództwa prezy-
denckiego w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej (Żukiewicz, 2013), opracowa-

* Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych.



232 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 54/2017

rozdziałem wprowadzającym oraz podsu-
mowującym, pozostałe rozdziały poświęco-
ne zostały przywództwu partyjnemu w po-
szczególnych państwach: Albanii, Chorwa-
cji, Czechach, Litwie, Mołdawii, Polsce, Ser-
bii, Słowacji, Ukrainie i Węgrzech. Pewien 
niedosyt budzą kwestie związane z uzasad-
nieniem doboru próby do badań. W książ-
ce zwrócono wprawdzie uwagę, że wspól-
ną cechą analizowanych państw jest ich bli-
skość geografi czna i doświadczenia histo-
ryczne z komunizmem. W tym kontekście 
na pochwałę zasługują niewątpliwie zesta-
wienia, w których dokonano porównania 
badanych państw pod względem: poziomu 
rozwoju demokracji, indeksu transformacji 
czy indeksu efektywności rządu. Niejasne 
pozostaje jednak wciąż, dlaczego wybrano 
właśnie te państwa, pomijając np. Bułgarię, 
Rumunię, Słowenię czy inne państwa post-
komunistyczne.

Wysoko ocenić należy fakt, że wszyst-
kie rozdziały napisane zostały według tego 
samego schematu, co ułatwia poruszanie 
się po opracowaniu w poszukiwaniu po-
trzebnych informacji. W każdym rozdzia-
le przedstawiono ewolucję i obecny kształt 
systemu partyjnego, dokonano ogólnej cha-
rakterystyki analizowanych partii oraz for-
malnych uwarunkowań przywództwa par-
tyjnego, opierając się przy tym głównie na 
statutach partyjnych. Na końcu rozdzia-
łu zawsze przybliżono sylwetki dotychcza-
sowych przywódców omawianych partii, 
przedstawiono także wnioski. Odnosząc 
się do struktury rozdziałów, warto zwró-
cić uwagę na kilka ogólnych kwestii. Z jed-

nej strony bardzo trafnym pomysłem było 
umieszczenie dociekań o  przywództwie 
partyjnym w szerszym kontekście trans-
formacji politycznej i ukazanie ich na tle 
przemian będących w tym okresie udzia-
łem partii politycznych i systemów partyj-
nych. Zabieg ten pozwala nie tylko na lep-
sze zrozumienie rozważań o przywództwie, 
ale także na zapoznanie się z przemiana-
mi zachodzącymi w systemach partyjnych 
analizowanych państw, przez co książ-
ka może zainteresować nie tylko badaczy 
przywództwa, ale także systemów partyj-
nych oraz transformacji politycznej. Z dru-
giej jednak strony, starania, jakie włożono 
w obszerne nakreślenie tła oraz przedsta-
wienie sylwetek przywódców, sprawiły, że 
w niektórych rozdziałach na drugi plan ze-
szły kwestie samego przywództwa, jego ty-
pologizacji czy stylów, a ich Autorzy wydają 
się utożsamiać przywództwo z osobą przy-
wódcy, pomijając jego relacje ze zwolenni-
kami czy pozycję wewnątrz struktur partyj-
nych, którymi kieruje. 

Stawiając w centrum badań lidera par-
tii i opierając się głównie na formalnych 
uwarunkowaniach, uczyniono ważny krok 
w  badaniach przywództwa partyjnego 
w państwach postkomunistycznych. Książ-
ka pokazuje jednocześnie, jak wiele pozo-
staje jeszcze do zrobienia, czego Autorzy 
tomu mają pełną świadomość, wskazując 
obszary, w których ich zdaniem badania 
powinny być kontynuowane (s. 296). Pew-
ne uwagi o charakterze komparatystycz-
nym zostały zawarte w ostatnim rozdzia-
le podsumowującym całą pracę, o czym 
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będzie jeszcze dalej mowa. Niemniej jed-
nak dużą wartość mają także umieszczone 
w kolejnych rozdziałach ustalenia dotyczą-
ce przywództwa partyjnego w poszczegól-
nych państwach.

W rozdziale poświęconym Albanii, au-
torstwa Przemysława Żukiewicza, zwró-
cono uwagę, że nawet jeśli można zauwa-
żyć postęp na drodze demokratyzacji syste-
mu politycznego, to przywództwo partyjne 
ma charakter bliższy stylowi autorytarne-
mu, do czego w dużej mierze przyczynia się 
ugruntowana bipolarność systemu partyj-
nego (Partia Demokratyczna Albanii, Par-
tia Socjalistyczna Albanii). Silna polaryza-
cja sceny politycznej stwarza zapotrzebo-
wanie na wyrazistych przywódców będą-
cych uosobieniem postaw prezentowanych 
przez zwolenników. Liderzy decydują się 
na oddanie władzy, tylko jeśli są zmusze-
ni przez zewnętrzne okoliczności. Potwier-
dzają to badania prowadzone przez albań-
skich naukowców, którzy władzę przywód-
ców partyjnych określają jako quasi-abso-
lutną, a nawet porównują do pozycji albań-
skiego „pierwszego sekretarza” partii ko-
munistycznej (Jano, 2016). Należy zwrócić 
uwagę, że rozdział ten różni się od pozosta-
łych. Z jednej strony Autor zawarł w nim in-
teresującą analizę dynamiki zmian systemu 
partyjnego Albanii, wykorzystując przy tym 
znane w teorii partii paramenty służące do 
analizy systemów partyjnych (zob. zwłasz-
cza tabela na s. 5), co niewątpliwie należy 
uznać za plus omawianego rozdziału, z dru-
giej – rozbudowana w innych rozdziałach 
analiza uwarunkowań formalnych tu ogra-

niczona została do minimum, przy czym 
z uwagi na brak dostępu do statutu Partii 
Demokratycznej skupiono się głównie na 
Partii Socjalistycznej.

Z kolei Dominika Mikucka-Wójtowicz – 
znawczyni problematyki państw pojugosło-
wiańskich – analizując przywództwo par-
tyjne w Chorwacji, zwróciła uwagę na fakt, 
że liderzy wyposażeni zostali przez statu-
ty w silne kompetencje, co utrudnia roz-
wój demokracji wewnątrzpartyjnej i pro-
wadzi do sytuacji, w której osoby niezga-
dzające się z przywódcami opuszczają par-
tie i zakładają własne ugrupowania rozła-
mowe. Pozycja liderów wzmacniana jest 
także przez fi nansowanie partii z budżetu 
państwa. Autorka trafnie zauważa, że de-
mokracji wewnątrzpartyjnej nie zwiększy-
ło też wprowadzenie w Chorwackiej Partii 
Socjaldemokratycznej metody one mem-
ber one vote jako sposobu wyboru lidera. 
Z jednej strony rozwiązanie to rzeczywi-
ście prowadzi do zwiększenia inkluzyjno-
ści procesu wyborczego, z drugiej – w prak-
tyce przybiera tu postać parodii w sytuacji, 
gdy jedyny kandydat otrzymuje popar-
cie na poziomie 100%, co Autorka określa 
jako „wybory bez wyboru”. Poddając anali-
zie przywództwo partyjne w innym pojugo-
słowiańskim państwie – Serbii, Mikucka-
-Wójtowicz wskazuje na silną personaliza-
cję przywództwa oraz wyposażenie liderów 
w rozległe możliwości wpływania na funk-
cjonowanie innych organów partii, w tym 
również ich struktur regionalnych i lokal-
nych. Nawet jeśli początkowo statuty wy-
posażały liderów w skromniejsze kompe-
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tencje, to wraz z wprowadzanymi do nich 
zmianami, władza przywódców stopniowo 
rosła. Oprócz tego nie należały do rzadkości 
sytuacje, w których liderzy uzurpowali so-
bie władzę wykraczającą poza przepisy sta-
tutowe. Do 2014 roku miało miejsce zjawi-
sko braku alternacji władzy w partiach, co 
Autorka określa wręcz jako „nieusuwalność 
ze stanowiska”. Niemniej jednak po ostat-
nich wyborach z marca 2014 roku zachodzą 
w tym zakresie pewne zmiany, co wyma-
ga niewątpliwie kontynuowania badań nad 
przywództwem partyjnym w tym państwie.

Autor rozdziału o przywództwie w cze-
skich partiach – Michal Kubát, charakter 
przywództwa powiązał z generacjami, do 
których partie należą. Wyróżnił przy tym 
trzy grupy partii. Najstarsze ugrupowania 
(ČSSD, KSČM, ODS, KDU-ČSL) zaliczone 
do pierwszej są znacznie lepiej zinstytucjo-
nalizowane od pozostałych, mają względnie 
rozbudowane struktury oraz bazę człon-
kowską, mniej lub bardziej wyrazistą ide-
ologię, ich liderami są politycy z pewnym 
doświadczeniem oraz stażem politycznym, 
a personalizacja władzy nie narusza zasad 
demokracji wewnątrzpartyjnej. Do trzeciej 
generacji zaliczono partie najnowsze (ANO 
2011 i ÚPD), które charakteryzuje zupełnie 
odmienny rodzaj przywództwa. Ich liderzy 
– odpowiednio A. Babiš i T. Okamura – nie 
byli wcześniej działaczami politycznymi, na 
fali pewnego zapotrzebowania społeczne-
go związanego z krytyką starych partii stali 
się założycielami swego rodzaju ruchów, dla 
których są jedynym „znakiem fi rmowym”. 
Mamy tu więc do czynienia z bardzo silną 

personalizacją władzy. Partia TOP 09 zali-
czona została do drugiej generacji i stanowi 
kategorię pośrednią pomiędzy wyżej omó-
wionymi. Kubát, posługując się pojęciami 
z zakresu teorii przywództwa, zauważa, że 
o ile w partiach trzeciej generacji mamy do 
czynienia z przywództwem charyzmatycz-
nym, w przypadku TOP 09 należy doszu-
kiwać się raczej przywództwa transforma-
cyjnego.

Miłosza Papla w  rozdziale poświęco-
nym Litwie podkreśla, że nadal utrzymu-
je się tam podział na partie postkomuni-
styczne i pozostałe, który w pewnym za-
kresie pokrywa się z podziałem na ludność 
rosyjsko- oraz litewskojęzyczną. Zwraca 
uwagę na dwie istotne cechy przywództwa 
w partiach litewskich. Po pierwsze, o ile po 
transformacji ustrojowej w końcówce XX 
wieku uwarunkowania formalne i chary-
zma liderów doprowadziły do stabiliza-
cji litewskiego przywództwa partyjnego, 
to w XXI wieku mamy do czynienia z bra-
kiem wyrazistych liderów typu A. Brazau-
skas czy V. Adamkus, co powoduje większą 
labilność przywództwa. Po drugie, za inte-
resujące uważa przywództwo w Partii Pra-
cy oraz w partii Porządek i Sprawiedliwość, 
sprawowane odpowiednio przez V. Upsa-
skich oraz R. Paksasa, którzy przeszli z biz-
nesu do polityki i nie uznają za potrzebne 
rozdzielanie tych dwóch rodzajów aktyw-
ności. Partie, którymi niepodzielnie rzą-
dzą, służą im głównie do budowania wła-
snej pozycji. W moim odczuciu przywódz-
two tych dwóch polityków, podobnie jak 
czeskich liderów – A. Babiš i T. Okamura, 
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można próbować wyjaśnić, odnosząc je do 
znanego z literatury przedmiotu modelu 
„partii przedsiębiorcy”(Krouwel, 2006), co 
może być ewentualnie wskazówką do dal-
szych badań.

Cechą charakterystyczną przywództwa 
w partiach mołdawskich, które przedstawi-
ła Małgorzata Sikora-Gaca, jest duża lojal-
ność, jaką społeczeństwo mołdawskie wy-
kazuje względem liderów partyjnych. Tyl-
ko jedna z pięciu omawianych partii two-
rzona była w oparciu o ideologię, pozostałe 
– wokół przywódców oraz doraźnie przyj-
mowanych programów. Autorka zwróci-
ła uwagę na niedostatki w zakresie kultu-
ry politycznej w Mołdawii oraz wpływy ro-
syjskie. W jej opinii rezultat wyborów zale-
ży w pewnym stopniu od tego, które ugru-
powanie jest wspierane przez Rosję. Przy-
kładowo – przesunięcie poparcia od ko-
munistycznej PCRM do socjalistycznej 
PSRM wpłynęło na spadek poparcia lidera 
tej pierwszej V. Voronina na rzecz wzmoc-
nienia przywódcy drugiej – I. Dodona, co 
przyczyniło się do zwycięstwa socjalistów 
w wyborach parlamentarnych w 2014 roku. 

W kolejnym rozdziale, napisanym przez 
Macieja Hartlińskiego, odnajdujemy rze-
czową analizę przywództwa w polskich par-
tiach. Autorowi, który od wielu lat zajmuje 
się omawianą tematyką, udało się uniknąć 
przytaczania mało znaczących szczegółów 
przy jednoczesnym przedstawieniu wszyst-
kich ważnych zagadnień. Biorąc pod uwa-
gę zamiany zachodzące w polskich partiach, 
dotyczące na przykład alternacji władzy 
w PO czy wprowadzenia instytucji dwóch 

współprzewodniczących (kobiety i mężczy-
zny) w Ruchu Palikota, należy niewątpliwie 
zachęcać Autora do kontunuowania badań 
w tym zakresie. 

Dalszych badań wymaga też przywódz-
two w  partiach słowackich, na co zwra-
ca uwagę Autor rozdziału na ten temat – 
Piotr Bajda. Przedstawia w  interesujący 
sposób słowacki system partyjny i pozy-
cję przywódców. Pewne wątpliwości może 
wzbudzać określenie Smeru jako „partii 
władzy” (s. 22) czy SDKÚ-DS jako „typo-
wej partii władzy” (s. 224), ponieważ nie 
wiadomo do końca, co Autor przez to ro-
zumie. Tymczasem pojęcie to ma w lite-
raturze przedmiotu ugruntowane znacze-
nie (Laverty, 2015), stosowane jest do opi-
su specyfi cznych partii, które tworzone są 
najczęściej przez urzędników państwowych 
na zlecenie administracji prezydenta i wy-
stępują w niektórych państwach powsta-
łych po rozpadzie Związku Radzieckiego. 
Za typowy przykład można uznać działa-
jącą w Federacji Rosyjskiej partię – Jedna 
Rosja. W moim odczuciu wspomniane sło-
wackie partie znacznie różnią się od par-
tii określanych jako „partie władzy” w po-
wyższym znaczeniu. Niedosyt powoduje 
też analiza organów partyjnych, które wy-
łaniają liderów partii słowackich. W tabe-
li na s. 228 Autor wprowadza rozróżnie-
nie na partie, w których lider jest wybiera-
ny przez Sejm (Smer-SD, KDH, Most-Hίd), 
i te, w których wybiera go Kongres (SDKÚ-
-DS, SaS). Nie wiadomo jednak, jakie są 
różnice między tymi organami, a zwłasz-
cza, jak kształtowany jest ich skład. Może 
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się bowiem okazać, że mamy do czynienia 
z podobnym czy wręcz takim samym orga-
nem przyjmującym w poszczególnych par-
tiach różne nazwy1.

Liana Hurska-Kowalczyk w  rozdzia-
le poświęconym przywództwu w partiach 
ukraińskich trafnie zauważa, że na partie 
polityczne i pozycje liderów większy – niż 
reguły formalne – wpływ mają uwarunko-
wania nieformalne, przede wszystkim dzia-
łalność klanów oligarchów, które dokonują 
swego rodzaju „prywatyzacji” partii i dążą 
do wpływania w ten sposób na politykę. Au-
torka wskazuje na niedookreśloność prze-
pisów statutowych w odniesieniu do po-
zycji liderów oraz sposobu ich wyłaniania 
jako problem, z którym borykają się partie 
ukraińskie. Za przykład podaje Partię Re-
gionów, w której wyboru przywódcy partyj-
nego formalnie dokonuje zjazd, a w prak-
tyce nowym przywódcą zostaje osoba „na-
maszczona” przez ustępującego przewodni-
czącego. Hurska-Kowalczyk wyraża jedno-
cześnie nadzieję na zmiany w tym zakre-
sie po 2014 roku wywołane Euromajdanem 
i usunięciem V. Janukowycza ze stanowiska 
prezydenta. 

Autor opracowania dotyczącego przy-
wództwa w ugrupowaniach węgierskich – 
Jacek Wojnicki trafnie podzielił partie na 

1 Słowaccy badacze partii politycznych – Brani-
slav Dolný i Darina Malová – przedstawiając ich 
struktury, nazwę organu występującego w Smer-SD, 
KDH, Most-Hίd – „Snem” tłumaczą na angielski jako 
„Congress” (Dolný, Malová, 2016). W tym kontekście 
wprowadzone przez Autora rozróżnienie traci zupeł-
nie znaczenie.

dwie grupy. W jednej umieścił ugrupowa-
nia określane jako autorskie, silnie związa-
ne z osobą lidera, do których zaliczył Fidesz 
(V. Orbana) oraz Jobbik (G. Vona), w drugiej 
– ugrupowania „odpersonalizowane”, któ-
re wielokrotnie przechodziły zmiany przy-
wództwa – Węgierską Partię Socjalistyczną 
oraz Węgierską Chrześcijańsko-Demokra-
tyczną Partię Ludową. Ponadto, zwrócił uwa-
gę, że podczas gdy w dwóch ostatnich mamy 
w dużej mierze do czynienia z przywódz-
twem kolegialnym, to partie Fidesz i Job-
bik opierają się na silniejszej pozycji lidera, 
ale nawet w ich przypadku nie można mó-
wić o stricte jednoosobowym kierownictwie. 

Nawet skrótowa charakterystyka po-
szczególnych rozdziałów daje obraz bogac-
twa informacji zgromadzonych w omawia-
nej książce, dlatego pewien niedosyt budzi 
bardzo krótkie podsumowanie (szkoda, że 
napisane wyłącznie w języku angielskim), 
złożone w dużej mierze z tabel zestawia-
jących dane z poszczególnych rozdziałów. 
Ograniczono się w nim w zasadzie do po-
równania dwóch aspektów: formalnych 
uwarunkowań dotyczących przywództwa 
w partiach oraz społecznych i demogra-
fi cznych cech liderów partyjnych. Z powyż-
szych rozważań wyciągnięto kilka wnio-
sków. Po pierwsze – wszystkie partie okre-
ślają swoich liderów mianem „przewod-
niczący” lub „prezes”, za wyjątkiem Ukra-
ińskiej Partii Komunistycznej, gdzie da-
lej funkcjonuje „pierwszy sekretarz”, przy 
czym w poszczególnych państwach domi-
nuje jednolite nazewnictwo, oprócz Pol-
ski, gdzie część partii przyjmuje określenie 
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„przewodniczący”, a inne „prezes”. Po dru-
gie – kadencja liderów partii wynosi naj-
częściej cztery lata (w 32 partiach), w in-
nych dwa, trzy, pięć lat lub ma charakter 
zmienny. Po trzecie – liderzy partii wybie-
rani są głównie przez kongresy lub kon-
wencje partyjne, rzadziej przez wszystkich 
członków. W kilku partiach, powierzając 
wybór kongresowi, dopuszcza się jako alter-
natywne rozwiązanie wybór przez wszyst-
kich członków lub przez inny organ partyj-
ny. Po czwarte – na podstawie danych so-
cjo-demografi cznych stworzono obraz sta-
tystycznego lidera partyjnego w Europie 
Środkowo-Wschodniej – jest to mężczy-
zna, legitymujący się wyższym wykształce-
niem, w wieku około 45–49 lat. 

Doceniając w  pełni wkład wniesiony 
przez Autorów w stworzenie tomu, nale-
ży zwrócić uwagę, że – jak sami słusznie 
stwierdzili – jest to pierwszy krok w ba-
daniach nad przywództwem partyjnym 
w państwach postkomunistycznych i za-
gadnienie to wymaga dalszej eksploracji, 
w tym prowadzenia analiz empirycznych 
dotyczących przywództwa w poszczegól-
nych partiach. Aby uniknąć przerostu de-
skrypcji nad analizą, warto byłoby roz-
ważyć sformułowanie hipotez i ustalenie 
wskaźników do dalszych badań porównaw-
czych, w czym przedstawione w omawia-
nym tomie rozważania będą niewątpliwie 
pomocne. Reasumując, uczyniony przez 
Autorów tomu krok w stronę rozpoznania 
przywództwa partyjnego w państwach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej należy uznać 
ze wszech miar za istotny i udany.
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współczesnym świecie, ba, może być dlań 
kluczowa.

Publikacja Słowa klucze w rządowej ko-
munikacji politycznej. Perspektywa między-
narodowa porusza powyższe zagadnienia. 
Jednocześnie jest to bardzo istotna pozycja 
w dorobku autora – z wykształcenia polito-
loga, którego zainteresowania oscylują wo-
kół analizy systemów-światów. 

W swej pracy Michał M. Bukowski sku-
pia się na internetowych komunikatach 
rządowych XXI wieku, czyniąc je materia-
łem do analizy współczesnej komunikacji 
politycznej w internecie w jej międzynaro-
dowym aspekcie. Z przyjętych założeń wy-
nika, iż globalna makrostrategia polityczna 
ujawnia się poprzez treści rządowych wi-
tryn internetowych. Ideologie polityczne są 
tu rozumiane neutralnie – jako możliwie 
spójne i trwałe zestawy idei i poglądów, któ-
re mają wyjaśniać aktualną rzeczywistość. 
Autor skorzystał z systematycznie zbiera-
nego materiału empirycznego, przeanalizo-

Problematyka komunikacji politycznej jest 
w czasach nowych mediów niezwykle istot-
nym aspektem zarówno w naukach poli-
tycznych, jak i społecznych. Systemy-świa-
ty ulegają nieuchronnym transformacjom, 
modelując losy państw, a zarazem przez 
państwa będąc kształtowanymi. Ta holi-
styczna wizja świata, niezależnie od zróż-
nicowania kulturowego, uwzględnia też 
istnienie geokultury, czyli globalnej ma-
krostrategii, której akceptacja na poziomie 
społecznym może być różna. Rządowe ko-
munikowanie polityczne odgrywa zasad-
niczą rolę w tworzeniu geokultury – po-
przez komunikaty rządowe władze państw 
mogą deklarować lojalność wobec wspól-
nej makrostrategii lub odstępstwo od niej, 
co prowadzić może do stworzenia antysys-
temowego sojuszu. Polityczna komunikacja 
rządowa ma zatem niemałe znaczenie we 

* AGH w Krakowie, Wydział Humanistyczny.
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wał go w sposób zbliżony do badań pozy-
tywistów, a następnie zinterpretował z per-
spektywy bliskiej historycznemu materia-
lizmowi. Analiza koncentruje się na ha-
słach i słowach kluczach obecnych w tek-
stach witryn rządowych, to jest takich, któ-
rych przedmiotem jest ogólna działalność 
najwyższego szczebla władzy wykonawczej 
w państwie, zaś podmiotem kontrolującym 
jest rząd danego państwa lub jego wyspe-
cjalizowana jednostka, np. biuro prasowe. 
Materiał tekstowy sprowadzony został do 
czystego tekstu, zaś ten poddano kompute-
rowej analizie zawartości, przy czym autor 
podkreśla, iż dokonał także ręcznej selek-
cji haseł. Brak jednak w pracy analizy języ-
koznawczej czy obrazu świata, przyjęta jest 
natomiast ogólna perspektywa konstrukty-
wistyczna. Jako że akty międzyludzkiej ko-
munikacji językowej to między innymi pro-
cesy wytwarzania świata, można przyjąć za 
autorem, iż ład międzynarodowy jest kon-
struowany za pomocą słów kluczy w komu-
nikacji politycznej. Badane tu konstrukty są 
zatem stworzone z haseł, werbalnych sym-
boli politycznych. W badaniu wykorzysta-
no jedynie teksty w języku angielskim, lecz 
przedmiotem wnioskowania nie jest tu-
taj kultura anglosaska. Jest nim natomiast 
geokultura, której nie należy mylić z kultu-
rą globalną. Jak pisze sam autor, geokultu-
ra to „przyjęte reguły gry”, które mogą być 
zorientowane na akceptację lub zmianę sys-
temu. Geokultura mierzona jest za pomo-
cą frekwencji słów kluczy, a autor bada jej 
powiązanie z cechami kapitalistycznej go-
spodarki-świata. Warto jednak pamiętać, iż 

przeprowadzona w ten sposób analiza wy-
maga ostrożnych wniosków. Określanie ide-
ologicznego oblicza rządów na podstawie 
frekwencji i zestawień haseł sztandarowych 
nie może być jednoznaczne, gdyż kontek-
sty społeczne i prawdziwe intencje nadawcy 
odgrywają zasadniczą rolę. Przy czym nie 
jest możliwe niebudzące wątpliwości po-
znanie tych drugich.

Analizie poddane zostały 43 słowa klu-
cze w tekstach opublikowanych w latach 
2006 i 2012 na rządowych witrynach 66 
państw. 43 słowa klucze zostały zredukowa-
ne do 7 czynników. Tym sposobem w książ-
ce przedstawiono siedem dyskursów: kon-
fl iktu, Globalnej Północy, Globalnego Połu-
dnia, wojny z terrorem, jedności i stabiliza-
cji, postkolonializmu oraz centrystycznego 
liberalizmu. Nawiązując do prac Wallerste-
ina, autor do tematu podchodzi unidyscy-
plinarnie, to jest bez rozdziału tego, co po-
lityczne od tego, co ekonomiczne i tego, co 
historyczne. W pogłębionej analizie spraw-
dza on związek pomiędzy dyskursem a re-
gionalnym i geopolitycznym otoczeniem 
państwa. 

Przedstawione badania wykazują, iż 
struktura znaczeniowa słów kluczy nie ule-
gła zasadniczej zmianie po kryzysie, jaki 
miał miejsce w 2008 roku. Różnorakie ze-
stawienia danych ukazują liczne zależności 
między sytuacją gospodarczą, geografi cz-
ną czy historyczną poszczególnych państw. 
Można dzięki temu dostrzec powiązanie 
dyskursu konfl iktu z przeszłością kolonial-
ną – jest on wyższy w państwach zależnych 
niegdyś od ZSRR, a niższy w państwach ko-
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lonialnie związanych z Wielką Brytanią. 
Czynnik siły ekonomicznej państwa wyda-
je się najważniejszy dla dyskursu o wojnie 
z terrorem. Z kolei dyskurs centrystycznego 
liberalizmu, teoretyczna podstawa geokul-
tury nowoczesnego systemu-świata okazał 
się niemal niezależny od badanych czynni-
ków, co potwierdza jego w pewnym stopniu 
uniwersalny charakter. Większość rządów 
chce się po prostu komunikować w dyskur-
sie rządu prawa. Choć i od tego zmienne re-
gionalne ujawniają po zagregowaniu pewne 
zależności. Te i inne zależności można do-
strzec dzięki nowoczesnej analizie zawarto-
ści, wykorzystanej przez autora.

Zgodnie z założeniami konstruktywi-
stycznymi, komunikacja polityczna, czyli 
proces perswazyjnego negocjowania tre-
ści dotyczących polityki, jest zagadnieniem 
nie tylko odzwierciedlającym kształt geo-
kultury, lecz także wpływającym na syste-
my-światy. Przyjęta przez autora hipoteza 
badawcza zakładała istnienie powszech-
nie przyjętego w  rządowej komunikacji 
politycznej zestawu haseł. Przeprowadzona 
analiza dowiodła, iż nie tu można mówić 
o ściśle uniwersalnym rozpowszechnieniu 
słów kluczy. Od jakich czynników zależy 
więc nasycenie nimi w rządowej komuni-
kacji politycznej? Teoria systemów-świa-
tów przypisuje tutaj znaczącą rolę czynni-
kom ekonomicznym. Publikacja częściowo 
obala te założenia, dowodząc zasadnicze-
go znaczenia zmiennych geopolitycznych 

i regionalnych. Autor zwraca jednak uwagę 
na programowo historyczne granice per-
spektywy systemów-światów, co pozwala 
zachować tę teorię w postaci uaktualnio-
nej z założeniem, iż ład, który ona pierwot-
nie opisywała, należy już do przeszłości.

Praca składa się z czterech rozdziałów, 
z których pierwszy poświęcony jest zało-
żeniom metodologicznym. Kolejno Michał 
M. Bukowski objaśnia czytelnikom przy-
jęte przez siebie defi nicje, by w rozdziale 
trzecim przedstawić wyniki swojej analizy 
w licznych tabelach (39) i wykresach (25). 
W ostatnim, kluczowym rozdziale, autor in-
terpretuje wyniki swych badań w odniesie-
niu do teorii systemów-światów.

Autor posługuje się licznymi przykła-
dami z historii, dzięki czemu w swojej pra-
cy przedstawia nie tylko pewne zależno-
ści, ale też ich realny wpływ na dzieje sys-
temu-świata. Historyczny kapitalizm w ra-
mach teorii systemów-światów jest skaza-
ny na upadek. Nie jest możliwe jednoznacz-
ne określenie nowego, nadchodzącego sys-
temu-świata (czy systemów-światów). Czy 
ujawnią się nowe sprzeczności? A  może 
przyjdzie nam zmierzyć się z tymi samymi, 
lecz przy innej konfi guracji geopolitycznej? 
Ujawniona w niniejszej pracy rola czynni-
ków regionalnych może być tutaj kluczowa. 
Dodanie do zestawienia słów kluczy z naj-
nowszych komunikatów rządowych może 
pozwolić na określenie miejsca, w jakim ak-
tualnie znajduje się świat.
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bridge. Stąd struktura książki przedstawia 
się następująco. Tom otwiera wprowadzenie 
autorstwa redaktora publikacji. Następnie 
umieszczono cztery reprezentatywne dla 
podejścia Skinnera teksty jego autorstwa, 
które na język polski zostały przełożone 
przez naukowców związanych z toruńskim 
ośrodkiem naukowym: Prawda, przekona-
nie i interpretacja; Język a zmiana spo-
łeczna; Moralna niejasność a renesanso-
wa sztuka krasomówstwa; Trzecia kon-
cepcja wolności. Komentarze i polemiki do 
tychże tekstów tworzą dwa bloki: Interpre-
tacja tekstów historycznych oraz Wolność 
republikańska i stanowią dopełnienie pu-
blikacji. 

Jaka korzyść płynie z  lektury tekstów 
zebranych w tomie Quentin Skinner. Me-
toda historyczna i wolność republikań-
ska? Odpowiedź na to pytanie chcieliby-
śmy ustanowić motywem przewodnim re-
cenzji, bowiem same streszczenia poszcze-
gólnych tekstów zawarte są we wstępie re-

Książka pt. Quentin Skinner. Metoda hi-
storyczna i wolność republikańska jest 
dokumentem nadzwyczajnego przedsię-
wzięcia naukowego pod kierownictwem 
Janusza Grygieńcia. Dyskurs wokół wybra-
nego zagadnienia fi lozofi czno-polityczne-
go został przeprowadzony niezwykle kom-
pleksowo i profesjonalnie. Trzeba bowiem 
odnotować, iż publikacji towarzyszyła żywa 
debata i naukowe dociekania, które miały 
miejsce podczas wizyty Quentina Skinne-
ra w Polsce. Brytyjski fi lozof dnia 12 maja 
2016 roku na zaproszenie Wydziału Huma-
nistycznego Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu wygłosił wykład pt. A Ge-
nealogy of Liberty oraz wziął udział w oka-
zjonalnym seminarium naukowym.

Książka o teorii Quentina Skinnera po-
myślana jest jako wielostronna dyskusja 
nad głównymi tezami myśliciela z Cam-

* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
Wydział Humanistyczny.
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daktora tomu (s. 15–18.). Z tekstów Skin-
nera dowiemy się przede wszystkim, jak 
czerpać z dziedzictwa klasyków. Działal-
ność intelektualna badacza myśli politycz-
nej opiera się w dużej mierzej na analizo-
waniu znaczących pojęć: wolność, suwe-
renność, uprawnienie, dobro wspólne, wła-
dza etc. Adekwatność pojęć i kompatybil-
ność z dyskursem współczesnym staje się 
największym problemem historii intelektu-
alnej. Co myślimy, gdy używamy tych waż-
nych pojęć, i czy myślimy to samo, co auto-
rzy, którzy rozwijali te pojęcia w przeszło-
ści? Oraz: jak należycie pojąć znaczenie 
danych pojęć w kontekście epoki, w której 
powstawały? Autor daje następujące wska-
zówki: „Apeluję więc o prowadzenie ba-
dań literackich i historycznych ukierunko-
wanych nie tyle na interpretację pojedyn-
czych tekstów, ile na prezentację spekta-
klu kultury zmagającej się z samą sobą. Są-
dzę, że jest to główny cel, jaki powinny sta-
wiać przed sobą dyscypliny interpretacyj-
ne.” (s. 30). Aby zrozumieć w pełni treści 
interpretowane, Skinner odsuwa kategorię 
prawdy na dalszy plan rozważań, a prymat 
przyznaje kontekstowi. „Spektakl kultury 
zmagającej się ze sobą”, gdy ma być przed-
miotem interpretacji, musi być pojmowa-
ny jako amalgamat różnych przekonań, któ-
rych prawdziwość nie gra tutaj najważniej-
szej roli. Zdaniem autora bowiem uznanie 
jednego przekonania za prawdziwsze, bar-
dziej bliskie prawdzie, odsuwa naszą uwa-
gę od innych przekonań, w których może 
kryć się klucz do pełnowartościowego ro-
zumienia pojęć.

Jaki jest cel przedsięwzięć polegających 
na badaniu języka oraz znaczenia pojęć 
relewantnych społecznie? W eseju pt. Ję-
zyk a zmiana społeczna autor pisze: „Za-
pytałem, jakiego rodzaju wiedzę i  świa-
domość możemy nabyć na temat naszego 
świata społecznego, badając słownik, któ-
rego używamy do opisywania i oceniania 
go. Odpowiedziałem, że jesteśmy w stanie 
zrozumieć trzy rodzaje problemów: zmie-
niające się przekonania i teorie społeczne, 
zmieniające się wyobrażenia i świadomość 
społeczną, a także zmieniające się wartości 
i postawy społeczne.” (s. 55). Widzimy za-
tem, na co wskazuje również Janusz Gry-
gieńć w tekście z części drugiej (Rekon-
strukcja intencji czy dekonstrukcja ide-
ologii. Praktyczne konsekwencja kontek-
stualizmu metodologicznego Quentina 
Skinnera), iż ta Skinnerowska perspekty-
wa badawcza ma również potencjał w dzie-
dzinie politycznej praxis. Ustalanie znacze-
nia pojęć moralnych i społecznych jest pod-
stawą do wszelkiej dalszej działalności pu-
blicznej. O tym, dlaczego interpretacja po-
jęć moralnych jest taka istotna, dowiaduje-
my się z tekstu, w którym brytyjski nauko-
wiec omawia metodę paradiastole (Mo-
ralna niejasność a renesansowa sztuka 
krasomówstwa), która to metoda polega 
na odpowiednim porządku argumentacji, 
mającym na celu usprawiedliwienie wad 
moralnych przez ukazanie ich jako cnót. Fi-
gura paradiastole jest dowodem na imma-
nentną nieostrość pojęć moralnych. Przy-
czyna tego leży w emocjonalnej stronie mo-
tywacji jednostek, które dzięki narzędziom 
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retorycznym mogą argumentować w kwe-
stiach moralnych wbrew przykazaniom 
rozumu. Stąd nieracjonalność sporów mo-
ralnych, która objawia się jako nieustępli-
wość stron sporu, stanowi główną przyczy-
nę ich nierozwiązywalności. Władza orze-
kania o słuszności interpretacji pojęć mo-
ralnych będzie zatem wiązana z najwyższą 
władzą w sferze publicznej. Autor wskazu-
je, iż: „Jedną z przyczyn, jak powiada nam 
Hobbes, konieczności ustanowienia wład-
cy absolutnego, którego sądy w każdej kwe-
stii dotyczącej i dobra wspólnoty politycz-
nej musimy podzielać, aby je zaaprobo-
wać, jest to, że jedynie takie działanie czy-
ni nas zdolnymi do przezwyciężenia nie-
jasności towarzyszących językowi oparte-
mu na paradiastole” (s. 88). W tym właśnie 
sensie rozstrzygnięcia kwestii interpretacji 
pojęć moralnych mają aspekt polityczny. 
Obowiązująca i wiążąca interpretacja swo-
ją wagą może być równa decyzji politycznej, 
a na pewno jest jej analogonem, co wyraź-
nie widać na przykładzie politycznego wy-
miaru orzecznictwa sądowego.

W  czwartym eseju Quentina Skinne-
ra, który mieści się w recenzowanym zbio-
rze, autor dokonuje spektakularnej krytyki 
klasycznej dychotomii wolności pozytyw-
nej i negatywnej, której dokonał Isaiah Ber-
lin, a którą wcześniej omawiał również Ben-
jamin Constant, gdy pisał o wolności sta-
rożytnych i wolności nowożytnych. Z Trze-
ciej koncepcji wolności dowiadujemy się, 
iż wolność może być naruszana nie tylko 
w wypadku bezpośredniej ingerencji lub 
groźby, ale również przez świadomość ist-

nienia zależności od instancji wyższej, któ-
ra jest fundatorem wolności podmiotów 
znajdujących się względem niej w stosun-
ku podległości. Wolności i swobody w sys-
temie politycznym, opartym na arbitralnej 
woli władcy suwerennego, są ograniczane, 
pomimo braku bezpośrednich akcji zagra-
żających. Zwierzchność władcy jest czyn-
nikiem, który może doprowadzić do arbi-
tralnej ingerencji w ramach sfery społecz-
nej. Nie tylko faktyczna ingerencja ograni-
cza wolność, ale również sama możliwość 
wystąpienia takiej ingerencji. Skinner do-
chodzi do tych oryginalnych wniosków, sto-
sując swoją metodę do odczytania wolności 
republikańskiej i to ta wersja wolności bę-
dzie przez niego postulowana. 

Ważny głosem krytycznym względem 
koncepcji brytyjskiego badacza jest tekst 
Łukasza Dominiaka, który reprezentuje 
podejście krytyki libertariańskiej oparte 
na własności i uprawnieniach. Autor tek-
stu pt. Trzecia koncepcja wolności Qu-
entina Skinnera. Krytyka libertariańska, 
stosuje metodę całkowicie odmienną od 
tej zaproponowanej przez Skinnera. Posłu-
guje on się hipotetycznymi eksperymenta-
mi myślowymi, a nie konkretnym kontek-
stem historycznym. Jego argumentacja po-
siada mankamenty, które spotkać możemy 
we wszystkich experimenta crucis nauk 
humanistycznych. Jaką moc mają bowiem 
dla nas wyniki eksperymentów przeprowa-
dzanych w sztucznie zaaranżowanych wa-
runkach? Oraz jak określić granice zna-
nych nam czynników korelujących z czyn-
nikami podanymi w opisie eksperymen-
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tu? Dominiak pisze: „Przeprowadźmy na-
stępujący eksperyment myślowy. Obserwu-
jesz taką oto sytuację. A idzie ulicą, niosąc 
w ręku skórzaną teczkę. Do A podbiega B 
i stara się wyrwać mu teczkę. Między męż-
czyznami dochodzi do szarpaniny, po czym 
B oddala się z teczką. Czy z punktu widze-
nia wolności negatywnej Berlina B dopuścił 
się ingerencji w sferę działania A, narusza-
jąc tym samym jego wolność? Nasza pierw-
sza intuicja – i jednocześnie literalna inter-
pretacja teorii Berlina – jest taka, że B na-
ruszył wolność A ex defi nitione, ponieważ 
dopuścił się fi zycznej ingerencji (zatrzy-
manie A i wyszarpnięcie mu teczki w sferę 
działania A (spacer z teczką). Odpowiedź ta 
nie wytrzymuje jednak krytyki. Nie wiemy 
przecież, czyja jest teczka” (s. 266). Zadawa-
nie kolejnych pytań i pojawianie się kolej-
nych wątpliwości świadczy o niedostatecz-
nym przygotowaniu warunków przeprowa-
dzania eksperymentu. Laboratorium ekspe-
rymentów myślowych z zakresu nauk hu-
manistycznych wydaje się nie dość steryl-
ne. Interpretuje się zdarzenia, które nigdy 
nie miały miejsca w rzeczywistości. W du-

chu Skinnerowskim możemy powiedzieć, iż 
w takich warunkach pojęcia nie pracują jak 
należy; kontekst jest niekompletny.  Domi-
niak dochodzi w swoim artykule do wnio-
sku, iż władza zwierzchnia wtedy ogranicza 
wolność jednostek, gdy ingeruje w ich pra-
wa własności, a nowożytne państwa czynią 
to w większym zakresie, niż miało to miej-
sce w ustrojach monarchicznych.

W komentarzach do twórczości Skinne-
ra znajdujemy teksty o interpretacji (autor-
stwa Andrzeja Waśkiewicza, Tomasza Szy-
mona Markiewki, Janusza Grygieńcia), jak 
i te, w których dokonywana jest interpreta-
cja pojęć moralnych i politycznych (autor-
stwa Ryszarda Mordarskiego, Anny Grześ-
kowiak-Krwawicz, Bogdana Szlachty, Łu-
kasza Dominiaka, Filipa Białego i Łukasza 
Dulęby). Korzyść z lektury książki jest za-
tem wieloaspektowa. Publikacja stanowić 
może inspirację do dalszych badań z zakre-
su rozważań o pojęciach moralnych i poli-
tycznych. Dzięki twórczości Quentina Skin-
nera praktyka i teoria polityczna przestają 
być traktowane jak obszary sobie obce, a hi-
storia i fi lozofi a osiągają swój kompromis.


