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W STRONĘ EUROPEJSKIEGO NACJONALIZMU?
TENDENCJE UNIFIKACYJNE WE WSPÓŁCZESNYCH
EUROPEJSKICH RUCHACH NACJONALISTYCZNYCH
TOWARDS A EUROPEAN NATIONALISM?
UNIFICATION TRENDS IN CONTEMPORARY EUROPEAN
NATIONALIST MOVEMENTS

Rafał Łętocha*

— ABSTRAKT —

— ABSTRACT —

W Europie obserwujemy zjawisko renesansu
nacjonalizmu. Zauważalny jest wyraźnie wzrost
znaczenia partii odwołujących się do kategorii
narodu i interesu narodowego. Niektórzy mówią
wręcz o trzeciej fali nacjonalizmu po okresie
nacjonalizmu demokratycznego z lat 1789–1870
i niedemokratycznego z okresu od 1886 do
1945 r., wówczas nastąpić miałby czas nacjonalizmu europejskiego. Rzeczywiście partie i
ugrupowania nacjonalistyczne w poszczególnych
krajach europejskich odnalazły wiele łączących
je problemów, pewne uniwersalne treści wspólne
im wszystkim, których chcą bronić, bądź je
propagować. W związku z tym mamy do czynienia z próbami tworzenia sieci transnarodowych,
walczących o wspólne cele, przeciwstawiających się
zjawiskom migracji, islamizacji czy federacyjnemu
modelowi integracji europejskiej.

Today in Europe we can observe the renaissance
of nationalism. In the countries of both Western
Europe and Central and Eastern Europe we
can clearly see the growing importance of the
party referring to the category of the nation and
national interest. Some say about the third wave
of nationalism. The first wave of nationalism
is democratic (1789–1870), the second wave is
undemocratic (1886–1945), the third wave of
nationalism is the European or Pan-European
nationalism. This is probably the shape of
nationalist ideas of tomorrow. Nationalist parties in various European countries have found
a lot of problems connecting them. Therefore
they created transnational group opposing the
phenomenon of migration, islamization and
European integration of the federal type.

Słowa kluczowe: nacjonalizm, Unia Europejska,
tożsamość europejska, nacjonalizm paneuropejski

Keywords: nationalism, European Union, European identity, Pan-European nationalism
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Czy może istnieć europejski nacjonalizm? Tak postawione pytanie wydaje się
mieć charakter nieco prowokacyjny, nacjonalizm jest przecież pochodną podmiotowej zbiorowości posiadającej zespół cech składających się na narodowość.
Bez narodu nacjonalizm funkcjonować oczywiście nie może, a do dziś dnia,
zgodzimy się z tym chyba wszyscy, nie mamy do czynienia z niczym takim jak
naród europejski, nie powstał jakiś europejski ethnos czy demos. Współcześnie,
choć większość Europejczyków poczuwa się do jakiejś tożsamości europejskiej
(różnie to wygląda w poszczególnych krajach), nie jest to bynajmniej równoznaczne z odrzuceniem identyfikacji narodowej, która ciągle zdaje się być
silniejsza. W świetle badań jedynie 10% mieszkańców UE samoidentyfikuje się
ponadnarodowo, wyłącznie jako Europejczycy (Wodak, Boukala, 2015, s. 90).
Mówi się czasami, co prawda, o supranacjonalizmie, pojęcie to jest jednak
rozmaicie definiowane, niektórzy chcą w nim upatrywać właśnie rodzaj poszerzonego nacjonalizmu (Galtung, 1993; Mazurkiewicz, 2001, s. 79), inni badacze
zaś wręcz przeciwnie – uznają, iż supranacjonalizm stanowi zaprzeczenie klasycznego nacjonalizmu (Hooghe, Marks, 1999). Generalnie jednak wydaje się,
że nadużyciem byłoby wykorzystywanie tego pojęcia do opisu zjawisk, którym
poświęcony został niniejszy artykuł, bardziej adekwatnym terminem byłoby
tutaj pojęcie nacjonalizmu paneuropejskiego. Dziś w Europie obserwujemy
niewątpliwie zjawisko renesansu nacjonalizmu, który, jak się wydawało, skazany
został na zagładę lub wegetowanie na marginesie życia politycznego. W krajach
zarówno Europy Zachodniej, jak i Środkowo-Wschodniej widzimy wyraźnie
wzrost znaczenia partii odwołujących się kategorii narodu i interesu narodowego.
Niektórzy mówią wręcz o trzeciej fali nacjonalizmu; po okresie nacjonalizmu
demokratycznego z lat 1789–1870 i niedemokratycznego z okresu od 1886 do
1945 r., miałby nastąpić czas nacjonalizmu europejskiego, który nie został jeszcze
dostatecznie zanalizowany przez profesjonalnych badaczy. Paradoksalnie – jak
wskazuje Adam Wielomski – taki paneuropejski sojusz nacjonalistyczny wymusza sama Unia Europejska oraz Parlament Europejski w Strasbourgu. Fakt, że
frakcji europarlamentarnej nie może założyć odpowiednio liczna grupa posłów,
jeśli nie pochodzą przynajmniej z siedmiu krajów członkowskich, implikuje
konieczność tworzenia czegoś na kształt nacjonalistycznej międzynarodówki.
Chodzi w tym wypadku o eurofrakcję Europa Narodów i Wolności (Wielomski,
2015/2016, s. 44–45). Zdaniem przywoływanego autora, rządzące Europą elity
polityczne wkrótce zmienią zasady organizacji eurowyborów, tak iż będą w nich
mogły startować jedynie ogólnoeuropejskie partie. Postrzega on to zresztą jako
logiczną konsekwencję głoszonej publicznie i od lat tezy na temat końca suwe-
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rennych państw. Partie nacjonalistyczne będą zaś mogły przetrwać tego rodzaju
reformę, stojąc na stanowisku euronacjonalistycznym, głoszonym przez jedną
euronacjonalistyczną partię. W tym duchu wypowiadają się również niektórzy
politycy. Georg Mayer członek Wolnościowej Partii Austrii (FPÖ) i eurodeputowany zrzeszony we frakcji Europa Narodów i Wolności w jednym z wywiadów
podkreślał wprost, iż wierzy w istnienie wspólnego europejskiego systemu
wartości, łączącego chrześcijańską, żydowską i oświeceniową tradycję, i nie widzi
nic śmiesznego w tworzeniu narodowej międzynarodówki. Dystansuje się on od
terminu nacjonalizm ze względu na negatywne konotacje związane z tym terminem, podobnie jak organizacja, której jest członkiem, określająca się w Austrii
mianem partii ojczyźnianej (Heimat-Partei). Mayer, pisząc o swojej partii oraz
frakcji europarlamentarnej, którą reprezentuje, stwierdza: „Zrozumieliśmy, że
musimy zbudować na płaszczyźnie europejskiej kontrbastion, przeciwny biegun
przeciwko tym eurofanatykom, którzy tylko opowiadają ludziom, że wszystko
jest dobrze i że wszystko będzie dobrze, gdy widać, że wcale nie jest dobrze. Zrozumieliśmy, że musimy wymieniać się informacjami na temat tego, co dzieje się
w innych państwach, jak rozwiązywane są tam konkretne problemy, jak zachowują się nasi przeciwnicy. Ta międzynarodowa, europejska współpraca bardzo
nam w Austrii pomaga. Mamy intensywne kontakty z Frontem Narodowym,
wymieniamy się naszymi doświadczeniami politycznymi” (Tworzenie narodowej
międzynarodówki nie jest niczym śmiesznym 2015/2016, s. 87). W podobnym
duchu wypowiedzi mogliśmy usłyszeć z ust Franka Franza, przewodniczącego
o wiele bardziej kontrowersyjnej niż FPÖ, ale i mniej znaczącej na arenie
politycznej swojego kraju, Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD).
W jednym z wywiadów, udzielonych dla polskiego portalu, Franz podkreślał, iż:
„Wszyscy mierzymy się z tymi samymi problemami. Jeden rzut oka na politykę
asymilacyjną ukazuje wielkie zagrożenie dla wszystkich krajów Europy. Tu nie
chodzi tylko o likwidację narodowych instytucji. Stawką jest całe nasze kulturowe
dziedzictwo, które przekazywano przez tysiąc lat. Tak więc wszyscy Europejczycy
muszą walczyć razem przeciw wrogom i temu zagrożeniu. Kto pragnie Europy
bezpiecznej, musi dołączyć do tej walki. Musimy powołać do życia sojusz wszystkich europejskich narodów. Europa potrzebuje fundamentalnego konsensusu,
afirmującego życie” (Musimy walczyć razem przeciw wspólnym wrogom – Frank
Franz, nowy przewodniczący NPD, w wywiadzie dla Nacjonalista.pl). Zresztą
w tym przypadku nie kończy się to jedynie na słowach, organizowane są bowiem
przez młodzieżówkę partii Junge Nationaldemokraten (JN) różnego rodzaju zloty
i spotkania przedstawicieli partii nacjonalistycznych z całej Europy. W dniach
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9–10 października 2015 r. w niemieckiej Saksonii odbył się międzynarodowy
kongres pod hasłem „Rekonkwista Europa”, w którym wzięło udział ok. 200 osób
reprezentujących m.in. Nordycki Ruch Oporu z Finlandii, Hogar Social Madrid
oraz Democracia Nacional z Hiszpanii, Serbską Akcję, flamandzkie Nationalistische Studentenvereniging, Stowarzyszenie „Zenit” oraz Lotta Studentesca
(przybudówka Forza Nuova) z Włoch, Dělnicką Stranę Sociální Spravedlnosti
z Czech itp. (Europejski kongres nacjonalistów w Saksonii). W ubiegłym roku
mieliśmy do czynienia z podobnym wydarzeniem, które odbyło się pod hasłem
„Vision Europa” w miejscowości Kirchheim w Turyngii (Europejski kongres
nacjonalistów „Vision Europa”).
Na zjawisko renesansu nacjonalizmu złożyło bez wątpienia kilka czynników:
fala uchodźców, z którą władze europejskie nie potrafiły sobie poradzić, ataki
terrorystyczne, kryzys gospodarczy i niepewna sytuacja przede wszystkim
w krajach południowej Europy: w Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii czy Portugalii. Pojawiające się problemy usiłowano rozwiązywać, nie biorąc zupełnie pod
uwagę nastrojów społecznych, metodami odgórnymi, administracyjnymi, oraz
nie licząc się z opiniami czy obawami artykułowanymi przez mniejsze państwa.
W związku z tym rzucone jakiś czas temu przez Jean Marie Le Pena hasło:
„Patrioci wszystkich krajów łączcie się!” wydaje się zyskiwać coraz bardziej na
aktualności. Idea te rzecz jasna nie jest zupełnie nowa i pojawiała się w różnego
rodzaju prawicowych środowiskach po zakończeniu II wojny światowej. Dość
wspomnieć choćby Jeana Thiriarta mówiącego nawet o potrzebie stworzenia
europejskiego narodu w celu przeciwstawienia się hegemonii USA i niebezpieczeństwu satelityzacji Europy przez ten kraj. W 1961 r. proklamował on Manifeste
à la Nation Européenne, w marcu 1962 z inicjatywy Oswalda Mosleya i Thiriarta odbył się natomiast w Wenecji zjazd z udziałem także niemieckiej NPD
i włoskiego Movimento Sociale Italiano. Utworzona wówczas National Party of
Europe rychło jednak rozpadła się na skutek sporów między Włochami i Niemcami. Następnie Thiriart stworzył Parti Communautaire Européen, i rozpoczął,
począwszy od 1965 r., wydawanie miesięcznika „La Nation Européenne”. W jego
koncepcji naród rozumiany był specyficznie, krytyce poddawał „patriotyzm
cmentarzy”, konserwatywną koncepcję narodu, którego spoiwem miałaby być
wspólna przeszłość, odziedziczona kultura, język; podobnie dystansował się od
rasistowskiej wizji narodu zdeterminowanego biologicznie, sam stworzył zaś
pojęcie narodu-syntezy, który okazuje się być aktem woli. W tym woluntarystycznym ujęciu narodziny narodu europejskiego zaczynają się od powstania
partii historycznej. Jednocześnie był on zdecydowanym przeciwnikiem istnienia
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narodów małych; warunkiem sine qua non istnienia narodu miała być jego samowystarczalność ekonomiczna, a to mogło być zagwarantowane jedynie w przypadku zbiorowości liczącej przynajmniej 200 mln ludzi (Tomasiewicz, 2004).
Podobne poglądy głosił Oswald Mosley, współpracownik Thiriarta i założyciel
przed II wojną światową British Union of Fascist. Swój program zjednoczenia
Europy i utworzenia jednego kontynentalnego organizmu państwowego ogłosił
on już w 1947 r. Uznał wówczas, iż tradycyjny nacjonalizm jest przestarzały i nie
odpowiada wyzwaniom nowych czasów, że epoka powojenna wymaga zupełnie
nowego paradygmatu, którego jądrem byłaby pełna integracja Europy i utworzenie paneuropejskiego państwa, które mogłoby się przeciwstawić z jednej strony
USA, z drugiej ZSRR. W 1951 r. w celu popularyzacji swoich pomysłów założył
wraz Perem Enghdalem czasopismo „Nation Europa. The Monthly for European
Regeneration”, w tym samym roku na zjeździe w Malmö powstał European Social
Movement, ogólnoeuropejski sojusz partii o charakterze nacjonalistycznym,
prawicowym, nierzadko neofaszystowskim, którego celem było promowanie
paneuropejskiego nacjonalizmu (Drabik, 2012). Również Nowa Prawica
(Nouvelle Droite), czy wywodzący się z niej Bloc Identitaire, od lat występują
z analogicznymi hasłami. Coraz częściej zresztą obserwujemy odwoływanie się
środowisk nacjonalistycznych do identytaryzmu czy też idei tożsamościowej.
Uznając hasła i idee dawnego nacjonalizmu za przebrzmiale i nie przystające do
dzisiejszej sytuacji, coraz wyraźniej szukają one ideowego wsparcia w koncepcjach wydawałoby się z gruntu antynacjonalistycznych, stworzonych głównie
w środowisku francuskiej Nowej Prawicy, takich właśnie jak identytaryzm, etnopluralizm, etnodyferencjalizm, archeofuturyzm itp. Identytaryzm stoi na gruncie
obrony tożsamości wszystkich grup naturalnych, nie wyróżniając w specjalny
sposób żadnej z nich. Wyrzekając się idei państwa narodowego, identytaryści
skłaniają się ku koncepcji tożsamości organicznej o trzystopniowym charakterze:
pierwszy stopień stanowi regionalna tożsamość „fizyczna”, drugi państwowa
tożsamość historyczna, najwyższy wreszcie, cywilizacyjna tożsamość europejska.
Każdy kraj w tym ujęciu ma być zarazem państwem zregionalizowanym, jak
i wpisanym w rozleglejszą całość europejską. Można powiedzieć, że w przeciwieństwie do nacjonalizmu charakteryzującego się dbałością wyłącznie o interes
własnej wspólnoty, identytaryzm zainteresowany jest wszystkimi wspólnotami,
choć na pierwszym miejscu oczywiście własną wspólnotą (Lasecki, 2015).
Spośród różnego rodzaju organizacji, mniej lub bardziej efemerycznych,
stanowiących rodzaj nacjonalistycznych międzynarodówek, można wymienić
powołany przez Jean Marie Le Pena w 1997 r. Euronat, mający stanowić platformę
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wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego; w jego skład weszły, obok
Front National (FN), m.in. włoskie Forza Nuova i Movimento Sociale – Fiamma
Tricolore, Partidul România Mare, Democracia Nacional (DN), British National
Party (BNP), portugalska National Action Movement, Srpska Radikalna Stranka,
holenderska Nieuw Rechts, Sverigedemokraterna i.in.
Wyrazem tego rodzaju tendencji było też przyjęcie w 2005 r. dokumentu
pod nazwą Vienna Declaration of Patriotic and National Movements and Parties
in Europe. Postulowano w nim odbudowę w Europie suwerennych państw
narodowych, mających chronić kontynent przed zagrożeniami terrorystycznymi, ekspansją islamu, niekontrolowaną migracją, imperializmem ze strony
supermocarstw światowych oraz centralistycznymi zakusami Brukseli (zdecydowanie wystąpiono przeciwko próbom tworzenia europejskiej Konstytucji)
i agresją ekonomiczną ze strony krajów o niskich kosztach pracy. Postulowano
prowadzenie konsekwentnej polityki pronatalistycznej w krajach europejskich
oraz obronę tradycyjnego modelu rodziny (Wiener Erklärung der europäischen
patriotischen und nationalen Parteien und Bewegungen). Sygnatariuszami
deklaracji były takie partie jak FN, flamandzki Vlaams Belang, włoska Liga
Północna, bułgarska ATAKA, FPÖ, holenderska Partij voor de Vrijheid (Partia
Wolności, PVV), Alternativa Española czy BNP. Kulminacją tych działań była zaś
konferencja w Wiedniu w 2008 roku zwołana z zamiarem stworzenia European
Patriotic Party, występującej zdecydowanie przeciwko przystąpieniu Turcji do
UE, ekspansji islamu oraz polityce amerykańskiego imperializmu (Sygkelos,
2015, s. 180–181). W 2009 r. z inicjatywy działaczy węgierskiego Jobbiku założony został w Budapeszcie Alliance of European National Movements, w jego
skład wchodziła większość wspomnianych wcześniej partii. Warto nadmienić,
iż w 2011 r. z sojuszu tego wystąpił FN, po to, aby przyłączyć się do bardziej
umiarkowanej europartii pod nazwą European Alliance for Freedom, skupiającej
przedstawicieli Sverigedemokraterna, Slovenská Národná Strana, PVV, Vlaams
Belang, FPÖ czy włoskiej Ligi Północnej. Europejski Sojusz na Rzecz Wolności
działa zarówno jako europejska partia polityczna na forum Parlamentu Europejskiego, jak i stowarzyszenie partii oraz ruchów politycznych funkcjonujących
na poziomie regionalnym i ogólnokrajowym. W Parlamencie Europejskim jej
członkowie wchodzą w skład grupy parlamentarnej Europa Narodów i Wolności.
Bardziej radykalny charakter ma natomiast powstały w 2015 r. Alliance for
Peace and Freedom (APF), za którego poprzednika można uznać rozwiązany
w 2009 r., a kierowany przez Roberto Fiore (Forza Nuova) European National
Front. APF skupia takie partie, jak: Złoty Świt z Grecji, włoską Forza Nuova, BNP,
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NPD, czeską Dělnická Strana Sociální Spravedlnosti, hiszpańską DN, słowacką
Ľudová strana – Naše Slovensko, belgijskie Flanders Identitists i Mouvement
Nation, duńską Danskernes Parti. W swoich deklaracjach programowych
przedstawiają siebie jako zwolenników Europy suwerennych państw, chroniącej
i promującej wartości chrześcijańskie oraz europejskie dziedzictwo kulturowe.
Wskazują na deficyt demokracji, z którym mamy do czynienia w dzisiejszej UE,
oraz przeciwstawiają się niekontrolowanej imigracji (Where we stand).
Przykłady te pokazują, iż nacjonalizm i swoisty internacjonalizm nie są
pojęciami antynomicznymi; współcześnie obserwujemy coś, co bywa czasami
określane mianem globalizacji nacjonalizmu. Partie i ugrupowania nacjonalistyczne w poszczególnych krajach europejskich odnalazły wiele łączących je
problemów, pewne uniwersalne treści wspólne im wszystkim, których chcą
bronić bądź je propagować. Manuel Castells w pracy Siła tożsamości wyróżnił
trzy typy tożsamości: legitymizującą, oporu oraz projekty tożsamościowe.
Pierwsza z nich, czyli tożsamość legitymizująca, jest promowana przez instytucje
panujące, a ma na celu uzasadnienie wobec społeczeństwa sytuacji panowania
jako naturalnej i koniecznej. Tożsamość oporu odnosi się do takich mechanizmów identyfikacyjnych, które uruchamiane są przez aktorów znajdujących się
w sytuacji podległości i traktujących mobilizację tożsamościową jako narzędzie
przetrwania w obliczu wrogiej dominacji instytucji uznawanych za obce. Stanowi
ona proces rekonstrukcji świadomości jednostek i grup w przypadku zagrożenia
ich egzystencji, stabilności czy trwałości, może posiadać charakter zarówno
innowacyjny, jak i konserwatywny, zmierzający do zachowania istniejącego stanu
rzeczy. Usiłuje ona dać odpowiedź na wyzwanie ze strony zmieniających się
struktur społecznych i układów aksjonormatywnych. Trzeci rodzaj tożsamości
jest zaś typowy dla wszelkich tzw. nowych ruchów społecznych, wykorzystujących mechanizmy mobilizacji dla zmiany tych struktur społecznych, które
wydają się dyskryminujące w odniesieniu do określonych kategorii obywateli
(Castells, 2007, s. 22–27). Granica między dwoma ostatnimi typami bywa
zresztą czasami, zdaniem Castellsa, dość trudna do wyznaczenia. Tożsamości
bowiem, które zaczynają od oporu, mogą z biegiem czasu wytworzyć projekt.
Co więcej, Castells zauważa, że „w społeczeństwie sieci tożsamość projektu,
jeśli w ogóle powstaje, wyrasta ze wspólnotowego oporu” (Castells, 2007, s. 26).
Odnosząc się do tego schematu, można się zastanawiać, czy tożsamość europejska, przywoływana przez przedstawicieli różnego rodzaju partii o charakterze
nacjonalistycznym, której obronę oni postulują, ale poniekąd też chcą ją budować czy rekonstruować, konstatując jej atrofię, nie jest czasami egzemplifikacją
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drugiej z wymienionych przez Castellsa kategorii. W dużej mierze zbudowana
jest ona bowiem w opozycji do „czegoś”, opiera się na programie negatywnym:
antyglobalizm, antyislamizm, antyamerykanizm, antyimigranckość, antymultikulturalizm, anti-political-correctness. (w niektórych przypadkach też
antysemityzm czy antysyjonizm). To postawy i hasła, które przede wszystkim
łączą różne partie i organizacje o podobnym charakterze. Ruchy nacjonalistyczne
zdają się być ruchami protestu, kontestacji świata zastanego, ich przedstawiciele
czują się wręcz stygmatyzowani w dzisiejszym świecie zdominowanym przez
innego rodzaju wzorce kulturowe i społeczne od tych, którym oni hołdują. Świat
współczesny to dla nich rzeczywistość opanowana przez lewicowe i liberalne
antywartości, stojące w absolutnej opozycji do zasad, które kształtowały przez
wieki cywilizację europejską i decydowały o jej wielkości.
Poszukując programu pozytywnego, należałoby natomiast zwrócić uwagę
na wskazywaną potrzebę kulturowego odrodzenia i integralności kontynentu
europejskiego, nierzadkie akcentowanie konieczności jego chrystianizacji czy
też rechrystianizacji, obrony tradycyjnych wartości rodzinnych, jednorodności i czystości etnicznej, narodowej tożsamości oraz suwerenności. W tym
kontekście też współczesny nacjonalizm wskazuje na potrzebę obrony czy też
rekonstrukcji tożsamości europejskiej, opartej przede wszystkim na dziedzictwie
grecko-rzymskim i chrześcijańskim. Tożsamość ta jest inaczej rozumiana niż
w krytykowanym przez nich modelu eurokratycznym czy kosmopolitycznym,
opierającym się na przeciwstawieniu europejskości oraz tożsamości narodowej,
uznawanej za przebrzmiałą, zanikającą oraz wręcz niebezpieczną, ponieważ
implikującą różnego rodzaju konflikty i antagonizmy (Schori Liang, 2007,
s. 27–29; Grumke, 2006; Greven, Grumke, 2006, s. 9).
Tożsamość europejska, o której tyle mówią przedstawiciele różnego rodzaju
ruchów o charakterze nacjonalistycznym, jak nietrudno zauważyć, jest silnie
powiązana z tożsamością narodową; budowana jest w dużej mierze w opozycji
do nieeuropejskich mniejszości czy imigrantów, a przede wszystkim, jak się
wydaje, oparta jest dziś na przeciwstawieniu jej islamowi (Fligstein, Polyakova,
Sandholtz 2012, s. 106–122). Tworzona jest też dychotomia świat islamski–
cywilizacja europejska, wskazuje się przy tym na antyczne i judeochrześcijańskie korzenie tej ostatniej, od których nie powinna się ona odżegnywać, ale za
wszelką cenę tę ciągłość kultywować pod groźbą jakiegoś finis Europe. W ten
sposób dyskurs o europejskiej tożsamości budowany jest na czymś, co zwane
jest zazwyczaj retoryką wykluczenia; mamy bowiem do czynienia z wyraźnym
podziałem na dwie grupy: „my” tj. Europejczycy, przedstawiciele cywilizacji
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zachodniej, hołdujący określonym wartościom i usiłujący ich bronić, oraz
„oni” stanowiący dla tego wszystkiego śmiertelne niebezpieczeństwo, któremu
należy się przeciwstawić, nie przebierając w środkach. W retoryce wykluczenia
język (jak i inne systemy symboliczne) służy do określenia oraz zdefiniowania podobieństw i różnic, wyznaczenia klarownych granic pomiędzy „my”
i „oni”, zazwyczaj właśnie poprzez wskazanie prawdziwych lub rzekomych
niebezpieczeństw i zagrożeń dla „nas”, czyli Europejczyków. Geert Wilders
z holenderskiej PVV wprost stwierdza, iż islam stanowi ideologię totalitarną,
sprzeczną z zachodnim stylem życia, i postrzega go jako największe obecnie
zagrożenie dla Europy i wartości, które ona reprezentuje. Dla Europy bowiem
to Rzym wraz z Atenami i Jerozolimą stanowi kolebkę cywilizacyjną. Cywilizacja zachodnia rozwinięta na tym podłożu, wedle Wildersa, to najbardziej
zaawansowana i najdoskonalsza cywilizacja, jaką znał kiedykolwiek świat.
Przestrzega on, iż Rzym nie upadł nagle, proces ten był rozłożony w czasie,
a główną jego przyczyną była niekontrolowana imigracja, której Rzymianie
nie chcieli nawet zauważać. „Jako ludzie Zachodu, podzielamy tę samą kulturę
judeochrześcijańską. Jestem z Holandii, a ty jesteś z Włoch. Nasze kultury
narodowe są gałęziami tego samego drzewa. Należymy nie do różnych kultur,
ale do różnych gałęzi jednej kultury. To dlatego, kiedy przybywamy do Rzymu,
wszyscy wracamy do domu w pewnym sensie. Przynależymy tutaj, jak również
do Aten i Jerozolimy. (…) Zwykli ludzie czują się związani z cywilizacją, którą
stworzyli ich przodkowie. Nie chcą, aby została ona zastąpiona wielokulturowym społeczeństwem, w którym wartości imigrantów są uważane za tak samo
dobre, jak ich własne. Nie jest ksenofobią i islamofobią uznanie naszej zachodniej kultury za lepszą od innych kultur, ale po prostu zdrowym rozsądkiem”
(Wilders, 2011). Przykład Wildersa pokazuje jednak coś jeszcze. Mianowicie
katalog wolności wymienianych przez niego, a zagrożonych na skutek ekspansji
islamu na świat cywilizacji europejskiej, ma wyraźne korzenie oświeceniowe.
Widzimy więc, iż ten współczesny nacjonalizm różni się dość znacznie od
swoich wcześniejszych postaci, zwłaszcza z okresu 1886–1945, które miały
wyraźnie antyoświeceniowe oblicze. We współczesnym nacjonalizmie zachodnioeuropejskim, przynajmniej tym głównego nurtu, korzenie oświeceniowe
odgrywają równie ważną rolę jak judeochrześcijańskie. Czego Wilders bowiem
chce bronić? Wolności, demokracji i tolerancji, równości mężczyzn i kobiet,
równouprawnienia homoseksualistów i heteroseksualistów, szacunku dla
chrześcijan, Żydów, niewierzących i apostatów, rozdziału Kościoła i państwa
czy wreszcie wolności słowa (Wilders, 2011).
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Warto jednak pamiętać, iż tożsamość europejska w różnoraki sposób przecież
może być rozumiana, termin ten bynajmniej nie stanowi jakiejś własności partii
o charakterze nacjonalistycznym. Jednym z jej bardziej znanych propagatorów jest
niemiecki socjolog Jürgen Habermas, konstatujący, iż wraz z procesem integracji
systemowej nie nastąpił analogiczny proces integracji społecznej, który mógłby
zaowocować powstaniem jakiegoś europejskiego demos. W związku z tym postulował on działania na rzecz stworzenia sui generis europejskiej postnarodowej
tożsamości. W 2004 r. opublikował artykuł zatytułowany Ist die Herausbildung
einer europäischer Identität nötig, und ist sie möglich? Zawierał on w tytule dwa
pytania, na które Habermas udzielał pozytywnej odpowiedzi: czy wykształcenie
europejskiej tożsamości jest konieczne oraz czy jest możliwe,. Konieczność samej
integracji wynika z przekonania niemieckiego socjologa, że nie istnieje inna
możliwość przeciwstawienia się hegemonii porządku ekonomicznego, albowiem
państwa narodowe nie są już w stanie stawić mu czoła w warunkach zglobalizowanej ekonomii (Habermas, 2003, s. 87). W związku z tym odzyskanie jakiegoś
poziomu kontroli politycznej nad globalnymi procesami gospodarczymi jest
możliwe tylko na poziomie jednostek większych niż państwa narodowe. Należy
więc wspierać rozwój takich formacji politycznych, stąd – jak stwierdzał w swoim
słynnym artykule – Europa pilnie potrzebuje konstytucji (Cichocki, 2011, s. 31).
Konstytucja ta służyć by miała właśnie stworzeniu europejskiej tożsamości politycznej opartej na wartościach państwowych, a odżegnującej się od subiektywnej
i symbolicznej identyfikacji z grupą narodową. Projekt Habermasa rzecz jasna
zdezaktualizował się ostatecznie po odrzuceniu przez kraje członkowskie UE
w referendach traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Wydaje się być
on też dobrym przykładem konceptu, który nie miał wielkich szans powodzenia
w związku ze swoim dość elitarnym charakterem, stanowił zaś pewien intelektualny konstrukt nieuwzględniający panujących realnie nastrojów oraz lęków rozwijających się w społeczeństwach poszczególnych krajów UE. Ponadto obywatele
UE raczej nie postrzegali i nie postrzegają siebie jako podmiotu konstytuującego,
demokratyczne uczestnictwo bowiem nie było rzeczywistą częścią składową
systemu europejskiej integracji i pozostało raczej marginalne. Jak wskazywała
Jutta Limbach, odwołując się m.in. do projektu Habermasa, nie ma szans, aby
europejska świadomość społeczna pojawiła się automatycznie, w momencie
kiedy proces integracji z dnia na dzień zostanie skierowany w stronę państwa
federacyjnego. Należy zająć się dyskomfortem obywateli oraz ich brakiem
zaufania i zrozumienia dla mechanizmów funkcjonowania UE (Limbach). Warto
jednak zauważyć, iż wiele zarzutów wysuwanych przez Habermasa pod adresem
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UE przy okazji omawiania przez niego problematyki europejskiej tożsamości
odnajdujemy w retoryce partii określanych mianem nacjonalistycznych, populistycznych czy skrajnie prawicowych. Według Habermasa, którego nie możemy
przecież posądzać o jakieś sympatie nacjonalistyczne czy też uniospceptycyzm,
mamy do czynienia z dostrzegalnym niedoborem wolności w Europie, deficytem
legitymizacji eurokratów, refeudalizacją sfery publicznej, związaną z ekspansją
biurokracji państwowej i masowych mediów, a w szerszym znaczeniu rozumianą
jako zagrożenie oddolnej debaty publicznej przez strategiczną manipulację
stosowaną systematycznie przez zorganizowane grupy interesu. Mamy też do
czynienia z coraz większym wyobcowaniem brukselskich polityków, owocującym postępującym rozziewem pomiędzy kształtowaniem się opinii i woli
politycznej obywateli a polityką faktycznie stosowaną do rozwiązywania istotnych
problemów. W związku z tym Habermas wskazywał nawet, że dziś tym, co może
łączyć mieszkańców poszczególnych krajów europejskich, jest przede wszystkim
uniosceptycyzm.
Wydaje się, iż najbliższe lata mogą być przełomowe, jeśli chodzi o tego
rodzaju tendencje w krajach Unii Europejskiej. Rok 2017 to wybory prezydenckie we Francji, o których już wiemy, iż zostały przez Marine Le Pen przegrane,
podobnie jak czerwcowe wybory parlamentarne przez jej partię Front Nationale.
Jednakże jeżeli prezydentura triumfującego w tej chwili Emmanuela Macrona,
który wygrał – jak się wydaje – przede wszystkim dlatego, iż nie był Le Pen,
będzie wyglądała podobnie jak jego poprzednika Françoise Hollande’a, wówczas
już nic nie zapobiegnie spełnieniu się najgorszych koszmarów brukselskich
eurokratów, którzy przecież czynnie zaangażowali się we francuską kampanię,
popierając kandydaturę Macrona. W wyborach holenderskich Partia Wolności
Geerta Wildersa co prawda nie zwyciężyła, wbrew wcześniejszym sondażom,
jednakże zdobyła drugie miejsce, tuż za Partią Ludową na rzecz Wolności
i Demokracji premiera Marka Ruttego. W chwili gdy piszę te słowa, czekają nas
jeszcze wrześniowe wybory w Niemczech, tutaj wedle sondaży Alternatywa dla
Niemiec może zdobyć ok. 10% głosów, a zdaniem niektórych możliwe jest nawet
zastąpienie przez nią socjaldemokratów w roli koalicjanta CDU, co wydaje się
jednak mało prawdopodobne. W 2018 roku zaś zaplanowane zostały wybory
m.in. w Austrii i Szwecji, w których to krajach na czele sondaży znajdują się
partie wykorzystujące nacjonalistyczną retorykę: Wolnościowa Partia Austrii
i Sverigedemokraterna (Szwedzcy Demokraci).
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IDEA PAŃSTWA ŻYDOWSKIEGO ALFREDA NOSSIGA
NA TLE KSZTAŁTOWANIA SIĘ DOKTRYNY SYJONIZMU
POLITYCZNEGO
ALFRED NOSSIG’S IDEA OF THE JEWISH STATE WITHIN
THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE DOCTRINE
OF POLITICAL ZIONISM

Michał Śliwa*

— ABSTRAKT —

— ABSTRACT —

Znaczący udział w tworzeniu międzynarodowego
ruchu syjonistycznego i jego doktryny politycznej
miały polskie środowiska żydowskie z terenu
Galicji i Królestwa Polskiego. Reprezentatywną
dla nich postacią był Alfred Nossig (1864–1943),
literat, artysta, myśliciel, polityk, wywodzący
się z lwowskiej inteligencji asymilatorskiej.
W obliczu nasilających się procesów narodowotwórczych, rozbudzenia aspiracji narodowych
Żydów w Europie Środkowo-Wschodniej
i postępów ruchu syjonistycznego ogłosił on
w 1887 roku rozprawę pt. Próba rozwiązania
kwestii żydowskiej, będącą przedrukiem cyklu
artykułów z poprzedniego roku, zamieszczonych w lwowskim „Przeglądzie Społecznym”.
Przedstawił w niej projekt odbudowy państwa
żydowskiego w Palestynie przez osadników
z Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiący
założenia doktrynalne tworzącego się nowego
ruchu żydowskiego. Jednakże w wyniku różnych
uwarunkowań podstawą doktrynalną międzyna-

The Polish Jewish milieus in the Galicia and
the Polish Kingdom regions participated to
a significant extent in the development of the
international Zionist movement and its political doctrine. A key contributing figure in this
respect was Alfred Nossig (1864–1943), a writer,
artist, politician and thinker, originating from
Lvov’s assimilationist intelligentsia. At a time of
intensified nation-building processes, the awakening of national aspirations of Jews in Central
and Eastern Europe, and the development of
the Zionist movement, in 1887 he published
a collection of essays – which in the previous
year originated as a series of articles in Lvov’s
“Przegląd Społeczny” (“The Social Review”) –
entitled Próba rozwiązania kwestii żydowskiej
[An Attempt to Resolve the Jewish Question].
In the publication, he presented a programme of
re-building the Jewish state in Palestine by settlers
from Central and Eastern Europe, outlining the
doctrinal underpinnings of the emerging Jew-
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rodowego ruchu syjonistycznego nie stało się jego
opracowanie, lecz dzieło Teodora Herzla Państwo
żydowskie.
Słowa kluczowe: doktryna polityczna, ruch
syjonistyczny, idee syjonistyczne, państwo
żydowskie
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ish movement. However, as a result of a range
of circumstances, his ideas did not become
the doctrinal basis of the international Zionist
movement, but instead published a decade later
Theodor Herzl’s oeuvre, Państwo żydowskie [The
Jewish State], became one.
Keywords: political doctrine, Zionist movement,
Zionist ideas, Jewish state

WPROWADZENIE

Na przełomie dwóch poprzednich stuleci w wyniku splotu różnorodnych
czynników i uwarunkowań wzmagały się na niespotykaną dotąd skalę procesy
narodowotwórcze w Europie Środkowo-Wschodniej, doprowadzając do powstania po wielkiej wojnie na gruzach monarchii rosyjskiej i austro-węgierskiej
nowych państw narodowych. Nie ominęły one również ludności żydowskiej,
zamieszkałej nie tylko na tym obszarze starego kontynentu, lecz także w innych
krajach europejskich i w Ameryce Północnej. W ostatnim bowiem ćwierćwieczu XIX wieku nasilił się proces kształtowania świadomości narodowej Żydów
i rozwój politycznego ruchu syjonistycznego. Formował się on w reakcji na nowe
wówczas wyzwania i problemy, przede wszystkim wzmagające się nastroje i akcje
antysemickie, pojawienie się aspiracji narodowych i obywatelskich ludności
żydowskiej, a w konsekwencji zaognienie się na niespotykaną dotąd skalę kwestii
żydowskiej. Poszukiwano różnych sposobów jej rozwiązania już jako zjawiska
o charakterze narodowym, społecznym i politycznym, a nie tylko religijnym.
Sprzyjało mu budzenie się ruchów niepodległościowych wśród wielu innych
narodów europejskich oraz ich ruchów i ideologii nacjonalistycznych. Wśród
samej ludności żydowskiej również narastał prąd nacjonalistyczny wskutek niezwykłego ożywienia procesów narodowotwórczych, pod wpływem gwałtownie
zachodzących przemian industrializacyjnych, urbanizacyjnych i modernizacyjnych ówczesnych społeczeństw. Jeszcze przed narodzinami syjonizmu politycznego dochodziło do osiedlania się Żydów w Palestynie w celu wytworzenia
nowej społeczności żydowskiej o charakterze polityczno-terytorialnym. W tej
sytuacji syjonizm stawał się jedną z wielu odmian powszechnego wówczas ruchu
narodowego, wywierającego decydujący wpływ na dzieje najnowsze (Hertzberg,
1986; Shimoni, 1995; Vital, 1975).
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POCZĄTKI RUCHU SYJONISTYCZNEGO
NA ZIEMIACH POLSKICH I PERCEPCJI IDEI SYJONIZMU

Jednocześnie załamywał się, słaby zresztą dotąd, ruch asymilatorski. Zmiany te
szczególnie zauważalne były na ziemiach polskich, przede wszystkim w Królestwie Polskim i w Galicji. Politycznym przejawem odrodzenia narodowego
Żydów stawały się powstające na początku przedostatniej dekady grupy syjonistyczne Chibbat Cijon (Miłośnicy Syjonu) w wielu miastach zaboru rosyjskiego, między innymi w Warszawie, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Kaliszu,
Białymstoku i Wilnie. Były one częścią rozwijającego się wówczas intensywnie
w całym imperium rosyjskim szerszego żydowskiego ruchu odrodzeniowego
i wyzwoleńczego w obliczu nasilających się prześladowań władz carskich,
którego organizatorzy zwołali do Katowic na początku listopada 1884 roku
konferencję syjonistyczną z zadaniem uporządkowania spraw organizacyjnych
i opracowania założeń ideowych (Zineman, 1935; Wróbel, 1991; Sroka, Bruti,
2017). Inicjatorem jego był lekarz i filozof pochodzący z terenu dzisiejszej Ukrainy i rozwijający działalność głównie w imperium carskim – Leon Pinsker. Był
on jednym z bardziej popularnych ideologów syjonizmu w Polsce, którego koncepcje upowszechniano i komentowano. On też przygotował podstawy ideowe
nowego ruchu – Miłośników Syjonu i stanął na jego czele. Dwa lata wcześniej
ogłosił w Berlinie głośną rozprawę: Autoemanzipation!, Mahnnruf an Seine
Stammesgenossen von einem russischen Juden, której polskie wydanie ukazało
się dopiero w 1900 roku, dwukrotnie jednak później jeszcze wznawiane w latach
trzydziestych XX wieku. Zwracał się w niej do zachodnioeuropejskiej społeczności żydowskiej, by ta wsparła i udzieliła pomocy swym rodakom osiadłym
w krajach środkowo-wschodniej części kontynentu, poddanych niesłychanemu
ostracyzmowi społeczno-politycznemu, ekonomicznemu i psychologicznemu.
Są oni bowiem – twierdził – najbardziej spauperyzowaną warstwą społeczną
w tych krajach, prześladowaną wskutek niebywałej judeofobii, osiadłą w gettach, pozbawioną praw i skazaną na wyniszczenie. Stosunek do nich sąsiadów
przybrał wręcz chorobliwy charakter, gdyż judeofobia skojarzona z różnymi
przesądami, zabobonami i instynktami nienawiści stała się psychozą, a „jako
psychoza – dowodził autor – jest ona nieustępliwa, a jako od dwóch tysięcy
laty odziedziczona choroba – nieuleczalną. Strach przed upiorami jako ojciec
judeofobii jest przyczyną, wywołującą tę abstrakcyjną, rzekłbym, platoniczną
nienawiść, przez którą czyni się odpowiedzialnym cały naród żydowski za
rzeczywiste lub rzekome występki poszczególnych jego członków, tylekroć ciska
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mu się w twarz oszczerstwa” (Pinsker, 1900, s.14). Nie mogą być oni w stosunku
do swych sąsiadów równorzędnym czynnikiem narodowym i społecznym,
ponieważ nie dysponują tym, co dzisiaj charakteryzuje nowoczesne narody:
własne terytorium z władzą polityczną i wspólny, rodzimy język. Nie mają
więc Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej poczucia wspólnoty terytorialnej
i politycznej, czyli nowoczesnej tożsamości narodowej oraz posiadania własnej
ojczyzny i państwa. Szczególna ich sytuacja wynika z faktu, iż „Żyd nigdzie
u siebie w domu nie jest, nigdzie nie jest uważany za domownika – jest wszędzie
obcym. Że on sam i jego ojcowie w tym kraju się urodzili, to w niczym stanu
rzeczy nie zmienia. W większości wypadków traktuje się go jako pasierba,
w najlepszym wypadku jako dziecko adoptowane, którego prawa można kwestionować, lecz nigdy nie jest uważany za prawowitego syna ojczyzny. Dumny ze
swojej germańskości Niemiec, Słowianin, Celt nie przyznaje, jakoby mu semicki
Żyd był równy. A jeśli nawet jako człowiek postępowy gotów będzie przyznać
mu wszystkie prawa obywatelskie, to jednak nigdy nie dojdzie do tego, aby
w tym swoim współobywatelu Żyda zapomnieć. Legalna emancypacja Żydów
jest szczytowym punktem postępu naszego stulecia. Ale legalna emancypacja
nie jest jeszcze towarzyską emancypacją, a dekretowanie tej pierwszej nie znosi
jeszcze ekskluzywności społecznego stanowiska Żydów” (Pinsker, 1900, s. 18).
Ponadto decyduje tu również czynnik religijny. Nie można bowiem zmienić ich
położenia w krajach osiedlenia poprzez równouprawnienie i uobywatelnienie,
ponieważ nie daje się to pogodzić z judaizmem – religijnym charakterem
tożsamości żydowskiej. Wszak emancypacja prowadzi do wyrzeczenia się
żydowskości i wykluczenia ze wspólnoty żydowskiej. Dlatego najwłaściwszym
sposobem jest samowyzwolenie się (autoemancypacja) wzorem społeczeństw
zachodnioeuropejskich w duchu wartości oświeceniowych, czyli odzyskanie
godności ludzkiej, człowieczeństwa, wolności jednostki itp. I w konsekwencji
odnowy tożsamości narodowej jako nowoczesnej wspólnoty ludzi wolnych,
opartej na przesłankach politycznych, a nie religijnych, gdyż judaistyczne
wyobrażenie narodu i świadomości narodowej rozmija się wyraźnie ze współczesnymi wymogami postępu i rozwoju narodu. Aczkolwiek – podkreślał
autor – nie można definitywnie odrzucić historyczno-religijnych uwarunkowań
nowego ruchu samowyzwoleńczego, włącznie z mesjańską ideą powrotu Żydów
do historycznego Syjonu, lecz nie one mają tworzyć nadal jego podstawy ideowe.
Upatrywanie bowiem rozwiązania kwestii żydowskiej w spełnieniu się wizji
mesjanistycznych i bierne jej wyczekiwanie może w obecnej sytuacji ludności
żydowskiej doprowadzić jedynie do upadku narodu żydowskiego. Odnowa
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przeto świadomości narodowej na gruncie politycznym, przejawiająca się
w dążeniu do odbudowy państwa żydowskiego, nie wykluczone, że na terenie
Palestyny, wzmocni procesy narodowotwórcze i modernizacyjne, w wyniku
których Żydzi przestaną być społecznością „wiecznych tułaczy”, kosmopolitów,
przekształcając się w nowoczesny naród na konkretnym terytorium, któremu
państwo zapewni zbiorowe i indywidualne bezpieczeństwo oraz odpowiednie
warunki nowoczesnego i postępowego rozwoju. W ten sposób Żydzi staną się
równoprawnym narodem wśród innych narodów, zyskując ich przychylność
i uznanie.
Realizację owej wizji rozwiązania kwestii żydowskiej miał zapoczątkować
zawiązany na wspomnianej katowickiej konferencji syjonistycznej nowy ruch
polityczny – Miłośnicy Syjonu, popularyzujący akcję osadniczą na terenie
Palestyny i przygotowanie Żydów osadników do pracy w rolnictwie, mającym
stanowić podstawę gospodarki przyszłego państwa.
Również w Galicji zanikał ruch asymilatorski, wypierany przez budzący się
ruch narodowy. Np. we Lwowie traciło na znaczeniu polonizatorskie Stowarzyszenie Przymierze Braci – Agudas Achim, ostro zwalczane przez budzący się ruch
narodowy. W 1882 roku odbył się tam pierwszy wieczorek syjonistyczny. W pięć
lat później Herman Diamand, przyszły czołowy polityk socjaldemokracji polskiej
w Galicji, założył Stowarzyszenie „Syjon”, które ogłosiło broszurę Jakim powinien
być program młodzieży żydowskiej (Lwów 1887), popularyzującą hasło osiedlania
się Żydów w Palestynie. Stowarzyszenie proklamowało jednocześnie program
uobywatelnienia Żydów, przebudowy stosunków żydowskich i unowocześnienia życia żydowskiego według uniwersalnych wzorów zachodnioeuropejskich,
zachowując jednocześnie tradycje judaistyczne. Po kilku latach intensywnej agitacji narodowej zamarł ruch asymilatorski, i w 1892 roku w miejsce wydawanego
przez Stowarzyszenie Przymierze Braci czasopisma „Ojczyzna” (1881–1892)
założono dwutygodnik „Przyszłość” (1892–1899), będący pierwszym pismem
syjonistycznym na ziemiach polskich. Na jego łamach uzasadniano główne
dążenie nowej idei – syjonizmu: emigracji Żydów do Palestyny. Swych zwolenników mobilizowano pod hasłem: „wszystkie warstwy żydowskie budzącego
się ruchu syjonistycznego i Żydzi wszystkich krajów solidaryzujcie się! Precz
z wygodną maskaradą asymilacyjną! Precz ze służalczym muzykantem Jankielem
i jego wielbicielami” (Feldman, 1893, s. 56; zob. też. Golczewski, 1981). Jednakże
rodzący się nowy ruch żydowski nie wzbudzał poważniejszego zainteresowania
ze strony polskiej opinii publicznej, której światlejszą część absorbowały głównie
sprawy rodzime, polskie (Ringel, 1910).
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Natomiast młoda inteligencja żydowska z uwagą śledziła przemiany zachodzące wśród warstw własnego narodu w poszczególnych krajach europejskich
i chłonęła napływające do kraju nowinki ideowe i propozycje polepszenia doli
swych rodaków. Nie zadawalały już ją koncepcje i projekty prekursora syjonizmu
politycznego Mojżesza Hessa, niemieckiego pisarza i filozofa, we wczesnym
okresie ideologa socjalizmu i przyjaciela Karola Marksa i Fryderyka Engelsa.
Opublikował on bowiem w 1862 roku dzieło: Rzym i Jerozolima. Ostatnia
kwestia narodowa, w którym zakwestionował sens akcji asymilacyjnej i emancypacyjnej Żydów w krajach osiedlenia, propagując ideę powrotu do Ziemi
Obiecanej. Tłumaczył bowiem, iż „pomimo oświecenia i emancypacji będący
na wygnaniu Żyd, który wypiera się swej narodowości, nigdy nie zdobędzie
szacunku narodów, wśród których mieszka. On może stać się naturalizowanym
obywatelem, lecz nigdy nie będzie zdolny przekonać gojów do tego, że całkowicie
oddzielił się od własnej narodowości” (Hess,1899, s. 22, cyt. za: Surzyn, 2014,
79–80). O żydowskości przesądza bowiem religia judaistyczna, określająca status
narodowościowy i kulturowy wyznawcy, który choćby dokonał nowego wyboru
światopoglądowego, to i tak pozostanie Żydem. Szczególny ów charakter religii
mojżeszowej wynika z zawartego przymierza Boga z Żydami i uznania ich za
naród wybrany, zdolny do przewodzenia całej ludzkości. Dlatego, zdaniem
niemieckiego myśliciela, należy odbudować u Żydów poczucie dumy narodowej,
wynikającej z samej istoty judaizmu i przekonać ich do podjęcia dzieła doskonalenia ludzkości poprzez odrodzenie idei człowieczeństwa i humanizmu. Dokona
się to może w nadchodzącej nowej epoce: erze wyzwolenia człowieka i ludzkości,
w wyniku którego ludzkość osiągnie nowy poziom rozwoju moralnego i społecznego, a Żydzi odbudują swoje państwo. Może to wszystko dokonać się na drodze
wielkiej, powszechnej przemiany socjalistycznej, zdeterminowanej wyznaniem
wiary judaistycznej, warunkiem której to przemiany jest rozbudzenie poczucia
wspólnoty narodowej i dumy z żydowskości. Wstępnym przeto krokiem powrotu
do Ziemi Obiecanej i odbudowy państwa izraelskiego – wnioskował M. Hess
– jest kolonizacja Palestyny poprzez wykup ziemi, jej odpowiednie zagospodarowanie i przygotowanie przyszłych osadników do pracy na roli. W tym celu
należy pozyskać finansjerę żydowską i poparcie niektórych państw, zwłaszcza
Turcji i Francji, rozwinąć na szeroką skalę akcję edukacyjną głównie wśród
młodzieży żydowskiej do osiedlania się w Palestynie, zapewniając jednocześnie
osadnikom bezpieczeństwo przez odpowiednio zorganizowane własne siły militarne. Postrzegając w syjonizmie wiele cech wspólnych z socjalizmem, tworzył
bowiem na ich podstawie nową synkretyczną koncepcję pełnego i ostatecznego
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wyzwolenia człowieka, ludzkości i Żydów, splatając również idee syjonizmu
mesjanistycznego z syjonizmem politycznym, na co już w przeszłości zwrócił
zasadnie uwagę znany historyk i publicysta syjonistyczny – Jakub Zineman, iż
„pomiędzy duchowo-mesjanistycznym syjonizmem Mojżesza Hessa a późniejszym syjonizmem Leona Pinskera i Teodora Herzla istnieje zasadnicza różnica.
Podczas gdy Pinsker i Herzl doszli do syjonizmu powodowani nędzą życia
politycznego i ekonomicznego Żydów, to Hess szuka w Palestynie zbawienia
dla kultury i mesjanistycznego ducha żydostwa. Różnica ta w światopoglądzie
syjońskim pogłębi się później i skrystalizuje w ostrym antagonizmie pomiędzy
politycznym syjonizmem Herzla a duchowym Ahada Haama” (Zineman, 1935,
s. 34–35).
DZIAŁALNOŚĆ PUBLICYSTYCZNA I POLITYCZNA
ALFREDA NOSSIGA

Budzący się ruch syjonistyczny na ziemiach polskich w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku chętniej sięgał już więc do koncepcji i propozycji syjonizmu
politycznego L. Pinskera, a następnie T. Herzla, Nathana Birnbauma, Nahmana
Syrkina i Maksa Nordau, aniżeli do twórczości ideowej M. Hessa. Sami też
jego promotorzy podejmowali próby opracowania stanowiska doktrynalnego
i ideowego nowego ruchu. Uwidoczniło się to szczególnie na terenie Galicji we
Lwowie, Tarnowie i Krakowie. W stolicy zaboru austriackiego, w tym samym
roku, kiedy powstało Stowarzyszenie „Syjon”, znany już wówczas, początkujący
literat, publicysta i działacz społeczny, w przyszłości również polityk, artysta
rzeźbiarz, muzyk i statystyk – Alfred Nossig (1864–1943) opublikował pierwszą
w Polsce rozprawę poświęconą politycznemu syjonizmowi: Próba rozwiązania
kwestii żydowskiej, będącą przedrukiem cyklu artykułów pomieszczonych
w drugim półroczu poprzedniego roku w lwowskim miesięczniku o profilu
demokratyczno-ludowym „Przegląd Społeczny”, redagowanym przez Bolesława
Wysłoucha (Nossig, 1886). Choć był znacząca postacią w żydowskim i polskim
życiu publicznym i kulturalno-naukowym, nie poświęcono mu poza biogramem
w Polskim Słowniku Biograficznym poważniejszych opracowań i studiów (Piber,
1978). Wychował się on bowiem w rodzinie Ignacego Nossiga, sekretarza gminy
żydowskiej we Lwowie, człowieka wykształconego i światłego, zwolennika asymilacji. Jego siostrą była Felicja, działaczka ruchu feministycznego, matka Adama
Próchnika z nieformalnego związku z Ignacym Daszyńskim. Sam Alfred Nossig

Michał Śliwa: Idea państwa żydowskiego Alfreda Nossiga

27

uzyskał gruntowne wykształcenie, gdyż studiował prawo, filozofię, ekonomię
i medycynę na uniwersytetach we Lwowie, Zurychu i w Wiedniu, uwieńczone
uzyskaniem doktoratu. Zanim rozpoczął studia ekonomiczne i socjologiczne
w połowie lat osiemdziesiątych XIX wieku nad położeniem społeczności żydowskiej w Polsce i Europie, następnie przystąpił do sformułowania założeń idei
syjonistycznej, rozwijał aktywną działalność w ruchu asymilatorskim, między
innymi współpracując ze Stowarzyszeniem Przymierze Braci – Agudas Achim
oraz jego organem prasowym – „Ojczyzna”, redagując go nawet w 1881 roku.
W rozwijanej wówczas wczesnej twórczości literackiej poszukiwał inspiracji
i wzorców w kanonie polskiej literatury pięknej. Jednakże pod wpływem
budzącego się odrodzenia narodowego Żydów i kształtującego się ruchu syjonistycznego coraz więcej uwagi poświęcał kwestii żydowskiej. Jeszcze przed ogłoszeniem wspomnianego cyklu artykułów w lwowskim „Przeglądzie Społecznym”
opublikował studium ekonomiczno-socjologiczne Uber die bevolkerung (Wien
1885). Zapoczątkował nim liczne opracowania dotyczące położenia socjalno-ekonomicznego ludności żydowskiej, jej terytorialnego rozmieszczenia oraz
dziejów i kultury, uzasadniając rozwiązanie kwestii żydowskiej przede wszystkim
poprzez odrodzenie państwa żydowskiego w Palestynie. Pragnął w ten sposób
dowieść naukowych przesłanek idei syjonistycznej (Nossig: 1887a, 1894, 1903,
1904a, 1904b, 1920, 1921, 1922a, 1922b). W tym celu założył w Berlinie w 1902
roku Żydowski Instytut Statystyki i Demografii, w ramach którego inicjował
opracowywanie odpowiednich materiałów statystyczno-demograficznych
w postaci serii wydawniczej Judische statistik, stanowiących podstawę naukową
projektu odbudowy państwa żydowskiego na terenie Palestyny. Stawiało go
to wśród najlepszych znawców kwestii żydowskiej na przełomie XIX i XX
wieku. Uczestniczył także od zjazdu założycielskiego w Bazylei (1897) w międzynarodowym ruchu syjonistycznym, pozostając jednak w ostrym konflikcie
z przywódcą Światowego Kongresu Żydów – Teodorem Herzlem z powodów
charakterologicznych i różnicy poglądów w kwestii sposobów i form kolonizacji
żydowskiej w Palestynie i odbudowy państwa żydowskiego. Zapewne Herzl nie
był skłonny uznać prekursorskiej roli Nossiga w opracowaniu idei syjonizmu
politycznego oraz że ktoś wyprzedził go o całą dekadę. Toteż w czasie obrad
zjazdu bazylejskiego nie zaproponował stanowiska drugiego wiceprezesa Światowego Kongresu Żydów autorowi Próby rozwiązania kwestii żydowskiej, lecz
mało znanemu, młodemu działaczowi syjonistycznemu z Tarnowa, adwokatowi
Abrahamowi Salzowi, który zetknął się z nim zapewne w czasie swych studiów
prawniczych na uniwersytecie wiedeńskim. Pomimo że Nossig od 1889 roku
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mieszkał w Wiedniu, a następnie w Berlinie, utrzymywał jednak żywe kontakty
ze środowiskiem polskim, między innymi z Ignacym Paderewskim w sprawach
literacko-muzycznych i politycznych oraz z opiniotwórczymi ośrodkami
krajowej prasy polskiej – „Słowem Polskim”, „Kurierem Polskim”, „Kurierem
Warszawskim”, „Prawdą”, zamieszczając na ich łamach teksty literackie i korespondencje zagraniczne. Po zakończeniu wojny często przebywał w Warszawie,
podtrzymując szerokie kontakty towarzyskie, także w świecie kultury i polityki.
Na początku lat dwudziestych starał się pozyskać czołowych polskich polityków
do swych planów utworzenia federacji państw europejskich, a także zbliżenia
francusko-niemieckiego oraz porozumienia niemiecko-polskiego, w wyniku
którego Polska miała odstąpić Niemcom odzyskany po wojnie fragment Pomorza za wybudowanie jej portu morskiego. W późniejszych latach kontynuował
wysiłki i działania na rzecz bezpieczeństwa i pokoju, propagując ideę zbliżenia
między narodami i wyznaniami religijnymi, oraz współpracy ogólnoeuropejskiej
(Marszałek, 2996; Łastawski, 2003). Po dojściu Adolfa Hitlera do władzy opuścił Niemcy i osiadł w Szwajcarii, po czym w 1934 roku zamieszkał w Pradze.
Znaczną też część czasu spędzał w swym dawnym rodzinnym Lwowie, zabiegając
o pozyskanie od władz i społeczeństwa polskiego funduszy na wykonanie monumentalnej rzeźby Góra Święta (Nossig, 1934), usytuowanej na górze Karmel
i mającej symbolizować współpracę narodu żydowskiego z innymi narodami
w dziele odbudowy państwa żydowskiego i urzeczywistnienia pokoju w świecie.
W następnym roku po wybuchu drugiej wojny światowej przybył do Warszawy
i po utworzeniu getta usiłował zainteresować niemieckie władze okupacyjne
planem emigracji Żydów z Generalnej Guberni. Na polecenie władz niemieckich
został członkiem Judenratu i zamieszkał w getcie przy ul. Muranowskiej 42.
Donosił im na swych rodaków. W styczniu 1943 roku przedłożył warszawskiemu
gestapo sześciostronicowe opracowanie o żydowskim ruchu oporu, włącznie
z podaniem informacji i planów o ściśle zakonspirowanych kryjówkach podziemia żydowskiego. Wówczas kierownictwo Żydowskiej Organizacji Bojowej,
rozpoznawszy jego faktyczną rolę w getcie, wydało na niego wyrok śmierci, który
w kilka tygodni później wykonano (Mulak, 1990). Potwierdziło się bowiem po
latach, iż był on zaufaną osobą gestapo jako stary współpracownik wywiadu
niemieckiego jeszcze sprzed I wojny światowej, którą to działalność agenturalną
kontynuował nawet z hitlerowskim gestapo po 1933 roku.
Druga, owa haniebna i zdradziecka strona aktywności, bezsprzecznie wybitnego intelektualisty, stała się zapewne bezpośrednią przyczyną przemilczenia
i skazania go na zapomnienie. Aczkolwiek jeszcze przed ujawnieniem faktycznej
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roli w niemieckim systemie represyjnym i niemieckiej polityce, jego nazwisko
pojawiało się niezwykle rzadko, wręcz incydentalnie, w literaturze traktującej
o syjonizmie. Za głównego bowiem twórcę ruchu i ideologii syjonistycznej uznawano niezmiennie Teodora Herzla, nie szczędząc mu hołdów i hagiograficznych
ocen typu: „arystokrata duchowy”, „wielki wizjoner”, świetny pisarz”, „głęboki
intelektualista”, „wielki nasz wódz i nauczyciel” itp. (Zineman, 1946). Tymczasem
Nossig wywarł również znaczący wpływ na życie intelektualne i ideowe swojej
epoki, szczególnie na przełomie dwóch poprzednich wieków. Jego działalność
ideowa i organizatorska w międzynarodowym ruchu syjonistycznym nie była
wszak jedyną i najważniejszą, gdyż zaznaczył swój udział wielu innych obszarach
i dziedzinach życia społecznego: literaturze, sztuce muzycznej i plastycznej,
publicystyce, polityce, myśli społecznej itp. Jednakże najtrwalszym i najbardziej
interesującym śladem jego aktywności pozostaje niewątpliwie podjęta próba
zdefiniowania ruchu syjonistycznego i idei syjonistycznej i jej realizacji. Swymi
przemyśleniami intelektualnymi i ideowymi zawartymi w przywołanej już rozprawie: Próba rozwiązania kwestii żydowskiej (1887) wyprzedził on o całą dekadę
wystąpienie uznanego za twórcę – ojca syjonizmu – Teodora Herzla ze słynną
„biblią syjonizmu” – Der Judenstaat (1896), o popularności której przesądziła
również forma wypowiedzi: wręcz publicystyczna i łatwa w percepcji, odwołująca się do emocji czytelnika, oraz oczywiście odpowiednio promowana w wielu
krajach, gdyż szybko przełożona na liczne języki świata. Natomiast lwowski
autor nadał swojemu tekstowi bardziej naukowy charakter, wprowadzając liczne
analizy statystyczne i odwołując się do literatury fachowej, by w sposób naukowy
uzasadnić główny cel budzącego się żydowskiego ruchu narodowego – była nim
odbudowa państwa na terytorium Palestyny. Poza wydaniem niemieckim, i oczywiście polskim, jego rozprawa nie doczekała się szerszej percepcji w środowisku
żydowskim.
PRÓBA ROZWIĄZANIA KWESTII ŻYDOWSKIEJ

Wcześniej – jak już wzmiankowałem – pełny tekst rozprawy opublikował A. Nossig w lwowskim „Przeglądzie Społecznym”. Zawarty w niej bogaty materiał statystyczny i socjologiczny zaczerpnął również z przywołanego już tutaj swojego
źródłowego opracowania: Materialien zur Statistik der judischen Stammes, którego fragmenty publikował wcześniej na łamach warszawskiego czasopisma
„Izraelita” (1886), i opracowania Statystyka Żydów w Europie (1886). Składa się
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ona z dwóch części: pierwsza, obszerniejsza – Zarys demografii szczepu żydowskiego zawiera charakterystykę stosunków ludnościowych, ekonomicznych,
społeczno-politycznych, kulturalno-umysłowych i moralno-etycznych, oraz
druga – Projekt polityki w kwestii żydowskiej przedstawia cele tworzącego się
ruchu syjonistycznego i program ich realizacji. Za punkt wyjścia koncepcji
syjonistycznej przyjął on założenie o konfliktogennym charakterze współżycia
ludności żydowskiej w każdym nowym miejscu osiedlenia, gdyż – jak pisał – „od
dwóch niemal tysięcy lat widzą ludy obok siebie odłamy rozproszonego szczepu
żydowskiego. Ze wspólnego tego pożycia wyradzały się w prawie bez przerwy
stosunki nader opłakane zarówno dla Żydów, jak i narodów ich otaczających.
W czasach najnowszych stosunki te w wielu miejscach doszły do nieznośnego
stopnia napięcia; a nie bez powodu wypowiadamy przypuszczenie, że ukształtują
się one w przyszłości raczej gorzej, aniżeli korzystniej. Czas położyć kres owym
ścieraniom i zatargom, objętym nazwą kwestii żydowskiej” (Nossig, 1887b, s. 1).
Winą za trudne położenie swych rodaków obarczał ich sąsiadów. Jednocześnie
podnosił przewagę życia żydowskiego w każdym jego przejawie nad ludnością
miejscową. Przede wszystkim zwracał uwagę na wysoką, przewyższająca nawet
trzykrotnie, w stosunku do ludności nieżydowskiej, dynamikę procesów demograficznych Żydów. Tłumaczył ją zwiększoną płodnością kobiet żydowskich,
zawieraniem małżeństw w stosunkowo wczesnym wieku, prowadzeniem bardziej
racjonalnego trybu życia, przebywaniem w otoczeniu nieprzyjaznym, wymuszającym życie w odosobnieniu, wydłużeniem życia i spadkiem śmiertelności dzieci
w wyniku poprawy zdrowotności i higieny, ograniczeniem współżycia małżeńskiego i seksualnego do rodzimej grupy etnicznej itp. Szczególnie w tej ostatniej
przesłance upatrywał on zachowanie w diasporze czystości rasowej Żydów,
dziedziczących cechy antropologiczne dawnych starożytnych Hebrajczyków.
Istniejące zaś pomiędzy nimi różnice, np. między odłamem żydowskiej społeczności sefardyjskiej a aszkenazyjskiej, wynikać miały z terytorialnego miejsce
osiedlenia, co miało być zjawiskiem właściwym dla każdego narodu zamieszkującego różne obszary świata. Wykazują oni – jak żaden inny naród – duże
zdolności przystosowawcze do nowych warunków przyrodniczych i klimatycznych, co zapewnia im wysoki dobrostan życia. Utrwaliły się one jeszcze jako
pewne cechy „biotyczne” pod wpływem nieustannej walki o przetrwanie biologiczne i fizyczne w niesprzyjającym otoczeniu przyrodniczym i społecznym. A to
znowu wskutek prześladowań i konieczności zapewnienia bytu wzmocniło więzi
etniczne i solidarność wspólnotową, silnie motywowane czynnikami religijno-narodowymi i rozbudzanymi celową i świadomą polityką przywódców żydow-
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skich. Współcześnie wśród społeczności żydowskiej występują dwie orientacje:
pierwsza, dominująca, o charakterze religijno-narodowym, wedle której należy
oczekiwać na spełnienie się wyznania wiary judaistycznej i zapowiedzi proroków
o przyjściu Mesjasza i odrodzeniu Izraela, oraz druga – kwestionująca religijno-narodowe przesłanie i opowiadająca się za asymilacją w kraju osiedlenia jako
najpewniejszej drogi osiągnięcia przez Żydów postępu i awansu cywilizacyjnego.
Ich postawy i zachowania, w sumie ponad sześciomilionowej rzeszy ludzi, są
zróżnicowane w zależności od sytuacji i położenia w danym kraju osiedlenia: od
pełnej izolacji, wrogości i prześladowań, podbudowanych nienawiścią rasową
i religijną w krajach zachodnioazjatyckich i północnoafrykańskich, poprzez
częściowe ograniczenie praw i swobód ekonomicznych i społeczno-politycznych
oraz silnym niekiedy antysemityzmie w Europie Środkowo-Wschodniej, aż po
pełną emancypację i widoczną asymilację w społeczeństwach zachodniej Europy
i w Ameryce Północnej. To wszystko powoduje, że współcześnie kwestia żydowska jest zjawiskiem złożonym, którego rozwiązania w sposób harmonijny
i skuteczny nie zapewnia dotychczasowa polityka; wręcz przeciwnie – wzmaga
na podłożu rasowym, religijnym, ekonomiczno-społecznym i kulturowym
nienawiść i prześladowania w różnych formach i postaciach, w zależności od
stopnia poziomu cywilizacyjnego danego państwa. Jej rozwiązanie wymaga –
wnioskował A. Nossig – zastosowania nowych środków i sposobów. Tym bardziej, że dotyczy ona społeczności, będącej nie tylko wspólnotą religijną, lecz
również narodową. O jej narodowej istocie i charakterze decyduje bowiem
między innymi pochodzenie ze jednej siedziby terytorialnej, wspólna przeszłość,
jednolite cechy biologiczno-fizyczne, zachowanie „czystości plemiennej”, posługiwanie się literackimi językami: hebrajskim i jidysz, zachowanie silnych więzi
etnicznych opartych na „więzach krwi”, wzmocnionych jeszcze więzią terytorialną dużych ich skupisk (miasta) w krajach osiedlenia, dysponowanie odpowiednią organizacją polityczną w postaci samorządu gminnego i licznych stowarzyszeń, prowadzenie różnorodnego i bogatego życia umysłowego
o charakterze literackim, artystycznym i edukacyjnym, wyznawanie religii
monoteistycznej, silnie przenikniętej pierwiastkami narodowymi i mesjanistycznymi i stanowiącej podstawę ładu narodowego, a także przestrzeganie wspólnych
wartości moralnych i zasad obyczajowych oraz zachowanie silnego poczucia
narodowego przez większość Żydów – w ośmiu dziesiątych ich ogółu itp.
Wszystko to sprawia, iż współcześnie Żydzi stanowią „prawidłową i zupełną
narodowość”. Dlatego dziś już nie wystarcza im polityka emancypacyjna i asymilacyjna, gdyż nie odpowiada osiągniętemu etapowi rozwoju narodowego,
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społecznego, kulturowego i cywilizacyjnego. Oczekiwania ich są już dużo
większe i zasadnicze. Tym bardziej, iż procesowi emancypacyjnemu zagrażają
narastające ze strony ludności nieżydowskiej poważne sprzeczności i konflikty
na tle ekonomicznym, politycznym i społecznym, które w nieodległej przyszłości mogą doprowadzić do tragicznych w skutkach wystąpień antyżydowskich na
skalę masową. W tej sytuacji większość społeczności żydowskiej, by zachować
wspólnotę narodową – przewidywał autor – opowie się za polityką odbudowy
państwa izraelskiego na terytorium Palestyny. Natomiast mniejszość żydowska
pozostanie w dotychczasowych krajach osiedlenia i całkowicie się zasymiluje
z narodami nieżydowskimi. O masowej emigracji, właściwie reemigracji do
historycznej ojczyzny Izraela przesądzi również religijność Żydów, podtrzymujących wiarę w przyjście Mesjasza, dzięki któremu zakończy się okres diaspory
i nastąpi odrodzenie państwa izraelskiego. Może ono nastąpić jedynie na terytorium Palestyny, której idea przenika różne odłamy judaizmu na samym jej
obszarze oraz bliskich jej terytoriów, między innymi w krajach zachodnioazjatyckich, północnoafrykańskich i wschodnioeuropejskich, gdzie występują liczne
skupiska ludności żydowskiej, której położenie i warunki życia są bardzo trudne.
W tej sytuacji jedynym koniecznym rozwiązaniem jest założenie państwa żydowskiego w Palestynie, kraju będącym jak dowodził A. Nossig – „ojczyzną Żydów
niegdyś przez nich opuszczoną, narodową tradycją uświetnioną, której odzyskania spodziewają się oni na mocy religijnych dogmatów i przepowiedni; Palestyna
i tylko Palestyna wchodzi w program konserwatywnej większości Żydów, jako
też w programy oświeconych »przyjaciół Syjonu«. Ogół zmuszony do emigracji,
skoro chodzić będzie nie o przedłużenie wygnania, ale o narodową restaurację
– żadną miarą nie da się nakłonić do obrania innego kraju. Przez osiedlenie się
w Palestynie cały przyszły ruch przybierze charakter reemigracji: Palestyna jest
krajem mało zaludnionym, nie zajętym przez żaden ucywilizowany organizm
narodowy i państwowy, a naturalne jego źródła dochodu leżą prawie ugorem;
jest to jeden z niewielu, jeśli nie jedyny kraj, w którym przy odpowiedniej pracy
wzrost źródeł dochodu mógłby dotrzymać kroku wzrastania ludności żydowskiej; jako kraj wschodni w ogóle, w szczególności zaś jako pierwotna siedziba
Żydów, jest on ze względów klimatycznych dla Żydów najodpowiedniejszym”
(Nossig, 1887b, s. 71).
Nadawał przeto Nossig idei syjonizmu uniwersalny charakter wyzwoleńczy,
ponieważ spełnienie jej głównego celu, jakim miała być odbudowa państwa
żydowskiego, zaspakajało potrzeby nie tylko ludności żydowskiej, lecz również
jej sąsiadów w krajach osiedlenia. Są tym zainteresowani zarówno Żydzi, jak i ich
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sąsiedzi. Rozwiązanie bowiem kwestii żydowskiej ma z jednej strony uwolnić
ludność nieżydowską od wszelkich negatywnych skutków współistnienia z ludnością żydowską, a tej zaś zapewnić pełną wolność i rozwój, pozwalając osiągnąć
wyższy poziom cywilizacyjny i kulturalny. Warunkiem spełnienia tych celów
jest przyjęcie koncepcji radykalnego i skutecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, niemożliwego do zakwestionowania w przyszłości i urzeczywistnionego
możliwie w najkrótszym czasie, by uniknąć narastających konfliktów Żydów
z ich sąsiadami. Do tej pory proponowane rozwiązania nie były skuteczne, ponieważ miały często charakter doraźny i prowizoryczny, dotyczyły jedynie grupy
ludności żydowskiej z danego kraju lub obszaru osiedlenia, nie uwzględniały
natomiast czynnika historycznego i narodowego itp. Dlatego dotychczasowe
różne propozycje i działania nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, np.
polityka asymilacji czy emancypacji Żydów poprzez upowszechnianie oświaty
i wykształcenia, równouprawnienie i poprawę położenia ekonomicznego,
reformę religijną i podnoszenie poziomu etycznego, względnie chrystianizację
lub islamizację, a nawet całkowite pozbawienie dotychczasowych praw i swobód.
Wyobrażalne jest również – dodawał Nossig – zorganizowanie mniejszości
żydowskiej w dotychczasowych krajach osiedlenia na zasadzie odpowiedniej
autonomii albo przesiedlenie jej do kilku wybranych krajów. Ale żaden z tych
sposobów nie doprowadzi do rozwiązania kwestii żydowskiej, ponieważ nie
jest to możliwe w przypadku tak nabrzmiałych i skomplikowanych, o wysokim
stopniu konfliktowości, wzajemnych stosunkach ludności żydowskiej z ludnością
nieżydowską. W tej sytuacji jedynym realnym i skutecznym środkiem jej rozwiązania pozostaje planowa i dobrowolna emigracja (właściwie reemigracja) Żydów
do Palestyny i odbudowa państwa izraelskiego. Powrót do historycznej siedziby
jest najodpowiedniejszym rozwiązaniem, gdyż dla zdecydowanej większości
Żydów o orientacji konserwatywnej oznacza spełnienie się mesjanizmu religijnego. Tym bardziej, iż pozwoli szybko zwrócić poniesione nakłady kapitałowe
na kolonizację i ożywczo wpłynie na sąsiedni narody orientalne, zbliżając je
do kultury i cywilizacji zachodniej. Aby ów projekt osadnictwa i odrodzenia
państwa żydowskiego się powiódł, należy poprzez odpowiednią akcję uświadamiającą pozyskać diasporę żydowską oraz poparcie ludności nieżydowskiej,
w tym przede wszystkim ich ugrupowań narodowych, a także przywódców
mocarstw, współdecydujących o odrodzeniu Izraela. Po osiągnięciu tego celu
należy przystąpić do opracowania planu założenia państwa żydowskiego, włącznie z określeniem w przyszłej konstytucji jego ustroju, zabezpieczenia pozycji
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międzynarodowej, rozwoju wewnętrznego i reformy judaizmu itp. Wszystkie te
przygotowania organizacyjne powinny przejąć żydowskie stowarzyszenia kolonizacyjne z każdego kraju osiedlenia, połączone w skali ogólnoświatowej w silną,
scentralizowaną organizację, wspieraną przez kapitał żydowski i powszechne
świadczenia przez wszystkich Żydów. Trzeba bowiem pozyskać środki finansowe
na wykupienie terytorium Palestyny oraz sfinansowanie kosztów utworzenia
armii izraelskiej w celu ochrony reemigrantów i tworzonych władz izraelskich,
zanim jeszcze powstanie państwo żydowskie, które zapewniłoby bezpieczeństwo
i pokój nowemu społeczeństwu i państwu. Tym bardziej że odzyskanie Palestyny
możliwe będzie zarówno poprzez akcję odpłatnej kolonizacji i działania dyplomatyczne, jak również akcję wojskowo-militarną. Jedynie zastosowanie wielu
środków pozwoli definitywnie rozwiązać kwestię żydowską. Aby to osiągnąć,
„wy zaś, członkowie samodzielnych szczęśliwych narodów, pośród których
żyje naród żydowski – apelował w konkluzji swych rozważań Alfred Nossig
– poznajcie w nim na prawdę przyjaciela i brata, nie w tym znaczeniu, jakie
głosi zgubny frazes, i traktujcie go w tym duchu. Dopomóżcie mu do jedności
i samodzielności, jaką się cieszyć winien każdy naród; dopomóżcie mu do tego,
przede wszystkim ze względu na własne wasze dobro, które w przeciwnym razie
będzie zagrożeniem i w rozwoju wstrzymaniem. Jeśli zaś zarazem i pomyślność
żydowskiego narodu będzie przez to ugruntowaną i zabezpieczoną, któż z ludzi
sprawiedliwych i światłych nie życzyłby mu tego? Żądacie rozwoju i szczęścia
ludzkości; przyznajcież więc wszystkim narodom prawo rozwijania się i dążenia
do bytu szczęśliwego” (Nossig, 1887b, s. 89).
PROGRAM BAZYLEJSKI – JEGO MODYFIKACJE I KONTYNUACJE

Jednakże nie prekursorskie idee syjonistyczne Alfreda Nossiga stały się założeniami nowego ogólnoświatowego ruchu żydowskiego – ruchu syjonistycznego,
formalnie powołanego na pierwszym kongresie syjonistycznym w Bazylei
w dziesięć lat po wystąpieniu lwowskiego ideologa. I nie jemu też przypadła
rola twórcy tego ruchu i jego ideologii, lecz Teodorowi Herzlowi, którego
wspomniana rozprawa Der Judenstaat, ogłoszona w lutym 1896 roku, uznana
została za biblię syjonizmu i zyskała wielką popularność zwłaszcza wśród Żydów
środkowo-wschodnioeuropejskich, stając się wykładnią doktryny syjonistycznej (Herzl, 2006; Surzyn, 2014). Swym podtytułem: Próba rozwiązania kwestii
żydowskiej przypominała tytuł rozprawy Alfreda Nossiga. Wspólne było dla
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nich postawienie zasadniczego celu tworzącego się ruchu syjonistycznego –
rozwiązania kwestii żydowskiej poprzez odbudowę państwa izraelskiego na
terytorium Palestyny i uzasadnienie procesu przekształcenia żydowskiej wspólnoty etniczno-religijnej w nowoczesny naród zorganizowany wzorem narodów
europejskich w państwo narodowe. Miało ono bowiem powstać przy poparciu
czynników międzynarodowych w Palestynie, czyli „ziemi bez ludu”, tzn. bez
Żydów – „ludu bez ziemi” – poprzez osiedlenie na jej terytorium. Miało być
państwem nowoczesnym o nowym ustroju społecznym ze „słoneczną perspektywą wolności, szczęścia i honoru” w formie republikańsko-demokratycznej,
zachowującym neutralność w stosunkach międzynarodowych, zabezpieczających interesy narodowe mniejszości etnicznych i urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej. Miało być wzorem demokratyzmu, nowoczesności
i humanitaryzmu dla innych narodów i organizacji państwowych.
Der Judenstaat stał się podstawą przyjętego w Bazylei programu budowy
państwa izraelskiego w Palestynie. Jego autor stanął też na czele tworzącego się
międzynarodowego ruchu syjonistycznego. Co prawda ów program bazylejski,
ogólny i lapidarny (Hurewitz, 1956; Vital, 1975) nie odbiegał znowu zasadniczo
od koncepcji i postulatów zawartych w rozprawie Alfreda Nossiga Próba rozwiązania kwestii żydowskiej, lecz kierunek jego realizacji nadawał już kto inny: myśliciel i polityk wiedeński. On bowiem doprowadził do zwołania wspomnianego
kongresu bazylejskiego i konsolidacji międzynarodowego ruchu syjonistycznego,
stając na czele powołanej Światowej Organizacji Syjonistycznej jako ośrodka
skupiającego wszystkie organizacje syjonistyczne na świecie i koordynującego
ich działania na rzecz utworzenia państwa izraelskiego na terytorium Palestyny.
Pod jego przywództwem bujnie rozwijał się ruch syjonistyczny, nie stając się
jednak nigdy ruchem większościowym Żydów. Tym bardziej, iż spełnienie
jego celów nie było zadaniem łatwym, pomimo dużego wsparcia finansowego,
dyplomatycznego i moralnego ze strony zamożnych i wpływowych grup żydowskich z zachodniej Europy i Ameryki Północnej, ponieważ przeciwna mu była
znaczna część opinii światowej i polityki międzynarodowej. Sprzeciwiała się mu
również duża część samej ludności żydowskiej, zwłaszcza ultraortodoksyjnych
Żydów, uznających za przedwczesne budowanie państwa izraelskiego, gdyż nie
pojawił się jeszcze Mesjasz, a tylko on może wprowadzić „wybrany naród” do
Ziemi Obiecanej. Zwalczał go również stosunkowo silny w Europie Środkowo-Wschodniej żydowski socjalistyczny ruch robotniczy (Bund), opowiadający
się za uregulowaniem kwestii żydowskiej w krajach osiedlenia na zasadzie autonomii narodowo-kulturalnej, z wykorzystaniem języka żydowskiego – jidysz.
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W dodatku, od pierwszych chwil ustalenia doktryny syjonistycznej pojawiło się
w niej wiele nurtów i orientacji wzajemnie się zwalczających, między innymi
syjonizm kulturowy, syjonizm polityczny, syjonizm socjalistyczny, syjonizm
religijny, syjonizm rewizjonistyczny itp.
Najpoważniejsze jednak trudności sprawiały władze tureckie, które pomimo
nieustających zabiegów samego Herzla i jego przyjaciół nie wyrażały zgody
na legalne osadnictwo Żydów w swej dawnej ojczyźnie. Wówczas rozpoczęto
intensywne poszukiwania innych terytoriów osadnictwa żydowskiego: od krajów Dalekiego Wschodu – Jamajki i Wietnamu poprzez kraje Azji Mniejszej,
Europy Środkowo-Wschodniej, Afryki (Madagaskar lub Uganda) i Ameryki
Południowej (Argentyna). Ostatecznie jesienią 1902 roku wybrano Ugandę,
którą to kolonię afrykańską zamierzały udostępnić osadnictwu żydowskiemu
władze brytyjskie. Początkowo propozycję tę popierał Teodor Herzl, napotykając
jednak na silny sprzeciw znacznej części ruchu syjonistycznego, o mało co nie
doprowadziło to do rozłamu w tym ruchu. Stała się ona bowiem przedmiotem
ostrego sporu na szóstym kongresie syjonistycznym w Bazylei, w sierpniu
1903 roku. Wśród jej zdecydowanych oponentów występował Alfred Nossig.
W przemówieniu kongresowym i w specjalnie opracowanej rozprawie w języku
niemieckim, wydanej następnie w lutym 1904 roku we Lwowie w języku polskim,
wspomnianej już Kolonizacji żydowskiej w Palestynie, bronił idei utworzenia
państwa izraelskiego w Palestynie. Przyczyny dotychczasowych niepowodzeń
kolonizacyjnych postrzegał nie tylko w niechętnej polityce tureckiej, lecz także
w nieodpowiednim przygotowaniu organizacyjnym i ekonomicznym akcji
osiedleńczej. Nie stwarzają one jednak – jak sądził – przesłanek do rezygnacji
z odbudowy państwa żydowskiego w Palestynie, gdyż wkrótce w obliczu narastającego kryzysu bałkańskiego i rozkładu państwa osmańskiego władze tureckie
mogą w ramach reorientacji swej polityki zagranicznej udostępnić na zasadach
autonomicznych Palestynę osadnictwu żydowskiemu. Należy przeto skoncentrować się na kolonizacji Palestyny i krajów sąsiednich, prowadzonej w sposób planowy i systematyczny, wspartej działaniami dyplomatycznymi i w razie potrzeby
akcją zbrojną, a nie poszukiwać nowych, egzotycznych obszarów dla przyszłego
państwa izraelskiego, np. w Ugandzie. Próba kolonizacji brytyjskiej posiadłości może się bowiem okazać ze względów ekonomicznych, klimatycznych,
komunikacyjnych, politycznych i zdrowotnych przedsięwzięciem ryzykownym
i niewykonalnym. Dlatego jedynym naturalnym programem syjonistycznym
pozostaje projekt kolonizacji Palestyny i krajów sąsiednich, za realizacją którego
przemawiają argumenty historyczne, religijne i ekonomiczne. Powinna ona
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przybrać charakter nie tylko rolniczy, lecz również miejski i przemysłowy. W tej
sytuacji – wnioskował autor – pozostając w zgodzie ze stanowiskiem pierwszego
kongresu bazylejskiego, należy przystąpić do realizacji „nowego programu kolonizacyjnego” opartego na następujących zasadach: „dzieło kolonizacji Palestyny
przez Żydów należy bez przerwy i energicznie kontynuować; należy je przygotować przez nabywanie odpowiednich terytoriów; kolonizacja nie powinna
ograniczyć się do tureckiej Palestyny, lecz sięgać i w terytoria krajów ościennych;
kolonizacja ma mieć prócz rolniczego, także charakter miejski i przemysłowy;
kolonizację mają wyprzedzić odpowiednie badania, a prowadzić je należy na
podstawie jednolitego planu; kolonizacja ma być zupełnie legalną, równolegle
z nią mają iść starania o coraz wyższe prawne gwarancje” (Nossig, 1904b, s.43)
W celu pozyskania środowisk żydowskich dla swojego programu kolonizacyjnego Nossig zorganizował liczne zgromadzenia i wiece w Niemczech, na
których przyjmowano odpowiednie rezolucje. Założył wtedy stowarzyszenie
„Orient Colonising Company Ltd”, mające koordynować akcję kolonizacyjną,
a w 1908 roku – Allgemeine Judische Kolonisationsprogrammm. Prowadził
także odpowiednie rozmowy z kapitałem żydowskim i negocjacje z władzami
tureckimi. Wysuwał się wówczas na przywódcę międzynarodowego ruchu syjonistycznego, co ułatwiło mu zaprzestanie przez T. Herzla działalności wskutek
choroby i śmierci w lipcu 1904 roku. Przez znaczną jednak część żydowskiej opinii syjonistycznej traktowany był jako uzurpator, zmierzający do rozbicia ruchu
syjonistycznego. Ostatecznie kres jego planom położył wybuch wielkiej wojny.
Dopiero po jej zakończeniu i ożywieniu w dyplomacji europejskiej i amerykańskiej sprawy osadnictwa żydowskiego w Palestynie powrócił do swych przedwojennych projektów syjonistycznych. Przede wszystkim w uzasadnieniu ich zasadności i racjonalności politycznej i ekonomicznej odwoływał się do argumentów
natury religijnej, narodowej i mesjanistycznej. Przekonywał, iż w istocie są one
spełnieniem i naturalną kontynuacją planów odbudowy w Palestynie państwa
żydowskiego, głoszonych w przeszłości przez twórców i komentatorów judaizmu.
W ten sposób program syjonistyczny uzyskał sankcję i legitymizację religijno-mesjanistyczną, rozwijaną przez proroków wyznania wiary ludu izraelskiego.
Dlatego – wnioskował – należy w konstruowaniu planu odzyskania i urządzenia
Palestyny sięgać do nauki proroków, gdyż tam są najwłaściwsze wskazówki,
jak postępować, by osiągnąć upragniony cel. Właśnie w nauce mojżeszowej,
będącej w istocie wyznaniem wiary socjalizmu światowego, odnaleźć można
założenia wizji odrodzenia państwa izraelskiego – nowego ładu społecznego
o charakterze socjalistycznym, tworzonego na nowo od podstaw i mogącego
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stanowić dla innych narodów wzór przebudowy społecznej. Pierwszorzędnymi
przeto przesłaniami ideowymi dla współczesnego programu syjonistycznego
pozostaje poszukiwanie pośredniego pomiędzy kapitalizmem a socjalizmem
modelu społeczno-ekonomicznego i kulturowego, ewolucyjność i wieloetapowość przemian społecznych oraz oparcie tych przemian na gruncie demokracji.
Przyszłe więc państwo izraelskie będzie państwem socjalizmu demokratycznego,
realizowanym stopniowo, w którym początkowo będą współistnieć różne formy
własności i sposoby gospodarowania oraz różnorodność postaw i zachowań
społecznych, religijnych, narodowych itp. Odbudowane więc państwo żydowskie w Palestynie, nad którym jako terytorium neutralnym sprawować będzie
nadzór Liga Narodów, może stać się wzorowym miejscem trwałego pokojowego
i demokratycznego współżycia społeczności trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. W ten sposób – konkludował Alfred Nossig – spełni się „idea
palestyńska proroków, jedno z najdonioślejszych i najcudowniejszych wydarzeń
historii świata. Od tysięcy lat pracuje pokolenie po pokoleniu nad tymże samym
dziełem. I niewzruszona pozostaje nasza wiara: mimo wszystkich wewnętrznych
i zewnętrznych przeszkód, odbudujemy na tej przez proroków wskazanej drodze
Palestynę jako miejsce najwyższego podniesienia dla nas i dla ludzkości” (Nossig,
1920, 30; zob. też inne jego prace: 1921; 1922a; 1922b; 1901–1902).
KONKLUZJE

Autor rozprawy Próba rozwiązania kwestii żydowskiej opracował w sumie zwarty
program syjonistyczny, który jednak nie stał się programem zorganizowanego
międzynarodowego ruchu syjonistycznego. Uzupełniał i wzbogacał go o nowe
rozwiązania i propozycje, wynikające z rozwoju sytuacji międzynarodowej
i zmiany położenia diaspory żydowskiej. Osią organizująca ów program pozostał
niezmiennie projekt odbudowy państwa żydowskiego na historycznym terytorium – Palestynie. Po doświadczeniach wielkiej wojny i rewolucji skonkretyzował
wizję tego państwa jako organizacji nowego typu, gdyż państwa nowoczesnego
o ustroju sprawiedliwości społecznej w formie republikańsko-demokratycznej,
zachowującego neutralność w stosunkach międzynarodowych oraz zabezpieczającego prawa i wolności obywatelskie w wielokulturowym społeczeństwie. Miało
ono być wzorem demokratyzmu, nowoczesności i humanitaryzmu dla innych
narodów i organizacji państwowych. W ten sposób jego promotor wpisywał się
w dzieło tworzenia i rozwoju wielkiego ruchu wyzwoleńczego narodu żydow-
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skiego, zwłaszcza jego niższych warstw społecznych – syjonizmu, wywierając
wpływ na postawy i zachowania jego wyznawców i zwolenników. I roli tej nie
może umniejszyć bądź przesłonić agenturalna działalność na rzecz nazizmu
niemieckiego – sprawcy ludobójstwa na niespotykaną dotąd skalę w dziejach
ludzkości.
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1. Wprowadzenie
Problemem badawczym niniejszego artykułu jest presuponowana przez filozofię
polityczną libertarianizmu teoria prawa podmiotowego. Osiągnięcia analitycznej
jurysprudencji doprowadziły do sformułowania dwóch głównych teorii prawa
podmiotowego: Teorii Woli (Will Theory) oraz Teorii Interesu (Interest Theory),
które w alternatywny sposób odpowiadają na pytanie o to, co to znaczy mieć
prawo podmiotowe i kto w związku z tym może być uprawnionym adresatem
korelatywnego obowiązku. Każda z tych teorii rodzi odmienne konsekwencje
zarówno dla rozumienia tego, czym są prawa podmiotowe, jak dla substancjalnej
teorii sprawiedliwości, której zadaniem jest, inter alia, identyfikacja zasad dystrybucji tych właśnie praw podmiotowych. Teoria sprawiedliwości jest, można
by tak powiedzieć, konceptualnie związana analityczną teorią prawa podmiotowego. Aby postulowane przez daną teorię sprawiedliwości dystrybucje praw
podmiotowych były sprawiedliwe, muszą być one w pierwszym rzędzie możliwe.
To zaś, czy są one możliwe, zależy częściowo od tego, czy prawa podmiotowe
są tego rodzaju obiektami, które w ogóle poddają się postulowanej dystrybucji.
Każda teoria sprawiedliwości presuponuje więc, nolens volens, jakąś analityczną
teorię prawa podmiotowego. Spójność teorii sprawiedliwości oraz identyfikowanego przez nią zbioru zasad dystrybucji jest zatem po części funkcją koherentnej
aplikacji teorii prawa podmiotowego.
Główne pytanie badawcze, które stawiamy w niniejszym tekście, jest więc
następujące: Jaką teorię prawa podmiotowego presuponuje libertariańska teoria
sprawiedliwości? Aby rozstrzygnąć tę kwestię, wskażemy na te cechy Teorii Woli
oraz Teorii Interesu, które, odpowiednio, albo pozwalają libertarianizmowi na
wypracowanie koherentnej teorii sprawiedliwości albo utrudniają to zadanie,
wymagając wprowadzenia szeregu problematycznych założeń ad hoc i podając
w wątpliwość fundamentalne sądy formułowane w ramach tej teorii. Główną
hipotezą badawczą naszego artykułu jest twierdzenie, iż libertariańska teoria
sprawiedliwości presuponuje Teorię Woli w analizie praw podmiotowych.
Metodą badawczą zastosowaną do rozwiązania poruszanego tu problemu jest
metoda analizy logicznej – interesować nas będą implikacje teorii praw podmiotowych dla libertariańskiej teorii sprawiedliwości, nie zaś egzegeza tekstów
libertariańskich myślicieli politycznych i obecnych w nich przekonań czy stwierdzeń dotyczących pojęcia prawa podmiotowego; nie będziemy także zajmować
się historycznymi wariantami Teorii Woli i Teorii Interesu łączonymi zwykle z,
odpowiednio, kantyzmem i utylitaryzmem, lecz skupimy się na ich precyzyjnej
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analizie w kategoriach hohfeldowskich relacji deontycznych. Ze względu na
ograniczenia związane z relatywnie krótką formą prezentacji wyników badań,
jaką jest artykuł naukowy, przyjmiemy treść głównych twierdzeń libertariańskiej
teorii sprawiedliwości za znaną.

2. Teoria Woli i Teoria Interesu
W celu precyzyjnego przedstawienia Teorii Woli oraz Teorii Interesu w analizie
praw podmiotowych, w pierwszej kolejności krótkiej ekspozycji wymaga hohfeldowska analiza fundamentalnych pojęć jurydycznych (Hohfeld, 1913, 1917).
Z analizy tej wynika, że wszelkie twierdzenia dotyczące praw podmiotowych
mogą być sprowadzone do sądów na temat ośmiu różnych pozycji jurydycznych,
w których może znajdować się podmiot praw: roszczenia (claim) i obowiązku
(duty), wolności prawnej (privilege resp. liberty) i braku roszczenia (no-claim),
kompetencji (power) i podatności na kompetencję (liability), wolności od kompetencji resp. immunitetu (immunity) i braku kompetencji (disability). Pozycje
te we wskazanych powyżej parach pozostają ze sobą w relacji logicznej ekwiwalencji na takiej zasadzie, że roszczenie osoby A jest równoważne obowiązkowi
osoby B (roszczenie osoby A implikuje logicznie obowiązek osoby B i obowiązek
osoby B implikuje logicznie roszczenie osoby A), wolność prawna osoby A jest
równoważna brakowi roszczenia osoby B etc. W formie tabelarycznej relacje
te mogą zostać przedstawione 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

Z tego punktu widzenia powiedzieć, że osoba A ma wobec osoby B roszczenie, aby osoba B podjęła działanie φ, to powiedzieć, że osoba B ma wobec
osoby A obowiązek podjęcia działania φ. Podobnie powiedzieć, że osoba A ma
wobec osoby B wolność prawną podjęcia działania φ, to powiedzieć, że osoba B
ma wobec osoby A brak roszczenia, aby osoba A powstrzymała się od podjęcia
działania φ etc. Z kolei ponieważ roszczenie osoby A jest logicznym korelatem
obowiązku osoby B, natomiast brak roszczenia osoby A jest logicznym korelatem
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wolności prawnej osoby B, to brak wolności prawnej osoby B musi być logicznym
ekwiwalentem obowiązku osoby B, konkretnie zaś brak wolności osoby B do
podjęcia działania φ jest ekwiwalentem spoczywającego na osobie B obowiązku
powstrzymania się od działania φ. To samo rozumowanie stosuje się oczywiście
per analogiam do wszystkich hohfeldowskich pozycji jurydycznych, tak że poza
prawnymi korelatami możemy także wyróżnić prawne przeciwieństwa (czy ściśle
rzecz ujmując logiczne negacje):

prawne
negacje

osoba A

roszczenie

wolność podjęcia działania

kompetencja

wolność od
kompetencji

osoba A

brak roszczenia

obowiązek
niepodjęcia
działania

brak
kompetencji

podatność na
kompetencję

Jak wskazuje hohfeldowska analiza fundamentalnych pojęć jurydycznych,
przez pojęcie prawa podmiotowego (a right) sensu stricto rozumiemy roszczenie
(Hohfeld, 1913, s. 30–31; 1917, s. 717). Wszelkie hohfeldowskie roszczenie jest
jednak egzekwowalne1, czyli jest roszczeniem realnym (a nie jedynie roszczeniem
nominalnym), co oznacza, że zawsze towarzyszy mu kompetencja utrzymania
w mocy korelatywnego obowiązku i żądania jego spełnienia lub kompetencja
jego wygaszenia2. Prawo podmiotowe sensu stricto jest zatem „molekułą” złożoną z co najmniej dwóch hohfeldowskich „atomów”: roszczenia i kompetencji

1

Hohfeld utożsamia pojęcie prawa podmiotowego z pojęciem roszczenia. Ponieważ jednak jego
analiza dotyczy systemu prawa pozytywnego, a więc wyłącznie roszczeń uznanych prawnie, każde
zaś roszczenie uznane prawnie jest egzekwowalne, jasnym jest, że pojęcie prawa podmiotowego
tożsame jest nie z jakimkolwiek roszczeniem (roszczeniem nominalnym), lecz z roszczeniem egzekwowalnym czy też uznanym prawnie, czyli z roszczeniem realnym (zob. Steiner, 1998, s. 245, Feinberg, 1973, s. 64–67).
2
W typowym systemie prawa pozytywnego kompetencja ta, jak wskazuje H.L.A. Hart (1982,
s. 183–184), składa się z następujących elementów czy też subkompetencji: (1) kompetencji wygaszenia korelatywnego obowiązku lub kompetencji pozostawienia go w mocy; (2) kompetencji niewyegzekwowania lub kompetencji wyegzekwowania naruszonego obowiązku poprzez złożenie pozwu
o rekompensatę; (3) kompetencji wygaszenia obowiązku zapłaty rekompensaty lub kompetencji
utrzymania tego obowiązku w mocy. Z libertariańskiego punktu widzenia kluczowym elementem
egzekwowalności roszczenia jest prawna możliwość użycia przemocy fizycznej wobec osoby dopuszczającej się naruszenia praw, czyli wariant (3) warunku Harta (zob. Kinsella, 1996, s. 319, Steiner
1998, s. 240).
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(Biasetti, 2015, s. 57, Steiner, 1998, s. 245, Kramer, 1998, s. 34)3. Pozycje te nie
muszą jednak przynależeć tej samej osobie. Może być bowiem albo tak, że osoba
A ma zarówno roszczenie r, aby osoba B podjęła działanie φ, jak kompetencję
k wygaszenia/wyegzekwowania od osoby B korelatywnego obowiązku podjęcia
działania φ, albo tak, że osoba A ma tylko roszczenie r, kompetencję k jego
wyegzekwowania/wygaszenia ma zaś jakaś inna osoba C. Analiza hohfeldowska
pozostaje bowiem agnostyczna co do tego, gdzie w systemie prawnym ulokowana
jest kompetencja wyegzekwowania/wygaszenia korelatywnego obowiązku. Natomiast ponieważ prawo podmiotowe sensu stricto jest molekułą złożoną z roszczenia i kompetencji jego wyegzekwowania/wygaszenia, to pomimo tego, że wiemy,
czym jest prawo podmiotowe, pojawia się pole do dyskusji w przedmiocie tego,
kto ma to prawo podmiotowe w sytuacji, w której roszczenie i kompetencja jego
wyegzekwowania/wygaszenia posiadane są przez różne osoby. Sposób rozstrzygnięcia tego pytania oraz jego ramifikacje są punktem spornym pomiędzy Teorią
Woli i Teorią Interesu w analizie praw podmiotowych.
Rozważmy przykład spoczywających na nas obowiązków wynikających
z norm prawa karnego (zob. Steiner, 1998, s. 248–255), konkretnie z norm
zakazujących zabójstwa. Wprowadzając obowiązek powstrzymania się od zabójstwa, ustawodawca otacza ochroną życie człowieka. Zgodnie z tym porządkiem
normatywnym osoba A ma obowiązek powstrzymania się od zabicia osoby
B pod sankcją przewidzianej przepisami prawa kary. Osoba B nie jest jednak
wyposażona przez system prawa w kompetencję wyegzekwowania/wygaszenia
obowiązku osoby A do powstrzymania się od zabicia osoby B. Mimo tego, że
korelatywnemu roszczeniu, aby osoba A powstrzymała się od zabicia osoby
B, towarzyszy kompetencja wyegzekwowania tego roszczenia i roszczenie to
jest w związku z tym bez wątpienia prawem podmiotowym, kompetencja ta
przydzielona jest funkcjonariuszom państwowym, a nie osobie B (natomiast
kompetencja wygaszenia zakazu zabójstwa nie jest w ogóle rozpoznawalna
w systemie prawa lub znajduje się bardzo wysoko w hierarchii władzy politycznej
(por. Steiner, 1998, s. 248–255). W tej sytuacji pojawia się pytanie, wobec kogo
3

Jak w przywoływanym tu fragmencie swojej analizy zauważa Steiner, także reprezentanci Teorii
Interesu dokonują rozróżnienia pomiędzy roszczeniem realnym (genuine claim) a roszczeniem jedynie nominalnym. Co jednak czyni roszczenie realnym? Istnienie kompetencji jego egzekucji. Zatem
także dla Teorii Interesu prawo podmiotowe sensu stricto musi mieć strukturę molekularną (Steiner,
1998, s. 245). Pogląd przeciwny, mianowicie twierdzenie, że dla Teorii Interesu prawo podmiotowe
może mieć strukturę atomową i być w związku z tym konstytuowane wyłącznie przez roszczenie,
któremu nie towarzyszy kompetencja, zobacz Sumner (1990, s. 44).
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osoba A ma obowiązek powstrzymania się od zabicia osoby B (a więc, kto ma
korelatywne prawo podmiotowe)? Wobec osoby B czy wobec wyposażonych
w kompetencję wyegzekwowania/wygaszenia tego obowiązku funkcjonariuszy
państwowych? Wydaje się raczej, że obowiązek ten osoba A ma wobec osoby
B, ponieważ to osoba B jest beneficjentem zapewnianej jej przez prawo karne
ochrony, to jej dobro, a nie dobro funkcjonariuszy państwowych, jest przedmiotem troski ustawodawcy i celem funkcjonowania całego systemu prawa.
To również osoba B, gdyby stała się ofiarą zabójstwa – nie zaś funkcjonariusze
państwowi – ucierpiałaby na tej zbrodni najbardziej. Co więcej, osoba A ma
obowiązek powstrzymania się od zabicia osoby B, nie od zabicia funkcjonariusza
państwowego (ten obowiązek jest innym obowiązkiem). Można by zatem wnosić,
że obowiązek powstrzymania się od zabicia osoby B, który spoczywa na osobie
A, osoba A ma wobec osoby B i że to osoba B, a nie funkcjonariusz państwowy,
ma korelatywne prawo podmiotowe, aby osoba A nie zabiła osoby B. Odpowiedź
ta traci jednak swój walor względnej pewności, gdy rozważany przykład ulega
zmianie.
Załóżmy, że osoba A obiecała osobie B, że zaopiekuje się będącą w potrzebie
osobą C (zob. Hart, 1955, s. 180–182). Z punktu widzenia analizy hohfeldowskiej
deskrypcja tej sytuacji przedstawia się następująco. Przed złożeniem obietnicy
osobie B, osoba A miała w swym repertuarze pozycji jurydycznych inter alia
wolność prawną powstrzymania się od opieki nad osobą C oraz towarzyszącą
tej wolności prawnej wolność drugiego rzędu od kompetencji osoby B (oraz
innych osób) – czyli tak zwany immunitet hohfeldowski – do zmiany pozycji
jurydycznej osoby A, czyli do wygaszenia jej wolności prawnej i tym samym
obarczenia jej obowiązkiem opieki nad osobą C. W drodze złożenia obietnicy
osobie B, osoba A wygasiła swoją wolność prawną wobec osoby B do powstrzymania się od opieki nad osobą C oraz trywialnie4 wygasiła także swój immunitet
od wygaszenia tej wolności prawnej przez osobę B. Ponieważ, jak zauważyliśmy
powyżej, brak wolności prawnej powstrzymania się od działania φ jest logicznym
ekwiwalentem obowiązku podjęcia tego działania, natomiast brak immunitetu
jest logicznie równoważny podatności na kompetencję, to składając obietnicę
osobie B i dokonując wygaszenia swojej wolności prawnej oraz towarzyszącego
jej immunitetu wobec osoby B, osoba A znalazła się względem osoby B w pozycji
obowiązku zaopiekowania się osobą C i podatności na kompetencję osoby B
4
Trywialnie, ponieważ skoro osoba A wygasiła swoją wolność prawną, musiał zniknąć także
chroniący tę właśnie wolność immunitet.
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do wyegzekwowania/wygaszenia jej aktualnej pozycji jurydycznej, czyli obowiązku opieki nad osobą C. Osoba A nałożyła więc na siebie względem osoby
B obowiązek zaopiekowania się osobą C i wyposażyła osobę B w kompetencję
jego wyegzekwowania lub wygaszenia. Osoba C z kolei jawi się w tej sytuacji
raczej jako postronny beneficjent umowy między A i B, a nie jako uprawniona
strona kontraktu czy też w ogóle osoba z jakichś względów uprawniona i mogąca
wysuwać roszczenie do tego, aby osoba A się nią zaopiekowała5.
W pierwszym przypadku powód, dla którego wydaje się, że osoba A ma
obowiązek wobec osoby B, a nie wobec funkcjonariusza państwowego, to
dobro osoby B, które chronione jest zakazem zabójstwa. W drugim przypadku
dobro osoby C nie wydaje się jednak wystarczającym powodem, aby uznać, że
osoba A ma obowiązek wobec osoby C, a nie wobec osoby B. Ukierunkowanie
obowiązku osoby A wydaje się być tu bowiem determinowane złożoną osobie B
obietnicą, zaciągniętym wobec niej zobowiązaniem łączącym te osoby węzłem
prawnym (vinculum iuris), który w języku analizy hohfeldowskiej tłumaczy się,
inter alia, jako wyposażenie osoby B w kompetencję zadecydowania o tym, czy
obowiązek ten ma być wykonany, czy też nie, czy zwolnić osobę A z obietnicy,
czy nie. Na takie też dwa odmienne sposoby pytanie o to, wobec kogo istnieje
dany obowiązek i kto w związku z tym ma korelatywne prawo podmiotowe,
rozstrzygają Teoria Interesu i Teoria Woli.
Teoria Woli stoi na stanowisku, iż kluczowe z perspektywy pytania o to, kto
ma prawo podmiotowe, jest to, kto ma kompetencję wyegzekwowania/wygaszenia korelatywnego obowiązku – prawo podmiotowe bowiem rozumiane jest
przez Teorię Woli jako prawnie chroniony wybór jednostki dotyczący obowiązków innych osób. Teoria Interesu z kolei konceptualizuje prawo podmiotowe
jako prawnie chroniony interes jednostki i nie przywiązuje w związku z tym
zasadniczej wagi do tego, kto ma kompetencję wyegzekwowania lub wygaszenia
tej ochrony. To, co liczy się z punktu widzenia Teorii Interesu, to pytanie, czy
dane dobro, interes czy korzyść danego podmiotu są chronione przez obowiązki
nałożone na jakieś inne podmioty. Te dwie teorie prawa podmiotowego rozstrzygają więc na różne sposoby pytanie o to, kto w danej sytuacji prawnej ma prawa
podmiotowe i korelujące z nimi obowiązki. Przyjrzyjmy się dwóm przypadkom,
w których teorie te rodzą odmienne rezultaty:

5
O problemie postronnych beneficjentów i jego roli dla Teorii Interesu zob. inter alia Steiner
(1994, s. 61–66, 72–73), Hart (1955, s. 180–182), Kramer (1998, s. 66–68).
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Scenariusz 1. Osoba A ma obowiązek udzielenia pomocy osobie B.
Kompetencję wyegzekwowania/wygaszenia tego obowiązku ma osoba C
(np. funkcjonariusz państwowy)
pytanie
1. Kto ma realne roszczenie?
2. Kto ma nominalne roszczenie?
3. Kto ma prawo podmiotowe?
4. Komu należy się rekompensata od osoby A za niewykonanie
obowiązkuVI?
5. Ile roszczeń istnieje w tej sytuacji?
6. Ile korelatywnych obowiązków istnieje w tej sytuacji?

odpowiedź Teorii odpowiedź Teorii
Woli
Interesu
osoba CI
osoba BII
nikt
osoba BIII
osoba CIV
osoba BV
osoba C
osoba B
1
1

2VII
1

I

Ponieważ to osoba C ma kompetencję wyegzekwowania/wygaszenia obowiązku osoby A.
Ponieważ to dobro osoby B jest chronione obowiązkiem nałożonym na osobę A.
III
Teoria Woli nie neguje tego, że w tej sytuacji osoba B ma roszczenie w stosunku do osoby A, aby
ta udzieliła jej pomocy. Ponieważ jednak osoba B nie jest wyposażona w kompetencję wyegzekwowania/wygaszenia tego roszczenia, roszczenie to jest z punktu widzenia Teorii Woli jedynie nominalne i nie koreluje z żadnym obowiązkiem po stronie innych osób. Realne roszczenie ma wyłącznie
osoba C, której wybór co do wyegzekwowania lub wygaszenia obowiązku osoby A jest prawnie
chroniony.
IV
Ponieważ prawo podmiotowe jest tożsame z realnym roszczeniem i ten, kto ma realne roszczenie,
ma tym samym prawo podmiotowe.
V
Ponieważ prawo podmiotowe jest tożsame z realnym roszczeniem i ten, kto ma realne roszczenie,
ma tym samym prawo podmiotowe.
VI
Zgodnie z zasadą ubi ius ibi remedium rekompensata, restytucja, zadośćuczynienie etc. zawsze
należą się temu, kogo prawa podmiotowe zostały naruszone.
VII
Teoria Woli identyfikuje w tej sytuacji dwa roszczenia: realne roszczenie osoby C, które koreluje
z obowiązkiem osoby A i nominalne roszczenie osoby B, które nie koreluje z żadnym
obowiązkiem.
II

Scenariusz 2. Osoba A obiecała osobie C, że zaopiekuje się

potrzebującą pomocy osobą B.

odpowiedź
Teorii Woli

odpowiedź
Teorii Interesu

1. Kto ma realne roszczenie?

osoba C

osoba B
i osoba CI

2. Kto ma nominalne roszczenie?

osoba B

nikt

3. Kto ma prawo podmiotowe?

osoba C

osoba B
i osoba C

pytanie
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odpowiedź
Teorii Woli

odpowiedź
Teorii Interesu

osoba C

osoba B
i osoba C

5. Ile roszczeń istnieje w tej sytuacji?

2

2

6. Ile korelatywnych obowiązków istnieje w tej sytuacji?

1

2II

pytanie
4. Komu należy się rekompensata od osoby A za niewykonanie
obowiązku?

I

Z punktu widzenia Teorii Interesu, w sytuacji tej osoba C także ma realne roszczenie do osoby A,
ponieważ jej interes, aby dotrzymywać danego jej słowa, jest prawnie chroniony.
II
Osoba A ma zarówno obowiązek wobec potrzebującej pomocy osoby B, jak obowiązek wobec
osoby C, aby spełnić złożoną jej obietnicę.

Udzielając różnych odpowiedzi na pytanie o to, kto ma prawo podmiotowe,
Teoria Woli i Teoria Interesu reprezentują alternatywne koncepcje prawa
podmiotowego. Dla Teorii Woli prawa podmiotowe wyznaczają normatywne
granice wolności wyboru i działań jednostek. W ramach tych granic jednostka
jest „suwerenem w małej skali” (Hart, 1982, s. 183), któremu system normatywny
przyznaje wyłączną kontrolę zarówno nad jego własnymi działaniami, jak nad
działaniami innych osób. To prawo do wyłącznej kontroli swoich i cudzych działań, które można rozumieć również jako prawo do posiadania ich materialnych
substratów – wolność jest bowiem posiadaniem rzeczy (Steiner, 1994, s. 39) –
czyli jako prawo własności wyraża się w kompetencji egzekwowania/wygaszania
korelatywnych obowiązków innych osób, obowiązków powstrzymania się od
ingerencji w działania osoby uprawnionej lub obowiązków świadczenia na jej
rzecz. W tym sensie obowiązki te oraz objęte nimi działania innych osób są
„własnością” osoby uprawnionej – tylko ona ma prawo (tj. kompetencję) do
podejmowania związanych z nimi decyzji. Prawa podmiotowe wyznaczają więc
domeny, w ramach których poszczególne jednostki sprawują wyłączną jurysdykcję (Barnett, 2004, s. 67, Mack, 2000, s. 92–98). W obszarze danej domeny
to wola osoby uprawnionej jest najwyższym arbitrem rozstrzygającym wszelkie
spory i podejmującym ostateczne decyzje. Prawa podmiotowe są zatem „normatywnymi alokacjami wolności” (Steiner, 1998, s. 238) pomiędzy jednostkami.
Z kolei z punktu widzenia Teorii Interesu prawa podmiotowe to chronione
przez system normatywny interesy czy też korzyści jednostek. Interesy nie są jednak rozumiane jako to, czego jednostki aktualnie pragną. Może być bowiem tak,
że to, czego jednostki pragną, nie jest dla nich korzystne, a nawet uniemożliwia
im realizację innych, ważniejszych lub liczniejszych pragnień, jak ma to miejsce
wtedy, gdy pragną one na przykład natychmiastowej satysfakcji, która ma to do
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siebie, iż będąc wyniszczającą dla ich organizmów, zamyka im drogę do innych
satysfakcji, których suma byłaby większa niż korzyść płynąca z zaspokojenia tego
jednego pragnienia. Co więcej, system prawny nie ma oczywiście na celu ochrony
każdego poszczególnego interesu w każdej partykularnej sytuacji, a jedynie
ogólne faworyzowanie jednostek mogących mieć określone interesy (Bentham,
1843, s. 159). Poza tym może być również tak, że to, czego jednostki aktualnie
pragną, nie jest tym, czego powinny one pragnąć, jak ma to miejsce wtedy, gdy
na przykład teoria dobra wskazuje, iż wartości, do których jednostki powinny
dążyć, nie pokrywają się z celami, do których faktycznie dążą (Finnis, 2011,
s. 59–75, 198–226). W każdym przypadku interes rozumiany jest więc nie jako
to, czego jednostki aktualnie pragną, ale jako to, „co jest prawdziwie dobre dla
człowieka, bez względu na to, czy tego pragnie, czy nie” (Feinberg, 1973, s. 26).
Prawa podmiotowe chronią zatem zobiektywizowane dobra jednostek, a ich
naruszenie wiąże się z wyrządzeniem im krzywdy (Feinberg, 1984, s. 31–64).
3. LIBERTARIANIZM I TEORIA PRAWA PODMIOTOWEGO

Dokonawszy ekspozycji Teorii Woli i Teorii Interesu, możemy przejść do
naszego głównego pytania badawczego: Jaką teorię prawa podmiotowego presuponuje libertariańska teoria sprawiedliwości? Zagadnienie to rozważymy na
sześciu głównych płaszczyznach: (1) libertariańskiego pojęcia praw własności
prywatnej; (2) identyfikowanej przez libertarianizm funkcji praw własności
prywatnej; (3) libertariańskiego uzasadnienia praw własności prywatnej;
(4) wąskiego charakteru libertariańskiej teorii politycznej; (5) libertariańskich
zasad sprawiedliwej dystrybucji praw własności prywatnej; (6) libertariańskiego
modelu ładu politycznego. Na każdej z tych płaszczyzn zadamy pytanie o to,
która z teorii prawa podmiotowego jest bardziej kompatybilna z libertariańską
teorią sprawiedliwości, odpowiednio: (1) Która teoria prawa podmiotowego
lepiej wyjaśnia libertariańskie rozumienie prawa własności prywatnej? (2) Która
teoria prawa podmiotowego lepiej wyjaśnia funkcje prawa własności prywatnej,
identyfikowane przez libertariańską teorię sprawiedliwości? (3) Która teoria
prawa podmiotowego pozwala na lepsze uzasadnienie libertariańskiego systemu praw własności prywatnej? (4) Która teoria prawa podmiotowego lepiej
wyraża wąski charakter filozofii politycznej libertarianizmu? (5) Która teoria
prawa podmiotowego lepiej tłumaczy libertariańskie zasady sprawiedliwości
pierwotnego zawłaszczenia i transferu praw własności prywatnej? (6) Która
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teoria prawa podmiotowego jest bardziej kompatybilna z minarchistycznym lub
anarchokapitalistycznym ładem politycznym?
(1) Teoria Woli ze swoją ideą osoby uprawnionej jako suwerena w małej skali,
który jest ostatecznym arbitrem w sprawach mieszczących się w jego normatywnej domenie, wyznaczonej przez posiadane przez niego prawa podmiotowe
i towarzyszące im kompetencje, dostarcza precyzyjnego, analitycznego wyrazu
libertariańskiej idei własności prywatnej jako obszaru wyłącznej jurysdykcji
danej jednostki (por. Barnett, 2004, s. 67, Mack, 2000, s. 92–98, Steiner, 1998,
s. 238). To właściciel decyduje bowiem o tym, czy korelatywne obowiązki
innych osób, aby, inter alia, nie niepokoić go w korzystaniu z jego własności,
mają być pozostawione w mocy czy wygaszone, to właściciel rozporządza swoją
własnością, może ją zbyć, porzucić, przekazać w spadku etc. bez czyjegokolwiek
pozwolenia. Koncepcja prawa podmiotowego jako roszczenia i kompetencji
posiadanych przez tę samą osobę, oferowana przez Teorię Woli, pozwala więc
wyrazić w analitycznym języku libertariańskie pojęcie pełnej i wolnej własności
prywatnej. W tym sensie każda własność libertariańska, przynajmniej oryginalnie, jest własnością alodialną, nad którą nie ma innego suwerena niż właściciel,
ani która nie jest związana dodatkowymi obowiązkami lub brakiem kompetencji.
Z kolei Teoria Interesu z jej koncepcją prawa podmiotowego jako chronionego
interesu, wraz z leżącym u podstaw tej koncepcji rozdzieleniem roszczenia i kompetencji, nie tłumaczy libertariańskiej idei pełnej i wolnej własności prywatnej
rozumianej jako wyłączna jurysdykcja jednostki podejmującej ostateczne decyzje na danej domenie. Wprost przeciwnie: Teoria Interesu przewiduje istnienie
osób uprawnionych, w tym właścicieli, pozbawionych kompetencji decydowania
o korelatywnych obowiązkach innych osób. Właściciel nie może na przykład
zbyć swojej własności, gdy stoi to w sprzeczności z jego interesami (doktryna
niezbywalności praw podmiotowych) ani skutecznie zgodzić się na działania,
które szkodzą tym interesom (doktryna, iż zgoda uprawnionego nie wyłącza
bezprawności). Na gruncie tej teorii nie jest on zatem suwerenem w małej skali
i nie posiada prawa do podejmowania ostatecznych decyzji w ramach swojej
domeny, lecz przypomina raczej osobę, której dobro chronione jest w sposób
paternalistyczny przez system prawny (Mack, 2000, s. 72, 84–87, 93–96).
(2) Główną funkcją praw własności, którą identyfikuje libertarianizm, jest unikanie konfliktów o zasoby rzadkie (Hoppe, 2006, s. 319, 2010, s. 18–19, Kinsella,
2008, s. 29). Teoria Woli, która rozumie prawa podmiotowe jako normatywne
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domeny należące do poszczególnych suwerenów w małej skali, zakłada tym
samym rozdzielność tych domen. Każda domena ma bowiem tylko jednego
suwerena i żadne domeny nie zachodzą na siebie – gdyby takie zachodzenie
miało miejsce, wówczas część danej domeny miałaby więcej niż jednego suwerena, co czyniłoby pojęcie suwerena niezrozumiałym. Dodatkowo oferowana
przez Teorię Woli konceptualizacja prawa podmiotowego ex definitione wyklucza
taką możliwość, ponieważ przez pojęcie osoby uprawnionej rozumie tę i tylko tę
osobę, która ma ostateczną kompetencję wyegzekwowania/wygaszenia danego
roszczenia (zob. Steiner, 1998, s. 240–247). Linie demarkacyjne pomiędzy
domenami są zatem wyznaczone klarownie lub też nic w Teorii Woli nie stoi na
przeszkodzie takiemu ich wyznaczeniu.
Wiele natomiast przeczy takiej możliwości na gruncie Teorii Interesu. Przede
wszystkim interesy jednostek wchodzą ze sobą w permanentny konflikt. Ze
względu na rzadkość zasobów mój interes w otrzymaniu najlepszej możliwej
opieki zdrowotnej wchodzi w konflikt z interesami innych osób do otrzymania
takiej samej opieki. Podobnie mój interes w poszerzeniu mojej wiedzy z zakresu
filozofii politycznej stoi w sprzeczności z moim interesem w poprawieniu moich
umiejętności gry na pianinie. Także mój interes w spędzaniu jak największej ilości
czasu z rodziną stoi w sprzeczności z interesami uczestników rynku związanymi
ze zwiększaniem wielkości i jakości produkcji oraz obniżaniem jej ceny etc. Ze
względu na rozumienie prawa podmiotowego jako chronionego interesu oraz na
fakt istnienia konfliktów pomiędzy interesami jednostek i grup, Teoria Interesu
nie jest predysponowana do wspierania podstawowej funkcji libertariańskiego
systemu praw własności, jaką jest unikanie konfliktów. Jeśli ze względu na
rzadkość zasobów interesy jednostek wchodzą ze sobą w permanentny konflikt,
w konflikt muszą też wchodzić chroniące je prawa podmiotowe – chyba że dystrybuująca je teoria sprawiedliwości zostałaby obudowana szeregiem założeń ad
hoc, które wykluczałyby takie konflikty. Unikanie konfliktów nie byłoby wtedy
jednak strukturalną i konceptualną charakterystyką systemu praw własności,
lecz zewnętrznym dodatkiem do skądinąd spójnej teorii, który wymagałby
substancjalnego uzasadnienia. Jeśli bowiem zasady sprawiedliwości dystrybuują
prawną ochronę interesów jednostek, to dlaczego nie chronią one wszystkich
ważnych interesów, a jedynie te, które nie wchodzą ze sobą w konflikt? Lub
dlaczego chronią one dany zestaw niesprzecznych interesów, a nie inny, również
niesprzeczny ich zestaw? Dylematy te nie występują natomiast w przypadku
Teorii Woli. Jednoznaczny podział domen pomiędzy jednostkami wyklucza
z systemu normatywnego możliwość wystąpienia konfliktów o zasoby rzadkie.
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Mimo tego, że interesy jednostek wchodzą ze sobą w faktyczny konflikt, prawa
podmiotowe, które nie odnoszą się do tych interesów, lecz do woli i wyborów
podejmowanych przez jednostki, nie reprodukują tego konfliktu na poziomie
normatywnym. Wprost przeciwnie, eliminują go poprzez wyznaczenie domeny,
w której wola i wybór jednostki jest ostateczny i rozstrzygający, bez względu na
to, jakie interesy, korzyści, dobra czy wartości wchodzą w grę.
(3) Funkcja eliminacji konfliktu z systemu normatywnego łączy się ściśle z zagadnieniem uzasadnienia libertariańskich praw własności prywatnej. Zauważyć
należy, że libertariańska teoria sprawiedliwości nie identyfikuje pozytywnych
praw podmiotowych lub pozytywnych praw własności, lecz prawa moralne czy
też naturalne. Prawa moralne/naturalne natomiast są to te realne roszczenia,
które posiadają racjonalne uzasadnienie (Barnett, 2004, s. 16, Kinsella, 1996,
s. 319–320, Buchanan, 1991, s. 151, Pilon, 1979, s. 1174, Mackeldey, 1837,
s. 3). Jeśli prawa moralne/naturalne są prawami uzasadnionymi racjonalnie, to
z pewnością także system moralnych/naturalnych praw podmiotowych musi
być systemem uzasadnionym racjonalnie. Jednak nic, co narusza prawo niesprzeczności, nie może być racjonalnie uzasadnione (Łukasiewicz, 1987, s. 172,
1988, s. 108–109; Popper, 2002, s. 87). W związku z tym również zbiór praw
podmiotowych, aby mógł być zbiorem moralnych czy też naturalnych praw
podmiotowych, nie może być sprzeczny wewnętrznie. Jak jednak zauważyliśmy
powyżej, interesy jednostek są ze sobą sprzeczne i sprzeczność ta, ze względu na
rzadkość zasobów materialnych, wyraża się w postaci fizycznych zderzeń pomiędzy jednostkami, czyli tak zwanych konfliktów. Teoria Interesu, która rozumie
prawa podmiotowe jako chronione interesy, nie jest więc teorią, która zapewnia
pryncypialną artykulację zbiorowi niesprzecznych uprawnień – mogłaby ona
zapewnić taką artykulację tylko za cenę opatrzenia jej szeregiem substancjalnych założeń ad hoc. Z kolei Teoria Woli ze swoją ideą suwerena w małej skali
i delimitacji domen wyłącznej jurysdykcji poszczególnych suwerenów dostarcza
takiej artykulacji w sposób strukturalny i pryncypialny. Teoria Woli oferuje
zatem libertariańskiej teorii sprawiedliwości takie pojęcie prawa podmiotowego,
którego charakterystyki logiczne pozwalają dystrybuować pozycje jurydyczne
w sposób niesprzeczny, a więc spełnić warunek konieczny systemu naturalnych/
moralnych praw podmiotowych, którego identyfikacja jest ambicją tej substancjalnej koncepcji sprawiedliwości.
Równie istotne, jeśli nie ważniejsze z punktu widzenia uzasadnienia libertariańskich praw własności prywatnej jest to, iż pojęcie prawa podmiotowego
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oferowane przez Teorię Woli pozwala na sformułowanie jednego z kluczowych
argumentów na rzecz praw własności prywatnej, mianowicie argumentu, iż
w społeczeństwach pluralistycznych, w których jednostki różnią się między sobą
co do wyznawanych rozległych doktryn moralnych i religijnych (Rawls, 1998),
substancjalne rozstrzygnięcie sporów moralnych i religijnych wydaje się nie być
możliwe (MacIntyre, 1996) i że w wyniku tej niemożliwości potrzebujemy takiej
normatywnej dystrybucji wolności wyboru wizji dobrego życia pomiędzy jednostkami, która nie presuponowałaby żadnej partykularnej doktryny moralnej
czy religijnej i która brałaby w związku z tym różnice pomiędzy jednostkami i ich
wizjami dobrego życia poważnie (Steiner, 1994, s. 188–228, 1998, s. 236–239).
Jasnym jest, że Teoria Interesu nie jest predysponowana do spełniania tej funkcji. Postrzega ona bowiem prawa podmiotowe jako chronione interesy czy też
dobra jednostek. Wydaje się więc zmuszona presuponować jakąś odpowiedź na
pytanie o to, co konstytuuje dobro czy interes jednostki – a nawet jeśli sama nie
zakłada żadnej partykularnej wizji dobra, to wymaga dopełnienia przez taką
substancjalną koncepcję. Teoria Woli z kolei dystrybuuje obszary jurysdykcji,
w których jednostki mają wolność wyboru swojej wizji dobrego życia – bez rozstrzygania, która wizja dobrego życia jest obiektywnie lepsza czy prawdziwa, czyli
bez lekceważenia powagi sporu toczącego się pomiędzy rozległymi doktrynami
moralnymi i religijnymi (Steiner, 1994, s. 188–228, 1998, s. 236–239).
(4) Jak zauważyliśmy powyżej, ponieważ Teoria Interesu rozumie prawa podmiotowe jako prawnie chronione dobro jednostek, zakłada konieczność odpowiedzi
na pytanie o to, na czym owo dobro polega. Tworzy więc ona naturalną przestrzeń dla zakorzenienia systemu praw podmiotowych w jakiejś teorii dobra.
Libertarianizm jest jednak wąską teorią polityczną (Block, 2015, s. 11–16), która
stara się zidentyfikować uzasadnione i nieuzasadnione sposoby użycia przemocy
fizycznej, agresywne i nieagresywne rodzaje działań jednostek, bez wydawania
sądów etycznych o tym, czy owe nieagresywne działania są jednocześnie godne
pochwały czy potępienia, dobre czy złe, cnotliwe czy grzeszne (Rothbard, 1998,
s. 25, 98). W tym sensie libertarianizm nie presuponuje żadnej wizji dobrego
życia. Próbuje jedynie opisać zasady sprawiedliwej, a więc nieagresywnej dystrybucji tytułów własności do zasobów rzadkich. Nie oferuje on ani nie chce
oferować żadnej teorii etycznej. Jest wąską teorią sprawiedliwości. Z tego powodu
Teoria Interesu ze swoim naturalnym odniesieniem do jakiejś koncepcji dobra
czy interesu nie oddaje najlepiej wąskiego charakteru libertarianizmu. Natomiast
Teoria Woli czyni to z łatwością. Prawo podmiotowe jest bowiem chronioną
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wolnością wyboru, bez względu na to, czy wybór ten jest etycznie dobry czy nie.
Co więcej, wybór ten jest, inter alia, chroniony właśnie dlatego, że nie można
ostatecznie rozstrzygnąć, która teoria etyczna jest prawdziwa. Z punktu widzenia
Teorii Woli możliwe są zatem wszystkie cztery scenariusze: (a) działanie, do
którego osoba A ma prawo, może promować dobro osoby A; (b) działanie, do
którego osoba A ma prawo, może promować zło osoby A – sytuacja co do zasady
wykluczona przez Teorię Interesu; (c) działanie, do którego osoba A ma prawo,
może promować dobro osoby B; i (d) działanie, do którego osoba A ma prawo,
może promować zło osoby B – sytuacja niepożądana przez Teorię Interesu.
(5) Dwie fundamentalne zasady sprawiedliwej dystrybucji tytułów własności
do zasobów zewnętrznych identyfikowane przez libertarianizm to zasada
pierwotnego zawłaszczenia poprzez pracę (laborystyczna teoria własności)
oraz zasada transferu tytułu własności przez wyrażenie zgody (teoria zgody)
(Barnett, 1986, s. 269–321; Evers, 1977, s. 3–13). Przyjrzyjmy się tym dwóm
zasadom po kolei. Dlaczego zmieszanie danego zasobu z własną pracą miałoby
wyposażać mnie w prawo własności do tego zasobu, jeżeli prawa podmiotowe,
których wiązka tworzy prawo własności (Honoré, 1961, s. 371–374), rozumiane
są jako chronione interesy? Czyż bardziej naturalnym sposobem dystrybucji
tytułów własności nie byłoby po prostu stwierdzenie istnienia danego żywotnego interesu? Jaką dodatkową wartość miałaby tu wnosić praca? Co więcej,
dlaczego w sytuacji, w której mój żywotny interes nie byłby poparty żadnym
nakładem pracy, zaś nakład pracy kogoś innego nie wiązałby się z jego żywotnym
interesem, prawo własności powinno zostać przyznane temu komuś, a nie mi?
Nawet gdybyśmy uznali, że interes pracownika polega na tym, aby mieć prawo
własności do owoców swojej pracy, to bez wątpienia nie jest to jedyny interes,
jaki człowiek może mieć. W sytuacji, gdy interes pracownika wchodzi w konflikt
z żywotnymi interesami innych ludzi – jak w klasycznym przypadku pracownika,
który wykopał jedyną studnię na pustyni i nie chce jej udostępnić umierającym
z pragnienia wędrowcom – trudno powiedzieć, dlaczego roszczenie do owoców
własnej pracy miałoby zawsze przeważać nad innymi interesami (Sen, 2009,
s. 13). Te i podobne pytania pokazują nieadekwatność Teorii Interesu dla wyjaśnienia libertariańskiej zasady pierwotnego zawłaszczenia poprzez pracę.
Problemów takich nie rodzi natomiast Teoria Woli, która postrzega prawa
podmiotowe jako równą dystrybucję wolności (Steiner, 1974, s. 194–210; Hart,
1955, s. 175) pomiędzy jednostkami zdolnymi do aktów woli (prawo do samoposiadania), połączoną z kompetencją powiększania lub pomniejszania zakresu
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tej wolności – pod warunkiem, że zmiany te nie naruszają normatywnych granic
wolności innych osób. Pierwotne zmieszanie z pracą zasobu, który nie należy do
nikogo, lub też wzięcie w pierwsze posiadanie niczyjej rzeczy tłumaczą się zatem
na gruncie Teorii Woli jako dozwolone – bo nieingerujące w domeny innych
osób – sposoby intersubiektywnie komunikowalnego wyrazu woli jednostki do
powiększenia terytorium swojej wolności, bez względu na to, czy ekspansja taka
leży w czyimkolwiek interesie, czy też nie.
Podobnie wygląda sytuacja z zasadą konsensualnego transferu tytułów własności. Ponieważ libertarianizm stoi na stanowisku, że zbycie prawa własności
może dokonać się jedynie poprzez manifestację woli właściciela, czyli tak zwaną
zgodę na zbycie posiadanego tytułu prawnego (Barnett, 1986, s. 304), oczywiste
jest, że Teoria Woli zapewnia lepsze wyjaśnienie analityczne tej koncepcji niż
Teoria Interesu, na gruncie której nie istnieje pryncypialna przeszkoda, aby
transfer lub wygaszenie tytułu prawnego dokonało się publicznym aktem woli
innego podmiotu niż osoba uprawniona. Jeżeli posiadanie prawa podmiotowego
nie idzie z konieczności w parze z posiadaniem kompetencji do jego zbycia, jak
widzi to Teoria Interesu, to trudno zrozumieć, dlaczego wyłącznie właściciel
miałby mieć możliwość skutecznego wyrażenia zgody na transfer jego tytułu
prawnego, jak widzi to libertarianizm. Co więcej, ponieważ Teoria Interesu rozumie prawa podmiotowe jako prawnie chronione dobro jednostek, niejasne jest,
dlaczego w ogóle to arbitralny akt woli osoby uprawnionej miałby rozstrzygać
o alokacji tytułów prawnych, a nie faktyczna rekonfiguracja interesów jednostek.
W ramach wyjaśnienia oferowanego przez Teorię Woli problemy te oczywiście
nie mają miejsca, gdyż to osoba uprawniona jest ex definitione wyposażona
w kompetencję zbycia swojego tytułu prawnego, zaś prawo podmiotowe rozumiane jest właśnie jako chroniona wolność wyboru.
(6) W końcu zauważyć należy, że Teoria Interesu w naturalny sposób otwiera
drogę dla doktryn politycznych postulujących etatystyczny i paternalistyczny
ład polityczny. Po pierwsze, ponieważ prawa podmiotowe i kompetencje ich
wygaszenia/wyegzekwowania nie muszą z konieczności być przypisane do tej
samej osoby, to w Teorii Interesu mogą znaleźć pryncypialne oparcie wszystkie
koncepcje, które chciałyby twierdzić, iż prawa jednostek są respektowane mimo
tego albo nawet dzięki temu, że kompetencje ich wygaszenia/wyegzekwowania
przynależą funkcjonariuszom państwowym. W przypadku Teorii Woli stanowisko takie jest logicznie niemożliwe. Uznanie kompetencji funkcjonariuszy
państwowych ex definitione oznacza przypisanie im także praw podmiotowych
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(Steiner, 1994, s. 64–73), co z kolei oznacza, że w tej mierze, w jakiej dane prawa
posiadane są przez funkcjonariuszy państwowych, nie są one posiadane przez
osoby prywatne. Teoria Woli uniemożliwia więc skutecznie sformułowanie
paternalistycznej doktryny politycznej, zgodnie z którą wyposażone w kompetencje państwo chroni dobro jednostek lepiej niż one same. Uzasadnienie
istnienia państwa, zwłaszcza zaś istnienia państwa o rozbudowanych funkcjach
i prerogatywach, jest więc na gruncie Teorii Woli znacznie trudniejsze (jeśli
w ogóle możliwe) niż na gruncie Teorii Interesu.
Po drugie, jak zauważyliśmy w punkcie (2) i (3), żywotne interesy jednostek
ze względu na rzadkość zasobów oraz pluralizm wartości wchodzą ze sobą
w permanentny konflikt. Także poziom ich żywotności czy też waga wydają
się różnić. Charakteryzują się one również dynamiką w perspektywie życia
jednostki i trwania społeczeństw. Nie jest więc możliwe zaspokojenie wszystkich
żywotnych interesów. Musi zatem istnieć jakiś wzorzec alokacji prawnych zabezpieczeń pewnej części interesów niektórych jednostek oraz mechanizm ciągłej
redystrybucji owej ochrony, reagujący na naturalne rekonfiguracje interesów
i odstępstwa od tego wzorca związane inter alia z decyzjami jednostek, zmianą
ich sytuacji egzystencjalnej, rozwojem gospodarczym czy pojawianiem się
nowych pokoleń (Nozick, 1999, s. 163). Wszystko to uzasadnia potrzebę istnienia
rozbudowanej instytucji państwa, która prowadziłaby zaawansowaną politykę
regulacyjną i redystrybucyjną. Oczywiście w przeciwieństwie do naturalnego
oparcia w Teorii Interesu, potrzeba taka nie znajduje zakorzenienia w Teorii Woli
per se. Jakakolwiek dystrybucja praw podmiotowych nie wyłoniłaby się bowiem
z decyzji podejmowanych przez jednostki w granicach ich domen, byłaby ona
sprawiedliwa i nie wymagałaby żadnej korygującej interwencji z zewnątrz.
Na gruncie Teorii Woli nie istnieje żaden pożądany wzorzec finalnej alokacji
obszarów jednostkowej jurysdykcji ani – tym bardziej – wzorzec rozdziału dóbr.
Prawa podmiotowe w Teorii Woli nie chronią zmiennych i niekompatybilnych
interesów jednostek i grup społecznych, lecz indywidualną wolność wyboru,
bez względu na to, jakie są jej rezultaty – pod warunkiem, że nie naruszają one
normatywnych granic wolności innych suwerenów w małej skali.
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4. PODSUMOWANIE

W artykule tym wskazaliśmy powody, dla których libertariańska teoria sprawiedliwości znajduje lepszą artykulację w Teorii Woli niż w Teorii Interesu. W toku
przeprowadzonej analizy wykazaliśmy, że Teoria Woli oferuje lepsze wyjaśnienie
libertariańskiej teorii sprawiedliwości w takich kluczowych obszarach, jak:
(1) pojęcie praw własności prywatnej, (2) funkcja praw własności prywatnej,
(3) uzasadnienie praw własności prywatnej, (4) wąski charakter teorii libertariańskiej, (5) zasady sprawiedliwej dystrybucji praw własności prywatnej, (6) model
ładu politycznego. Ze względu na znaczenie obszarów, w których Teoria Woli
zapewnia pryncypialne wsparcie oraz tło analityczne dla libertariańskiej teorii
sprawiedliwości, a w których Teoria Interesu nie jest w stanie tego zrobić bez
konieczności odwoływania się do szeregu problematycznych założeń ad hoc,
należy uznać, iż postawiona w niniejszym studium hipoteza badawcza została
uwiarygodniona w zadowalającym stopniu. Libertariańskie rozumienie praw
własności prywatnej oraz zasad rządzących ich dystrybucją wskazuje na to, iż
prawa te są obiektami o charakterystykach identyfikowanych przez Teorię Woli.
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Europe finds itself now in crisis, which will lead
it to the implosion of the contemporary sociopolitical order. He thinks that archeofuturism is
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WSTĘP

Guillaume Faye, ur. 7 października 1949 r., jest francuskim dziennikarzem, pisarzem i myślicielem politycznym. Jest autorem m.in. La colonisation de l’Europe
(2000), Pourquoi nous combattons (2001), La convergence des catastrophes (2004).
W latach 70. i 80. XX w. był jednym z czołowych teoretyków tzw. Nowej Prawicy
francuskiej, powiązanej z think-tankiem GRECE (Groupement de recherche et
d’études pour la civilization européene), zainicjowanym przez Alaina de Benoist
(Guillaume Faye Archive, 2017). Tematem niniejszego artykułu jest stworzona
przez G. Faye’a koncepcja „archeofuturyzmu”. Za istotę tego pojęcia uznać należy
przezwyciężenie egalitaryzmu poprzez dialektyczne połączenie archaizmu
i futuryzmu.
Kierunek myśli G. Faye’a uznać można za swego rodzaju „herezję” Nowej
Prawicy (zwanej dalej „NP”), jeśli rozumieć ów termin jako ściśle przypisany do
linii ideowej, reprezentowanej przez GRECE), jak i również odpowiedź na jej
słabości. Wspomniany nurt jest relatywnie słabo zbadany (w Polsce niezbadany
w ogóle, z wyjątkiem kilku artykułów nienaukowych). Jest on de facto nie tyle
kierunkiem politycznym, co propozycją całkowicie nowego paradygmatu kulturowego w Europie. Inspiruje się m.in. dziedzictwem konserwatywnej rewolucji
niemieckiej, tradycjonalizmem integralnym Juliusa Evoli, etologią Konrada
Lorenza, współczesną genetyką, badaniami Georges’a Dumézila nt. cywilizacji
indoeuropejskiej, koncepcjami Mircei Eliadego, jak również dziedzictwem
przedchrześcijańskich religii etnicznych. Jeśli chodzi zaś o myśl samego G. Faye’a, pojawiła się zaledwie jedna, krótka publikacja popularyzatorska autorstwa
Micheala O’Meary, zatytułowana. Guillaume Faye and the Battle of Europe (2013),
w której koncepcja archeofuturyzmu nie jest w zasadzie omawiana.
G. Faye w czasach swojej przynależności do GRECE był tam drugą najważniejszą postacią po A. de Benoist. Rozstał się jednak ze wspomnianym think-tankiem w 1986 z powodu różnic ideowych. Przez kilkanaście lat pracował
w radiu jako dziennikarz. Do czynnej metapolityki wrócił w 1998 r., wydając
L’Archéofuturisme ( O’Meara, 2010, s. 9). Oprócz wprowadzenia na „rynek idei”
nowych koncepcji publikacja ta stanowiła również swego rodzaju rozliczenie NP
z tym, co autor L’Archéofuturisme postrzegał jako jej błędy, które doprowadziły
do jej relatywnej marginalizacji.
Przyczyny tego zjawiska postrzegał G. Faye m.in. w konkurencji ze strony
Frontu Narodowego, niewłaściwym rozumieniu i stosowaniu myśli Antonio
Gramsciego, coraz skuteczniejszym działaniu cenzury, braku dobrze skoor-
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dynowanej strategii medialno-komunikacyjnej, skostnieniu ideologicznym,
stępieniu wyrazistości ideowej oraz przewadze krytyki nad konstruktywnymi
rozwiązaniami (Faye, 2010, s. 27).
NP od początku oparła się na strategii metapolitycznej, tzn. działaniu wyłącznie na polu idei, poprzez publikacje, konferencje itp., odcinając się od praktyki
na polu czysto politycznym. Według G. Faye’a strategia ta nie wzięła pod uwagę
tego, iż walka o hegemonię kulturową, jaką postulował swego czasu A. Gramsci, była powiązana z polityczną i ekonomiczną działalnością Włoskiej Partii
Komunistycznej, a więc jako taka nie działała „w próżni”. G. Faye stwierdza, że
działalność metapolityczna musi iść w parze z działalnością stricte polityczną,
ażeby odnieść mogła trwałe sukcesy. Podaje przykłady z lewej strony spektrum
politycznego we Francji, gdzie np. organizacja pozarządowa SOS-Racisme stanowi jedną z wielu „satelit” francuskiej Partii Socjalistycznej.
Autor La convergence des catastrophes zwraca uwagę, że choć w latach
80. GRECE cieszył się dużą popularnością i częstą obecnością w mediach,
to jednak stopniowo Front Narodowy zaczął zyskiwać na rozpoznawalności
i wyrabiać sobie markę, chociażby dzięki atrakcyjności medialnej. Znacząca
ilość ludzi (m.in. Pierre Vial, który założył potem Terre et Peuple) opuściła
GRECE i zasiliła szeregi Frontu Narodowego (Faye, 2010, s. 28). Innym
powodem utraty popularności NP miały być coraz bardziej zdecydowane
działania cenzury medialnej i zwalczanie nurtu poprzez „system”. Od ok. 1979
(szczyt popularności NP) miał się rozpocząć – wg G. Faye’a – szereg ataków
medialnych, a nawet fizycznych na członków GRECE, potem stosowano strategię przemilczania. NP nie potrafiła adekwatnie zareagować na te zjawiska.
Kolejnym powodem marginalizacji NP miała być niewłaściwa strategia wydawnicza. GRECE posiada trzy organy prasowe: Nouvelle École, Krisis i Éléments.
Pierwsze dwa mają za zadanie stworzyć podbudowę naukowo-teoretyczną,
trzeci ma charakter popularyzatorski. Zdaniem G. Faye’a ten ostatni jest źle
redagowany – artykuły są zbyt długie, zbyt przeintelektualizowane, tematyka
zbyt abstrakcyjna i literacka, poruszanych jest zbyt mało chwytliwych bieżących tematów społecznych, magazyn ma mieć również niezbyt atrakcyjną szatę
medialną (Faye, 2010, s. 32).
Oprócz wymienionych błędów „strategicznych” G. Faye zauważa też błędy
natury ideologicznej. Jednym z przykładów takich błędów miałaby być swoista
ideowa schizofrenia, czy też – jak on to ujmuje – „semantyczna nieporadność”
objawiająca się tym, że z jednej strony na łamach nowoprawicowej prasy omawia
się często myślicieli i tematy typowe dla prawicy (również skrajnej prawicy),
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a z drugiej strony utrzymywanie dyskursu antyrasistowskiego, proislamskiego,
quasi-lewicowego czy protrzecioświatowego. Tego typu „kluczenie” w żaden
sposób nie zmyliło przeciwników ideowych, a jedynie miało zdezorientować
dotychczasowych zwolenników.
Następnie G. Faye wymienia jako błąd nadmierną eksploatację i polityzację „pogaństwa”. Idea NP była od początku mocno osadzona na gruncie
„pogańskim”, gdzie ostrze wymierzone było przeciwko „etnomasochistycznej
szkodliwości chrześcijańskiego ewangelizmu” (Faye, 2010, s. 33) i gdzie samo
chrześcijaństwo nazwane zostało „bolszewizmem starożytności”. G. Faye zwraca
uwagę, że „pogaństwo” jako takie (w rozumieniu jednolitego bloku ideologicznego) po prostu nie istnieje; są różne „pogaństwa”. Uważa on, iż obóz NP niejako
prezentował sam siebie jako swego rodzaju „Kościół pogański” bez Boga, który
miał stanowić kontrdoktrynę (a więc coś – zdaniem G. Faye’a – metodologicznie
na wskroś chrześcijańsko-monoteistycznego) przeciwko katolicyzmowi. Wiązał
się z tym dość zjadliwy antykatolicyzm, graniczący wręcz z przyjazną postawą
wobec islamu. Sam fakt ukazywania „pogaństwa” jako kontrdoktryny zaprzecza – wg G. Faye’a – samemu duchowi „pogańskiemu”, który nie pozycjonuje
się „przeciw”, ale „obok”, tzn. jest implicite tolerancyjny wobec innych idei. Tak
doktrynerskie ujęcie zarówno „pogaństwa”, jak i chrześcijaństwa odstraszać
miało wielu potencjalnych zwolenników (zwłaszcza chrześcijan).
Z silnym akcentowaniem „pogaństwa” wiązało się też przesadne akcentowanie folkloryzmu, często w kontekście kultury przedchrześcijańskiej. G. Faye
zwraca uwagę, że wybitność i geniusz europejskiej kultury artystycznej przejawia się nie w bretońskich czepkach czy drewnianych rzeźbach skandynawskich
chłopów, tylko w katedrze w Reims, w dziełach sztuki Leonarda da Vinci lub
w niemiecko-francusko-skandynawskich rakietach Ariane 5 (Faye, 2010, s. 35).
Zamiast podkreślać i redukować religijność i kulturę europejską do folkloru –
tym samym niejako zrównując ją „do poziomu »sztuki prymitywnej«” (Faye,
2010) – należało zaakcentować „wyższość (…) europejskich form artystycznych
i kulturowych nad wszystkimi innymi. Ale etnopluralistyczny dogmat – który
zaprzecza antyegalitaryzmowi – to uniemożliwił” (Faye, 2010, s. 36).
Najważniejszym właśnie błędem okazała się wg G. Faye’a koncepcja etnopluralizmu. Etnopluralizm to mocno promowany przez kręgi NP pogląd głoszący,
że wszystkie ludy (narody) się różnią i należy te różnice uszanować, jednocześnie
każdy z nich powinien mieszkać na swojej własnej ziemi. Jednakże pierwotne
znaczenie tego terminu (które w domyśle było równoznaczne ze sprzeciwem
wobec masowej imigracji) zostać miało zniekształcone, czego przykładem może
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być zdecydowana obrona przez NP prawa noszenia islamskich chust w szkołach
publicznych we Francji (Faye, 2010, s. 39).
Krytycznie też G. Faye ocenia przesadną antyamerykańskość. Uważa on, iż
USA należy – z europejskiego punktu widzenia – zaklasyfikować bardziej jako
rywala niż wroga. Słabością NP jest wg niego również brak wyraźnej doktryny
ekonomicznej.
KONWERGENCJA KATASTROF

Punktem wyjścia dla koncepcji archeofuturyzmu jest diagnoza, jaką postawił
G. Faye, którą można zredukować do tezy, że „nowoczesność prowadzi do konwergencji katastrof ” (Faye, 2010, s. 59). Czym jest „konwergencja katastrof ”? Jest
to zbiór powiązanych ze sobą klęsk, które wynikają w jakiś sposób ze struktury
„nowoczesnego świata”. Jak to ujmuje sam G. Faye: „Wynikłej ze zsekularyzowanego ewangelizmu, anglosaskiego merkantylizmu i indywidualistycznej filozofii
oświecenia nowoczesności udało się wypełnić swój globalny plan, oparty o ekonomiczny indywidualizm, alegorię Postępu, kult rozwoju ilościowego i afirmację
abstrakcyjnych »praw człowieka«” (Faye, 2010). Sam archeofuturyzm stanowić
ma „ideę dla świata postkatastroficznego” (Faye, 2010).
Pierwszą z owych „katastrof ” jest wg Faye’a „etno-antropologiczna metamorfoza Europy” poprzez demograficzną kolonizację przez ludy Południa (Faye,
2010). Zdaniem francuskiego myśliciela Europa stała się terenem ekspansji
islamu. Skutkuje to coraz większą destabilizacją społeczną, coraz większym,
obustronnym, rasizmem, zwiększeniem przestępczości, dezintegracją struktur
rodzinnych, obniżeniem jakości nauczania. Innymi słowy prowadzi to społeczeństwa europejskie do coraz większego prymitywizmu i brutalizacji, które mają
być bezpośrednim efektem owej radykalnej przemiany europejskiej struktury
etnicznej.
Wszystko to dodatkowo pogarszać ma kryzys ekonomiczno-demograficzny,
czyli starzenie się społeczeństw zachodnich, powodujące coraz większe problemy
gospodarcze, mogące skutkować w efekcie załamaniem gospodarczym. Zamiast
promować aktywną politykę prorodzinną, elity europejskie stawiają na masową
(nieeuropejską) imigrację. Zdaniem G. Faye’a spowodowane jest to doktrynalnym „antynatalizmem”, który z kolei logicznie wynika z rozpowszechnionego
wśród europejskich elit „etnomasochizmu”, czyli niechęci do własnego etnosu
(Faye, 2010, s. 60).
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Trzecim czynnikiem ma być „chaos Południa”. Procesy – poprzedzonej
kolonizacją – industrializacji krajów półkuli południowej (i co za tym idzie
– obiecywanie wzrostu gospodarczego) spowodowały chaos społeczny. Ludy,
które do tej pory rozwijały się własnym, tradycyjnym tokiem, przemieniły się
w „piekielne dżungle”, gdzie obok niewyobrażalnego bogactwa istnieje równie
niewyobrażalna nędza (np. Rio de Janeiro, Kalkuta, Kuala Lumpur). Egalitarna
ideologia nowoczesności ma bagatelizować te problemy, twierdząc, że owe
społeczeństwa są obecnie w fazie demokratyzacji. Problem – wg Faye’a – polega
na niesłusznym założeniu elit zachodnich, że model liberalno-demokratyczny
jest optymalny dla wszystkich i da się wpasować w każdy możliwy kontekst
społeczno-kulturowy.
Czwartym „pęknięciem” ma być zagrożenie globalnym kryzysem ekonomicznym, którego głównymi przyczynami miałyby być dwa czynniki. Po
pierwsze, zbyt duża ilość państw jest nadmiernie zadłużona, czego – prędzej
czy później – nie będzie w stanie utrzymać międzynarodowy system bankowy.
Po drugie, gospodarka światowa jest w coraz większym stopniu oparta na spekulacji finansowej i to swego rodzaju uprzywilejowanie spekulacji pociąga za
sobą ogromne ryzyko „tąpnięcia”, biorąc pod uwagę bardzo dużą niestabilność
rynków finansowych (Faye, 2010, s. 62).
Piątym zagrożeniem jest znaczący wzrost fanatycznego fundamentalizmu
religijnego, zwłaszcza islamskiego. G. Faye upatruje przyczyn tego zjawiska
w zbyt gwałtownym i forsownym narzucaniu przez Zachód swoich wartości
światu niezachodniemu, tj. ateistycznego indywidualizmu, kultu konsumpcji,
despirytualizacji aksjologicznej i „dyktatury spektaklu”. Wzrost islamskiego
fundamentalizmu ocenia autor La colonisation de l’Europe jako reakcję obronną
przeciw tym zjawiskom. Zwraca uwagę, że liczba muzułmanów na świecie ciągle rośnie, w tym w Europie, a radykalny islam staje się coraz agresywniejszy.
Ponadto zwraca on również uwagę, że „szanujący wartości republikański, zwesternizowany islam” to mrzonka, gdyż inherentnie teokratyczny islam odrzuca
pojęcie sekularyzacji u samych swych podstaw (Faye, 2010, s. 63).
Szóstą potencjalną katastrofą jest „konfrontacja Północy i Południa” na
gruncie religijnym i etnicznym. Paradoksalnie, egalitarystyczny kosmopolityzm
doprowadził do „zglobalizowanego rasizmu”. G. Faye stawia tezę, iż Południe
napędzane jest zawoalowanym resentymentem wobec dawnych kolonizatorów.
Islam stał się sztandarem owej „rewolty Południa przeciw Północy”. „W kolektywnej nieświadomości ludów Południa ta idea przewodnia przyjęła się: meczety
są budowane na chrześcijańskiej ziemi – to zemsta za krucjaty i powrót do
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archaicznego sposobu myślenia, historia wraca jak bumerang” (Faye, 2010,
s. 64). G. Faye utrzymuje, że muzułmańscy i zachodni intelektualiści mylą się,
gdy mówią, że fundamentalizm i nietolerancja nie są istotą islamu, gdyż – jak
twierdzi francuski myśliciel – „istotą islamu, zupełnie jak średniowiecznego
chrześcijaństwa, jest imperialno-teokratyczny totalitaryzm” (Faye, 2010).
Siódmym czynnikiem destabilizacji ma być niekontrolowane zanieczyszczenie środowiska, który grozi nie tylko Ziemi, ale stawia pod znakiem zapytania
przetrwanie ludzkości jako gatunku. G. Faye stawia tezę, że obecna dewastacja
ekologiczna bierze się z liberalnego i egalitarystycznego (dawniej również komunistycznego) mitu o powszechnym rozwoju przemysłowym i ekonomicznym dla
wszystkich. Pogoń za rozwojem gospodarczym za wszelką cenę pociąga za sobą
rabunkową eksploatację surowców naturalnych.
Autor La convergence des catastrophes uważa, że wszystkie wymienione
potencjalne katastrofy są bezpośrednią konsekwencją niereformowalnej wiary
nowoczesności w cuda, czego przykładem ma być wiara w możliwość osiągnięcia
wysokiego poziomu życia materialnego w skali globalnej czy rozpowszechnienie
systemu ekonomicznego opartego na wysokiej konsumpcji energii. Osiągnięcie
tego wszystkiego bez doprowadzenia do ekologicznego spustoszenia na skalę
masową uważa G. Faye za całkowitą utopię, nieliczącą się zupełnie z obiektywnymi ograniczeniami natury fizycznej (Faye, 2010, s. 67).
ARCHEOFUTURYZM

Co w związku z tym proponuje francuski myśliciel? Uważa on, iż tylko radykalna myśl może cokolwiek zmienić. „Dlaczego myśl »radykalna«? Bo idzie ona
do samego »źródła« spraw” (Faye, 2010, s. 54). Zdaniem G. Faye’a konieczne
jest wywołanie burzy ideologicznej, czy też „ideoszoku”, by poruszyć „szkielet
systemu”. Rysując wizję owej myśli radykalnej, zaczyna od zarysowania ram
pojęciowych, które określa mianem „witalistycznego konstruktywizmu” (Faye,
2010, s. 56). Termin ten oznaczać ma „organiczne i odważne podejście do życia”,
łączące nietzscheańską wolę mocy z rzymskim porządkiem i „realistyczną hellenistyczną mądrością”, a jej motywem przewodnim ma być „konkretna woluntarystyczna myśl, tworząca porządek” (Faye, 2010, s. 45). „Konstruktywizm”
oznaczać ma „historyczną i polityczną wolę mocy”, „estetyczny projekt tworzący
cywilizację” i „duch faustowski” (Faye, 2010, s. 58). „Witalizm” symbolizować
ma „realizm, mentalność organiczną i nie-mechanistyczną, szacunek dla życia,
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samo-dyscyplinę opartą o autonomiczną etykę, (…) i zaangażowanie w problemy
bio-antropologiczne, w tym te odnoszące się do grup etnicznych” (Faye, 2010).
Po co w ogóle wprowadzać takową terminologię? G. Faye stwierdza, że słowa
mają ogromną wagę, gdyż stanowią one semantyczny impuls stojący za ideami
(Faye, 2010). Potrzebne są nowe hasła, nowe terminy, nowe idee, które będą
płodne poznawczo i działające motywująco. Przede wszystkim jednak witalistyczny konstruktywizm jest pojęciem i hasłem pozytywnym, w przeciwieństwie
do czysto negatywnego antyegalitaryzmu. Ponadto antyegalitaryzm jest pojęciem
funkcjonującym w ramach paradygmatu ponowoczesności. Idzie natomiast o to,
by stworzyć nowy i wypełnić go treścią (Faye, 2010).
Konkretną zaś treścią, którą G. Faye zamierza wypełnić witalistyczno-konstruktywistyczne ramy pojęciowe, jest „archeofuturyzm”. Czym on jest? Jest to
„harmonijny związek najbardziej starożytnej pamięci z faustowskim duchem,
zgodnie z logiką »i« zamiast »albo«” (Faye, 2010, s. 45). Jak sam stwierdza: „Jest
konieczne, aby pogodzić [Juliusa] Evolę z [Filippo Tommasso] Marinettim
i pozbyć się pojęcia »nowoczesności«, stworzonego przez ideologię oświecenia.
Starożytni muszą być powiązani nie z modernistami, ale z futurystami” (Faye,
2010). Nowoczesność staje się powoli czymś przestarzałym – nie nadąża za tempem zmian i wyzwaniami naszych czasów. „Przyszłość musi być »archaiczna«:
ani nowoczesna, ani przywiązana do przeszłości” (Faye, 2010, s. 46).
Co dokładnie znaczyć ma określenie „archaiczny”? Nie oznacza ono czegoś
wstecznego, staroświeckiego czy nieaktualnego. G. Faye przypomina źródłosłów tego terminu, greckie arche, oznaczające „fundament”, „początek” lub też
„twórczy impet” (Faye, 2010, s. 68). Potoczne myślenie każe widzieć sprzeczność
w „tradycjonalizmie” i „postępie”. Zdaniem autora L’Archéofuturisme jest to jednak błędne przekonanie. Archeofuturyzm ma pogodzić te dwie, sprzeczne wzajemnie idee poprzez „dialektyczne przezwyciężenie” (Faye, 2010, s. 69). W tym
rozumieniu archeofuturyzm jest radykalny (tj. odnoszący się do źródeł), gdyż
postuluje powrót do zapomnianych korzeni Europy i – tym samym – odrodzenie
fundamentów europejskiego Weltanschauung.
Francuski myśliciel mocno podkreśla, że to właśnie – co wydawać się
może paradoksalne – nowoczesność jest wsteczna, podczas gdy archaizm jest
futurystyczny (Faye, 2010). Twierdzi on, iż współcześni intelektualiści zajmują
się, w gruncie rzeczy, tematami nieistotnymi, jak np. prawa homoseksualistów
do małżeństwa, zamiast stanąć twarzą w twarz z „archaicznym” wyzwaniem
cywilizacyjnym, jakim jest islam w Europie (Faye, 2010). Niepojęte jest dla nich
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myślenie w kategoriach nieegalitarystycznych. Archaizm ma być przezwyciężeniem nowoczesności, opartej na ideologii egalitaryzmu.
„Gdy zakończy się wreszcie historyczny okres wieków dziewiętnastego i dwudziestego, a złudzenia egalitaryzmu polegną, ludzkość powróci do archaicznych
wartości, to znaczy po prostu do biologicznych i ludzkich (w antropologicznym
sensie) wartości: rozróżnienia ról płciowych, przekazywania etnicznych i ludowych tradycji; duchowości struktur sakralnych; pilnowania ładu i widocznej
hierarchii; kultu przodków; rytuałów przejścia i prób; rekonstrukcji organicznej
wspólnoty, która sięga od pojedynczej rodziny do wielkiej, ludowej wspólnoty
narodowej; de-indywidualizacji małżeństwa i widzenia go jako instytucji
społecznej; nie mylenia małżeństwa z erotyką; do prestiżu kasty wojowniczej;
społecznej nierówności, nie ukrytej i frustrującej, jak w dzisiejszych egalitarnych
utopiach, ale wyraźnej i ideowo uzasadnionej; równowagi praw i obowiązków;
rygorystycznej sprawiedliwości, której dyktaty bezwzględnie wymierzone są
w czyny, a nie w ludzi, co wyrobiłoby w ludziach poczucie odpowiedzialności;
zdefiniowania ludu i jakiegokolwiek ukonstytuowanego ciała społecznego jako
diachronicznej wspólnoty ze wspólnym przeznaczeniem, a nie jako synchronicznej masy pojedynczych atomów” (Faye, 2010, s. 70).
Naturalnie, w optyce obowiązującego dziś paradygmatu nowoczesności
wyżej wspomniane wartości muszą wydawać się „diaboliczne”, „zupełnie jak
paranoiczny szaleniec może postrzegać leczącego go psychiatrę jak diabła” (Faye,
2010, s. 71). Według G. Faye’a wynikają one z klasycznej idei sprawiedliwości,
która wpisana jest trwale w ludzką naturę i która sprzeczna jest z nowoczesną
ideą emancypacji, wypromowaną przez filozofię oświecenia.
Konstytutywnym elementem mentalności europejskiej jest wg autora L’Archéofuturisme jej charakter faustyczny, tzn. dążenie do zmiany świata poprzez
m.in. budowanie imperiów lub naukę i technologię oraz „rozległe plany,
przedstawiające antycypowaną reprezentację konstruowanej przyszłości” (Faye,
2010). Nakierowanie na przyszłość to właśnie – zdaniem Faye’a – differentia
specifica europejskiego sposobu myślenia. Rakiety, samoloty, łodzie podwodne to
„zracjonalizowane fantazje”, gdzie „duchowi naukowemu udało się zrealizować
plan, skonceptualizowany przez estetykę”.
Istotą futuryzmu ma być „planowanie przyszłości”, w przeciwieństwie do
zapominania o przeszłości i postrzeganie cywilizacji jako „procesu w ruchu”
(Faye, 2010, s. 72). Polityka ma być również w ten sposób pojmowana – jako
dynamiczne transformowanie swojego ludu, kierowane ambicją, niezależnością i zapędem twórczym. Oczywiście, nie chodzi o zmianę dla samej zmiany.
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Potencjał chaotyczny niekontrolowanego rozwoju technologicznego musi być
ujęty w karby. Słowami samego G. Faye’a: „archaizm musi oczyścić futuryzm”
(Faye, 2010, s. 27).
Odrzucający nowoczesną ideologię postępu archeofuturyzm polega na
odważnej eksploracji wszelkich możliwości nauki i technologii, opierając się
jednocześnie na niezmiennej bazie (wartości). „Błędna idea postępu musi być
zastąpiona przez »ruch«” (Faye, 2010, s. 73). By tego typu nowy paradygmat mógł
być zrealizowany, dominujący dziś egalitarny i humanistyczny światopogląd
musi zostać odrzucony. Bez tego człowiek nie odważy się na dalszą eksplorację
swych możliwości w kwestii m.in. inżynierii genetycznej lub też nowej broni
elektromagnetycznej (Faye, 2010).
ZAKOŃCZENIE

Reasumując, trzeba podkreślić, że istotą archeofuturyzmu jest dialektyczne połączenie archaizmu i futuryzmu, mające przezwyciężyć egalitaryzm. Archeofuturyzm nie jest zapatrzeniem w przeszłość ani w przyszłość. Jest to idea ponownego
pojawienia się archaicznych struktur i instytucji społecznych we współczesnym
świecie. Jest to idea rewolucyjna, gdyż podważa panujący nowoczesny paradygmat egalitaryzmu, funkcjonujący obecnie na prawach oczywistości. Rozwiązanie
współczesnych problemów w Europie będzie możliwe – zdaniem G. Faye’a –
wyłącznie przez objęcie archeofuturystycznej optyki.
Francuski myśliciel zwraca uwagę na to, że – czy nam się to podoba, czy nie –
francuscy obywatele afrykańskiego pochodzenia już teraz patrzą w perspektywie
„archaicznej”, tzn. w sposób ściśle etniczny. W stosunku do francuskich autochtonów używają takich określeń jak „Galowie”, „białe sery”, czy też „synowie
Chlodwiga” (Faye, 2010, s. 150). Tematem dominującym w utworach muzycznych z gatunku rap (scena zdominowana przez obywateli pochodzenia afrykańskiego) jest „zemsta wobec białych” (Faye, 2010, s. 64). Jest to perspektywa
całkowicie przecząca oficjalnej, liberalnej, indywidualistycznej i egalitarystycznej
linii politycznej. Zdaniem G. Faye’a egalitarny kosmopolityzm, paradoksalnie,
przyczynił się do powstania i rozpowszechnienia „zglobalizowanego rasizmu”.
Jedną z cech charakterystycznych egalitarnej nowoczesności jest, mówiąc
językiem Carla Schmitta (na którego G. Faye się nieraz powołuje), zanegowanie
polityczności, czyli nierozróżnianie „swojego” i „obcego” czy też „przyjaciela”
i „wroga”, które to kategorie są w istocie rzeczy archaiczne. I tak np. widzenie
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wojny jako konfliktu między państwami narodowymi zmienia się w perspektywie archeofuturystycznej w konflikt między blokami etnoreligijnymi (również
na terenie jednego państwa), tak jak to było w dawnych czasach (Faye, 2010,
s. 77). W takim ujęciu osoba, która w liberalno-egalitarystycznej perspektywie
jest obywatelem francuskim afrykańskiego pochodzenia, w perspektywie archeofuturystycznej staje się islamskim kolonizatorem.
W konstruowaniu swoich koncepcji nie poprzestaje G. Faye na jałowej
i abstrakcyjnej spekulacji filozoficznej. Podaje rozmaite, praktyczne, nieraz
bardzo szczegółowe wskazówki i wytyczne tworzenia nowego, alternatywnego
ładu politycznego i społecznego na kontynencie europejskim – ładu konsekwentnie antyegalitarnego. W kwestii religijności i duchowości europejskiej
autor La convergence des catastrophes proponuje „neośredniowieczne, quasi-politeistyczne, przesądne i zrytualizowane chrześcijaństwo dla mas i pogański
agnostycyzm – »religię filozofów« – dla elity” (Faye, 2010, s. 88). W kwestii
ekonomicznej proponuje światową gospodarkę dwutorową, tzn. mniejszość
żyjącą w futurystycznych, technologicznie zaawansowanych metropoliach,
a większość w tradycyjnych, quasi-feudalnych społecznościach, dzięki czemu
możliwy byłby jednoczesny dynamiczny rozwój techno-naukowy i relatywnie
niski poziom zużycia energii, zanieczyszczenia i konsumpcji (Faye, 2010, s. 167).
W kwestii geopolitycznej proponuje stworzenie relatywnie zamkniętych, semi-autarkicznych bloków polityczno-ekonomicznych (w przypadku Europy –
„Eurosyberia”), między którymi niedozwolony byłby wolny handel czy masowa
imigracja. Swoboda handlu zachowana by była tylko w ramach jednego bloku.
To wszystko miałoby zapewniać harmonię i stabilizację społeczną – rozwiązany
miałby też zostać problem rasizmu czy kolonializmu gospodarczego.
Koncepcja archeofuturyzmu budzić może wiele kontrowersji. Sam G. Faye
zapewne stwierdziłby, że właśnie o to chodzi, gdyż tylko myśl radykalna i szokująca potrafi spowodować prawdziwy rezonans. Celem autora L’Archéofuturisme
jest właśnie wywołanie „ideoszoku”, mającego zwrócić uwagę Europejczyków na
problemy fundamentalne, w miejsce zajmowania się sprawami drugorzędnymi.
Przywodzi to na myśl ideę Zadrugi Jana Stachniuka, z którą archeofuturyzm
zdaje się mieć wiele punktów stycznych.
Zwrócić należy uwagę na pewien osobliwy fakt. L’Archéofuturisme opublikowany został w roku 1998 – było to jeszcze przed serią ataków islamskich
terrorystów w USA (zamach na World Trade Center – 2001), Hiszpanii (bomby
w pociągach w Madrycie – 2004), Anglii (seria zamachów w metrze w Londynie – 2005) (Gazeta Prawna, 2017) czy masowych zamieszek muzułmanów
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w Paryżu (2005) (Kubiak, 2017). W tej kwestii trzeba przyznać, że przewidywania
francuskiego myśliciela, dotyczące konfliktowego potencjału islamskiego fundamentalizmu, sprawdziły się.
Patrząc w przyszłość, zadać można sobie pytanie: czy okaże się, że autor La
convergence des catastrophes będzie miał rację również w innych swoich przewidywaniach? Miejmy nadzieję, że nie spełni się czarny scenariusz. W każdym
razie, nie byłoby chyba przesadą stwierdzenie, że analizy G. Faye’a mogłyby co
najmniej posłużyć za materiał do namysłu dla europejskich elit decyzyjnych.
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11 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130). Ustawa ta
w istotny sposób znowelizowała trzy ustawy o samorządzie terytorialnym oraz
Kodeks wyborczy (Kwyb). Uchwalone rozwiązania już w momencie ich zgłoszenia wzbudziły dyskusję oraz liczne kontrowersje, zarówno ze strony opozycji
politycznej, jak i części ekspertów. Sceptycznie na temat wielu proponowanych
rozwiązań wypowiadała się również Państwowa Komisja Wyborcza (PKW). Nie
bez znaczenia dla oceny przyjętych rozwiązań był fakt bardzo szybkiego tempa
prac legislacyjnych nad projektem ustawy. Projekt został zgłoszony przez grupę
posłów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) 10 listopada 2017 r. Dwa tygodnie później
został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu, a następnie do Komisji
Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego.
Po przepracowaniu przez Sejm, 15 grudnia, został przekazany do Senatu. Cykl
legislacyjny ustawy zakończył się w chwili podpisania przez Prezydenta RP
ustawy 15 stycznia 2018 r. i jej opublikowania dzień później w Dzienniku Ustaw.
Ostatecznie ustawa weszła w życie 31 stycznia 2018 r., z tym że niektóre jej
rozwiązania uzyskały dłuższe vacatio legis.
Celem niniejszego artykułu będzie analiza, jak wprowadzone powyższą
ustawą zmiany w obszarze prawa wyborczego mogą wpłynąć na przebieg
planowanych na jesień 2018 r. polskich wyborów samorządowych w zakresie
ich organizacji, transparentności i konsekwencji dla wyborców. Zastosowaną
metodą badawczą będzie metoda prawno-porównawcza.
1. KONTEKST POLITYCZNY ZMIAN

Analizując zmiany prawa wyborczego ze stycznia 2018 r., trzeba pamiętać
o kontekście politycznym, w jakim były one zgłaszane i ostatecznie zostały
uchwalone. Miał on bowiem niebagatelny wpływ na ich charakter. Bieżącym
tłem był bardzo ostry konflikt polityczny pomiędzy rządzącym od 2015 r.
PiS-em a tzw. totalną opozycją, reprezentowaną przez Platformę Obywatelską
(PO), Nowoczesną (.N) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL). Konflikt ten
cały czas się nasilał i dotyczył praktycznie wszystkich obszarów działalności
partii rządzącej. W szczególności zaś wymiaru sprawiedliwości, który z kolei
od samego początku był traktowany przez PiS jako priorytetowy. Należy
w tym miejscu zauważyć, że choć organy administracji wyborczej w żaden
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funkcjonalny sposób nie były elementem władzy sądowniczej III RP, to jednak
w swojej zasadniczej części opierały się na elemencie sędziowskim. Zarówno
PKW, jak i komisarze wyborczy w całości rekrutowali się z sędziów, podobnie
jak członkowie komisji wyborczych wyższego szczebla. Ten sędziowski model
administracji wyborczej miał w zamyśle twórców wzmocnić jej niezależność
od pozostałych organów władzy politycznej. Z biegiem czasu stał się wręcz
znakiem rozpoznawczym polskich wyborów (zob. Rymarz, 2007), co znalazło
również poparcie zarówno w głosach doktryny, jak i samego wymiaru sprawiedliwości (zob. Sokala, 2014, s. 17).
Głębsze tło zmian stanowiła natomiast awaria informatycznego systemu
wspomagającego Krajowe Biuro Wyborcze (KBW) podczas poprzednich
wyborów samorządowych w listopadzie 2014 r. Awaria ta uniemożliwiła większości terytorialnych komisji wyborczych sprawne zebranie od podległych im
miejscowo obwodowych komisji wyborczych wyników głosowania, a w konsekwencji ustalenie wyników głosowania i wyborów radnych do rad gmin, miast,
powiatów i sejmików województw. W wielu komisjach generowane z systemu
informatycznego protokoły zawierały błędy, a część komisji terytorialnych nie
mogła ani zweryfikować poprawności danych spływających z obwodów, ani
dokonać podziału mandatów, ani nawet wydrukować protokołów z wyborów.
Przedłużające się oczekiwanie na podanie oficjalnych wyników oraz nieumiejętne zarządzanie kryzysem i błędy w polityce komunikacyjnej popełnione przez
PKW i KBW doprowadziły w efekcie do pogłębienia obrazu kryzysu w oczach
opinii publicznej oraz dramatycznego spadku zaufania obywateli do procesu
wyborczego i organów wyborczych. Rozpoczęło też falę bardzo ostrej krytyki
wobec administracji wyborczej. Znalazło to natychmiastowe odzwierciedlenie
w reakcjach polityków opozycyjnego wtedy PiS, którzy zarzucili rządzącej wówczas koalicji PO–PSL „zafałszowanie” wyborów. Konsekwencją tej atmosfery była
gremialna dymisja PKW i kierownictwa KBW (Michalak, 2016, s. 223–225).
Kryzys przy ustalaniu wyników poprzednich wyborów samorządowych
wywołał oczywistą dyskusję publiczną na temat jego przyczyn i wprowadzenia
zmian, które wyeliminują takie sytuacje w przyszłości. Efektem tej dyskusji
były m.in. nowelizacja Kodeksu wyborczego, przeprowadzona z inicjatywy
ówczesnego Prezydenta Bronisława Komorowskiego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1043),
rozpoczęcie przez KBW prac nad nowym i kompleksowym systemem informatycznego wspomagania wyborów, wykonanie szeregu analiz i zgłoszenie wielu
propozycji przez organizacje społeczne monitorujące procesy wyborcze, takie
jak Fundacja im. Stefana Batorego czy Ruch Kontroli Wyborów (RKW), wreszcie
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przeprowadzenie unikatowego, nie tylko w skali krajowej, badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw przez interdyscyplinarny zespół
badaczy z czołowych uniwersytetów w Polsce, prowadzących zaawansowane
badania z obszaru prawa i systemów wyborczych oraz zachowań elektoratu.
W efekcie, w literaturze przedmiotu można znaleźć bardzo szczegółowe omówienie: przyczyn, przebiegu i konsekwencji samego kryzysu (zob. Flis i inni,
2015; Jarosz, 2015); konkretnych obszarów i propozycji niezbędnych zmian
organizacyjnych, tak w procesie ustalania wyników głosowania i wyborów, oraz
sposobu funkcjonowania struktury aparatu wyborczego (zob. Michalak, 2016);
skali i konsekwencji błędów obwodowych komisji wyborczych przy ustalaniu
wyników głosowania; wpływu formatu karty do głosowania na liczbę głosów
nieważnych (zob. Gendźwiłł i inni, 2016; Flis i inni, 2016). Wszystkie powyższe analizy wskazywały na konieczność podjęcia szeregu konkretnych zmian
w zakresie organizacji i przebiegu procesu wyborczego, dotyczących: funkcjonowania administracji wyborczej, w tym przede wszystkim relacji pomiędzy
PKW a KBW; ułatwienia procedury składania protestów wyborczych; poprawy
przejrzystości procesu ustalania i ogłaszania wyników wyborów; zmiany polityki
informacyjno-edukacyjnej w zakresie warunków ważności głosu i procedur
głosowania; ułatwień związanych z oddawaniem głosu przez wyborców; rezygnacji z karty zbroszurowanej jako standardu; przyjęcia szeregu innych drobnych
z punktu widzenia organizacji procesu wyborczego, ale ważnych rozwiązań technicznych, usprawniających prace komisji wyborczych i czyniących ją bardziej
transparentną (np. dokładniejszy sposób kategoryzowania głosów nieważnych
czy porządkowania kart wyborczych, wprowadzanie społecznych obserwatorów
wyborów itd.).
Kluczowe znaczenie dla podjęcia prac nad nowelizacją Kodeksu wyborczego,
a co za tym idzie, na kierunek tych zmian miały jednak propozycje sformułowane
przez związany politycznie z PiS-em Ruch Kontroli Wyborów. W dokumencie
pt. Zarys koncepcji zmian systemu wyborczego (Cioska, Wolter, 2016) wskazano
m.in. na konieczność: wygaszenia kadencji PKW i komisarzy wyborczych,
wprowadzenia wideorejestracji w lokalu wyborczym, dostępu on-line do spisu
wyborców, oddzielenia liczenia głosów od pracy obwodowej komisji wyborczej,
przeprowadzającej głosowanie, natychmiastowej publikacji wyników głosownia
w internecie, redukcji udziału urzędników gminnych w procesie wyborczym,
likwidacji powszechności głosowania korespondencyjnego. Część postulatów
RKW wynikała z przyjęcia jako podstawy, niepopartej żadnymi dowodami ani
nigdy nieudowodnionej w żaden inny sposób, tezy o planowej i skoordynowanej
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ogólnokrajowej akcji fałszowania wyborów przez bliżej niezidentyfikowanych
„wrogów” i „przeciwników”. Część wynikała z faktycznej nieznajomości organizacyjnych aspektów przygotowywania wyborów w Polsce (np. domaganie się
redukcji udziału gmin tylko do działań technicznych w procesie wyborczym).
Jednak niektóre propozycje były ciekawe i właściwie zaimplementowane mogły
rzeczywiście zwiększyć zarówno sprawność, jak i przejrzystość procesu wyborczego (przykładem pomysł na digitalizację spisów wyborców czy publikowanie
wyników głosowania od razu w internecie).
2. ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Deklarowanym przez wnioskodawców1 celem nadrzędnym nowelizacji Kodeksu
wyborczego było zwiększenie „roli społeczeństwa w procesie wybierania organów
pochodzących z wyborów powszechnych, a także w kontroli tego procesu i organów odpowiadających za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów”. Zmiany
te „sprowadzają się do zapewnienia należytej transparentności, przejrzystości,
obywatelskiej kontroli nad procesem wyborczym oraz organami zobligowanymi
do przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Mają one […] wyeliminować,
a przynajmniej w znaczącym wymiarze ograniczyć potencjalne nadużycia oraz
nieprawidłowości”. Konieczność ich wprowadzenia wynikała z kolei ze skandalu,
jakim była awaria informatycznego systemu wyborczego podczas poprzednich
wyborów samorządowych, spowodowane tym opóźnienia w podaniu oficjalnych
wyników wyborów oraz bardzo duża liczba głosów nieważnych.
Zdaniem autorów projektu przyczyny tego kryzysu miały dwa wytłumaczenia. „Po pierwsze, jest on wynikiem niedopełnienia obowiązków przez
centralny organ wyborczy, czyli ówczesną Państwową Komisję Wyborczą.
Wybór wykonawcy systemu informatycznego oraz brak wyciągnięcia wniosków
z wyborów samorządowych na Mazowszu w 2010 roku w zakresie formy karty do
głosowania wskazują na to w sposób nie budzący wątpliwości. Fakt, że co piąty
wyborca oddał głos nieważny, jest sytuacją zupełnie nieprawidłową i wskazuje
co najmniej na popełnienie przez PKW błędów przy określeniu formy karty do
głosowania. Błędy takie mogły mieć istotny wpływ na wynik wyborczy i w osta1

Zob. Uzasadnienie do poselskiego projekt ustawy z dnia 10 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Druk nr 2001 Sejmu VIII kadencji.
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tecznym rezultacie najprawdopodobniej doprowadzić do jego zafałszowania,
poprzez doprowadzenie do sytuacji, w których oficjalnie ogłoszony wynik nie
odzwierciedla woli wyborców. Po drugie, analiza procedur wyborczych przeprowadzonych jesienią 2014 roku nie pozwala wykluczać świadomych działań
na rzecz wyniku jednych komitetów wyborczych i na szkodę innych komitetów,
co mogło odbywać się przy wykorzystaniu mało precyzyjnych zapisów Kodeksu
wyborczego. Otwartą kwestią pozostaje pytanie o skalę takich działań, niemniej
w szeregu przypadkach udokumentowano je i wskazano jako podstawę zgłaszanych do sądów protestów wyborczych. Suma takich fałszerstw faktycznie mogła
również wpłynąć w istotny sposób na wynik wyborczy. Niezależnie od tego,
w jakim stopniu skandal wyborczy w wyborach samorządowych w 2014 roku był
wynikiem błędów w ich przygotowaniu, czy też świadomych działań, wniosek
powinien być jednoznaczny. Należy zmienić prawo wyborcze w ten sposób, aby
maksymalnie wyeliminować możliwość nieprawidłowości i fałszerstw w procedurach wyborczych”.
Zaproponowane przez wnioskodawców zmiany w obszarze prawa wyborczego
można zakwalifikować do dwóch kategorii. „Pierwsza dotyczy materialnego
zabezpieczenia woli politycznej obywateli w szczególności w postaci oddanego
głosu i zawiera się w zmianach odnoszących się do formy i zabezpieczenia kart
do głosowania, wyposażenia technicznego lokali wyborczych, trybu obliczania
głosów itp. Druga kategoria dotyczy strony podmiotowej, czyli odnosi się m.in.
do organów wyborczych i innych podmiotów biorących udział w wyborczych
procedurach, np. zmiany w odniesieniu do ustroju Państwowej Komisji Wyborczej i komisji niższego rzędu (terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych),
mężów zaufania, rozdzielenia funkcji komisarzy wyborczych – na wojewódzkich
i powiatowych […] oraz przydzielenia im odpowiednich uprawnień, utworzenie
instytucji urzędników wyborczych itp.” W konsekwencji projektodawcy zaproponowali następujące zmiany szczegółowe: zniesienie wyborów dwudniowych2
i głosowania korespondencyjnego, zmiany w wyglądzie karaty do głosowania,
w tym wprowadzenie nowości w postaci symbolu graficznego komitetu wyborczego, wprowadzenie obowiązku archiwizacji kart z wyborów oraz nagrań
z rejestracji czynności obwodowej komisji wyborczej, której praca w lokalu
wyborczym miałaby być również transmitowana za pośrednictwem publicznie
dostępnej sieci elektronicznego przekazywania danych; przyjęcie papierowej
2
W praktyce wybory dwudniowe mogły być do tej pory zarządzone jedynie na potrzeby
eurowyborów.
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wersji protokołu jako podstawy do wprowadzania danych do systemu informatycznego; utworzenie nowych organów wyborczych, tj. wojewódzkich i powiatowych komisarzy wyborczych z przekazaniem im kompetencji do ustalania granic
okręgów wyborczych w wyborach jednostek samorządu terytorialnego, podziału
gminy na obwody głosowania oraz zarządzenia druku kart w tych wyborach;
wzmocnienie i rozszerzenie kompetencji mężów zaufania także o możliwość
obserwacji pracy obwodowych komisji wyborczych, również przed dniem głosowania; zwiększenie kręgu podmiotów mogących ich zgłaszać o organizacje
społeczne; zmiana struktury PKW przez wprowadzenie – obok 2 sędziów z TK
i NSA – 7 członków rekomendowanych przez kluby poselskie; wprowadzenie
instytucji skargi na wytyczne PKW do SN; podział obwodowej komisji wyborczej
na dwie komisje, z których jedna przeprowadza głosowania, a druga ustala jego
wyniki; wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast; wprowadzenie systemu proporcjonalnego w wyborach do rad gmin;
zmniejszenie i ujednolicenie we wszystkich wyborach zakresu radnych wybieranych w okręgach od 3 do 7; zmniejszenie maksymalnej liczby kandydatów na
liście w wyborach do rady gminy i rady powiatu; powołanie Korpusu Urzędników Wyborczych; a także szereg drobniejszych zmian o różnym charakterze.
3. UCHWALONE ZMIANY

Ostatecznie nie wszystkie z proponowanych przez grupę posłów PiS zmiany
znalazły się w uchwalonej 11 stycznia 2018 r. nowelizacji Kodeksu wyborczego.
Ustawodawca zdecydował się zrezygnować z części propozycji najbardziej kontestowanych przez opozycję. Przede wszystkim zachowano wybory większościowe,
choć ograniczono je tylko do gmin do 20 tys. mieszkańców3. Zrezygnowano też
z obniżenia dolnej granicy wielkości okręgu wyborczego w wyborach gminnych
do 3 mandatów, co w praktyce uniemożliwiałoby dokonanie proporcjonalnego

3

Wcześniej wybory w systemie większościowym przeprowadzono we wszystkich gminach niebędących miastami na prawach powiatu. Warto jednak pamiętać, że przed uchwaleniem Kodeksu
wyborczego obowiązywało już podobne zróżnicowanie. I tak w ordynacji wyborczej do rad gmin
z 1990 r. w gminach do 40 tys. mieszkańców stosowano formułę większości względnej w połączeniu
z jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Z kolei ordynacja samorządowa z 1998 r. ograniczyła
stosowanie formuły większościowej tylko do gmin do 20 tys. mieszkańców dopuszczając jednocześnie
tworzenie okręgów o wielkości od 1 do 5 mandatów (zob. Chmaj, Skrzydło, 2011).
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podziału mandatów w najmniejszych z nich4. W nowej ustawie zabrakło również
instytucji wojewódzkich i powiatowych komisarzy wyborczych, zwiększono
jednak liczbę dotychczasowych z 51 do 100, dając jednocześnie PKW swobodę
w określeniu ich właściwości terytorialnej. Pozostawiono również w kompetencji
rad gmin dotychczasowe uprawnienia związane z podziałem gminy na okręgi
wyborcze i obwody głosowania, jednak tylko do końca 2018 r. Po tym terminie
będą one już w gestii komisarzy wyborczych.
Omawiając zmiany, które ostatecznie zostały uchwalone, można je pogrupować w kilku kategoriach. Zostaną one przeanalizowane zgodnie z ich wagą
i znaczeniem dla polskiego prawa wyborczego.

3.1. Zmiany w strukturze administracji wyborczej
Bez wątpienia najważniejszą grupą zmian były te dotyczące struktury administracji wyborczej. Art. 5 pkt 59 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. wprowadził istotne
modyfikacje do art. 157 Kodeksu wyborczego, regulującego skład i kadencję
PKW5. Do tej pory była ona złożona z 9 sędziów, po trzech wskazanych przez prezesów: Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i Sądu
Najwyższego. Nowelizacja zredukowała liczbę przedstawicieli tych organów do
dwóch6. Pozostałych 7 członków będzie wskazywał Sejm spośród osób mających:
kwalifikacje do zajmowania stanowiska sędziego; co najmniej trzyletni staż pracy
na stanowisku prokuratora, Prezesa Prokuratorii Generalnej, jej wiceprezesa lub
radcy albo wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub notariusza;
tytuł naukowy profesora albo stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
prawnych i pracowała w polskiej szkole wyższej lub placówce naukowej. W ten
sposób wprowadzono dwie kategorie członków PKW, różnicując jednocześnie
ich kadencję. Członkowie wskazani przez wymiar sprawiedliwości na 9 lat (tylko
oni będą mogli pełnić funkcję przewodniczącego Komisji) oraz członkowie
wskazywani przez Sejm, których kadencja będzie zbieżna z kadencją parlamentu.
Mandat tych drugich będzie się kończył dokładnie 150 dni po wybraniu nowego
Sejmu. Prawo do zgłaszania kandydatów „sejmowych” będą miały kluby par4
Zmniejszono jednak górną granicę wielkości okręgów w tych wyborach z 10 do 8 mandatów
(zob. art. 418 § 2 Kwyb). W pozostałych wyborach liczba mandatów obsadzanych w okręgach nie
uległa zmianie.
5
Przepisy te wejdą w życie jednak dopiero po rozpoczęciu kadencji nowego Sejmu RP.
6
Jeden z TK i jeden z NSA.
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lamentarne lub poselskie w proporcji do swojej wielkości, jednak w liczbie nie
większej niż 3 kandydatów z jednego klubu7.
Należy zauważyć, że zmiana składu PKW oznacza w tym przypadku coś
więcej niż tylko zmianę jej struktury. To zmiana – zwłaszcza jeśli rozpatrywać
ją łącznie z modyfikacją sposobu powoływania Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz komisarzy wyborczych – poddająca administrację wyborczą pod
istotny wpływ czynnika politycznego: parlamentarnego w zakresie planowania
i nadzoru nad organizacją oraz przebiegiem wyborów (PKW), a także rządowego
w obszarze przeprowadzania wyborów (Szef KBW i komisarze wyborczy). Choć
formalnie polski model administracji wyborczej nadal spełniać będzie definicyjne kryteria modelu administracji niezależnej8 (por. Sześciło, 2013, s. 95 i n.),
to jednak w praktyce przypomina bardziej system kreacji wyborczego ośrodka
kierowniczego, określanego w literaturze przedmiotu jako skrzyżowanie systemu
politycznego (w skład tego ośrodka wchodzą przedstawiciele partii politycznych),
parlamentarnego (parlament wyłania specjalne ciało wyborcze) i sądowego, co
w konsekwencji prowadzi do wytworzenia modelu mieszanego (zob. Sokala,
2010, s. 39–40).
Wprowadzenie czynnika politycznego do najwyższego organu wyborczego,
który oprócz zadań ściśle wyborczych jest też organem kontroli finansowania partii
politycznych i rozliczania kampanii wyborczych, choć kontrowersyjne i mogące
budzić uzasadnione obawy o jego bezstronność, nie jest jednak precedensem
w praktyce państw demokratycznych. Nie można bowiem odmówić zasadności
argumentom mówiącym o tym, że podmioty rywalizujące o władzę w wyborach powinny mieć wgląd i możliwość kontrolowania prawidłowości procesu
wyborczego. Taki wgląd może tylko wzmocnić legitymizację wyborów. Ważne
jest jednak, aby udział czynnika politycznego był po pierwsze jasno zdefiniowany
i ograniczony do działań o charakterze monitorująco-kontrolnym, a nie władczo-zarządczym; po drugie miał charakter pluralistyczny i pozostawał w zgodzie
z zasadą równości partii politycznych; po trzecie nie miał możliwości zmiany reguł
7

W przypadku, gdy w Sejmie funkcjonować będą jedynie dwa kluby, 7 kandydata wyłaniać się
będzie w drodze losowania spośród dwóch dodatkowych kandydatów zgłoszonych po jednym przez
każdy z klubów (zob. art. 157 § 4c znowelizowanego Kwyb).
8
Na marginesie można zauważyć, że przyjęte rozwiązanie w zasadzie zdyskredytowało obowiązującą w literaturze przedmiotu konceptualizację modelu niezależności administracji wyborczej
formułowane tylko przez pryzmat jej instytucjonalno-funkcjonalnej odrębności od administracji
rządowej, gdyż nie uwzględnia sytuacji, w której taka administracja – np. przez pożądany układ
kadrowy – jest zależna od czynników par excellence politycznych.
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wyborczych w trakcie wyborów, a w szczególności tych, które mają bezpośrednie
przełożenie na wyniki głosowania, wyborów czy wyłonienie ich zwycięzcy.
Przesunięcie polskiej administracji wyborczej z modelu administracji
niezależnej w kierunku modelu administracji politycznej, to tylko jedna z konsekwencji nowo przyjętych rozwiązań. Drugą z nich jest – stanowiąca logiczne
następstwo pierwszej – możliwa deprofesjonalizacja organów wyborczych. Mimo
że 7 „sejmowych” członków PKW będzie co do zasady musiało się legitymować
praktyką w zawodach prawniczych, to jednak ustawodawca dopuścił również
byłych (sic!) pracowników naukowo-dydaktycznych, posiadających stopień
doktora habilitowanego nauk prawnych albo tytuł naukowy profesora z dowolnej
dziedziny. Nie przeceniając wymogu posiadania wykształcenia prawniczego,
które wcale nie daje gwarancji znajomości – bardzo specjalistycznej przecież –
materii prawa wyborczego, należy jednak zauważyć, że z całą pewnością nie gwarantuje tego bardziej tytuł profesora nauk przyrodniczych czy matematycznych.
Wprowadzone rozwiązanie należy uznać więc za kuriozalne. Jeśli ustawodawca
naprawdę chciał powiązać kwestię wykształcenia akademickiego ze znajomością
materii przez członków PKW, to powinien się posłużyć nie formalnym kryterium
wykształcenia kandydata, ale merytoryczną oceną jego kompetencji w oparciu
o rzeczywisty dorobek naukowy i doświadczenie.
Z kolei komisarzy wyborczych powoływała do tej PKW na wniosek Ministra
Sprawiedliwości spośród sędziów zgłoszonych przez prezesów sądów. Procedura
ta nie gwarantowała oczywiście, że każdy z nowych komisarzy był specjalistą od
prawa wyborczego. W praktyce jednak na te stanowiska powoływano najczęściej
osoby, które w przeszłości zasiadały – jako sędziowie – w komisjach wyborczych
wyższego rzędu lub orzekały w sprawach wyborczych. Brak limitu sprawowanych
kadencji dodatkowo sprzyjał profesjonalizacji tego urzędu. Nowelizacja zmieniła
art. 166 Kwyb, wprowadzając jako wymóg jedynie posiadanie wykształcenia wyższego prawniczego oraz „rękojmię należytego pełnienia tej funkcji”. Ustawodawca
zdecydował się również wprowadzić przesłanki uniemożliwiające pełnienie tej
funkcji. Są to: przynależność do partii politycznej; prowadzenie działalności
publicznej „niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją”; bycie skazanym za
przestępstwo; kandydowanie w wyborach; pełnienie funkcji pełnomocnika
wyborczego lub finansowego, męża zaufania, urzędnika wyborczego czy członka
komisji wyborczej. Z jednej strony – zgodnie z postulatem wnioskodawców –
umożliwiono dość dużej grupie obywateli dostęp do tej funkcji, z drugiej zaś
stworzono możliwość do dowolnego interpretowania nieostrego przecież pojęcia
„rękojmia należytego sprawowania funkcji” przez podmiot zgłaszający kandy-
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datury na komisarzy, jakim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Na potrzeby pierwszej rekrutacji MSWiA zarysowało własne przesłanki tej
interpretacji. Tak więc, z jednej strony jest to brak różnorodnych przeciwwskazań
związanych z toczącymi się (a nie zakończonymi) postępowaniami, a także zdolność do czynności prawnych. Z drugiej strony kwestie merytoryczne związane
ze szkoleniem i egzaminem ze znajomości prawa wyborczego przeprowadzanego
na zlecenie Ministerstwa przez Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
(Zbieranek, 2018, s. 4).
Zmienił się również sposób wyłaniania gminnych, miejskich, powiatowych
i wojewódzkich komisji wyborczych, odpowiedzialnych za ustalenie wyników
wyborów do właściwych rad9. Do tej pory kandydatów do tych komisji zgłaszali
pełnomocnicy komitetów wyborczych startujących w wyborach, z zastrzeżeniem, że jej przewodniczącym (z wyjątkiem komisji gminnych) był z urzędu
sędzia wskazany przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego.
W przypadku nadwyżki kandydatów przeprowadzano losowanie. Znowelizowany art. 178 Kwyb uprzywilejował komitety wyborcze utworzone przez partie
polityczne lub ich koalicje, które w poprzednich wyborach wprowadziły swoich
przedstawicieli do sejmiku województwa albo posłów do Sejmu. Komitetom
takim zagwarantowano 6 miejsc w komisji (po 1 dla każdego takiego komitetu).
Pozostałym komitetom ustawa dała jedynie 3 miejsca w każdej terytorialnej
komisji wyborczej10.
Nowe brzmienie tego artykułu budzi wątpliwości natury konstytucyjnej,
gdyż narusza zasadę równości komitetów wyborczych w dostępie do procesu
wyborczego. Jest też niezgodne z deklarowaną, we wstępie do uzasadnienia
projektu zmian, ideą zwiększenia „roli społeczeństwa w procesie wybierania
organów pochodzących z wyborów powszechnych, a także w kontroli tego
procesu i organów odpowiadających za przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów”. W praktyce bowiem najbardziej poszkodowanymi będą lokalne
i niepartyjne komitety wyborców i organizacji społecznych, które choć zgłaszają
kandydatów jedynie w wyborach do rad gmin, to liczebnie stanowią największą
grupę komitetów.
9
W przypadku gminnych i miejskich komisji wyborczych również wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast.
10
Gdyby nie udało się skompletować danej komisji w ten sposób, to każdy z komitetów wyborczych, również tych posiadających już swoich przedstawicieli, zyskuje prawo zgłoszenia tylu kandydatów ilu brakuje do pełnego stanu. Brakujących członków wyłania się w drodze publicznego
losowania.
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Kolejną nowością będzie konieczność powoływanie dwóch komisji wyborczych w każdym obwodzie (będzie o tym mowa w dalszej części artykułu) oraz
ustanowienie Korpusu Urzędników Wyborczych. Sama instytucje urzędnika
wyborczego nie jest nowa. Art. 181 Kwyb przed nowelizacją przewidywał go
jako pełnomocnika do spraw wyborów na obszarze danej jednostki samorządu
terytorialnego powoływanego przez wójta (burmistrza, prezydenta), ale także
starostę i marszałka województwa, w porozumieniu z KBW. Szczegółowy zakres
jego zadań zależał już od treści konkretnego, fakultatywnego porozumienia
pomiędzy tymi organami, zawsze jednak wiązał się z koordynacją działań organizacyjno-technicznych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów i referendów na terenie danej jednostki samorządowej. W praktyce
urzędnik wyborczy był kimś w rodzaju łącznika pomiędzy właściwą miejscowo
delegaturą KBW, obsługującą danego komisarza wyborczego, a urzędnikami
gminy, miasta, powiatu, województwa oraz członkami działających komisji
wyborczych zaangażowanymi w bezpośrednie wykonywanie zadań wyborczych
na obszarze danej jednostki.
Ustanowienie obowiązkowego i stałego korpusu urzędników wyborczych
wraz z przypisaniem im konkretnych zadań i kompetencji11 można uznać za
przejaw profesjonalizacji administracji wyborczej. Za ich powołanie (wg wytycznych PKW) i obsługę (w porozumieniu z wójtami, burmistrzami i prezydentami)
odpowiadać będzie Szef KBW. Ich kadencja trwać będzie 6 lat, a kandydaci
(z wykształceniem wyższym) będą się rekrutować spośród pracowników administracji rządowej, samorządowej, jednostek im podległych albo nadzorowanych.
Nowo ustanowiony art. 191b Kwyb formułuje również przesłanki negatywne dla
kandydatów12. Trudno jednak sobie wyobrazić jak w praktyce będzie wyglądała
11
Zgodnie z nowym art. 191e Kwyb, zadaniem urzędników wyborczych jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych, w szczególności zaś: przygotowanie i nadzór
pod kierownictwem komisarza wyborczego nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach
wyborczych, tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym, sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, w szczególności w zakresie wymogów
dotyczących urny wyborczej, wykonywanie innych czynności zleconych przez Państwową Komisję
Wyborczą lub komisarza wyborczego.
12
Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład
którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy,
pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej, osoba
ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika (z wyjątkiem miast
na prawach powiatu), członek partii politycznej lub osoba, która prowadzi działalność publiczną
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praca tych osób, w sytuacji, w której urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, gdzie pracuje. Koordynator wyborów w gminie
musi doskonale znać teren, na którym funkcjonuje. Dlatego właśnie dotychczasowa praktyka (bo nie był to obowiązek ustawowy) stosowania uchylonego art.
181 Kwyb poszła w kierunku powoływania urzędników wyborczych spośród
pracowników urzędów gminy i miast, często nawet wysokiej rangi, jak dyrektorzy wydziałów prawnych czy organizacyjnych, a nawet sekretarze gmin/miast.
Znali oni bowiem doskonale teren, na jakim funkcjonowali, ze wszystkimi jego
uwarunkowaniami organizacyjnymi i kadrowymi, mieli również odpowiednie
zasoby i narzędzia (w postaci swojego macierzystego urzędu), które mogli szybko
i efektywnie wykorzystać do realizacji stricte przecież technicznych zadań, takich
np. jak rozplakatowanie obwieszczeń wyborczych, zorganizowanie pracy komisji
wyborczych, wyposażenie lokali wyborczych itp.

3.2. Zmiany w zakresie uprawnień wyborcy podczas głosowania
Najważniejszą zmianą w tym obszarze jest przyjęcie nowej i ustawowej definicji
znaku „x” (nowy art. 5 pkt 12 Kwyb) jako „co najmniej dwie linie, które przecinają się w obrębie kratki”. Wprowadzenie ustawowej definicji tego kluczowego
dla interpretacji ważności głosu wyborców znaku należy uznać za uzasadnione.
Co prawda definicja znaku „x” (dwie linie przecinające się w kratce) funkcjonuje w polskim prawie wyborczym od dawna, jednak do tej pory była to tylko
interpretacja PKW zawarta w wiążących obwodowe komisje wyborcze (ale
przecież już nie wyborców) wytycznych13 i jako taka mogła zostać w tym samym
trybie zmieniona. Sama definicja była jednak jasna, zgodna ze słownikowym
i potocznym znaczeniem oraz pozwalała precyzyjnie odróżnić głos ważny od
nieważnego.
niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją, osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Urzędnik wyborczy
nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.
13
Przykładowo uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie
wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz
przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. 2014, poz. 934) pkt 65 stanowi, że „w przypadkach wątpliwych
należy przyjmować, że znakiem «x» postawionym w kratce są dwie linie przecinające się, których
punkt przecięcia znajduje się w obrębie kratki. Ustalenie, czy znak «x» postawiony jest w kratce, czy
poza nią, należy do komisji”.
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Uznanie, wbrew ugruntowanej już w świadomości wyborców oraz członków
komisji tradycji, że znak „x” to co najmniej dwie przecinające się linie w kratce,
w połączeniu z rozszerzeniem kategorii dopisku niewpływającego na ważność
głosu, również o dopiski w obrębie kartki14, istotnie zwiększa – wbrew intencjom projektodawców i ustawodawcy – uznaniowość obwodowych komisji
wyborczych w kwestii interpretacji ważności głosu. Do tej pory dyrektywa dla
komisji była jasna i precyzyjna: wszystko co nie jest znakiem „x” w kratce (czyli,
dwie linie przecinające się w kratce) powoduje nieważność głosu. Natomiast
wszelkie dopiski (znaki, skreślenia, komentarze, rysunki, zamazania itp.) poza
obrębem kratki nie wpływają na ważność głosu i są traktowane tak, jakby ich
nie było. Wykluczało to konieczność przeprowadzania dyskusji i dokonywania
interpretacji, który ze znaków w kratce jest właściwym głosem wyborcy, a który
jest tylko jego dopiskiem, pomyłką, poprawką itd. Chroniło to również przed
dokonywaniem ewentualnych fałszerstw, polegających na zaliczaniu „dostawionych” głosów innym kandydatom lub komitetom. Co prawda taki głos stawał się
głosem nieważnym, ale dzięki temu nie mógł już być zaliczony nikomu innemu.
Obecne rozwiązanie otwiera drogę do sporów interpretacyjnych o to, jaki znak
przypomina „x” bardziej, a jaki mniej, co będzie miało znaczenie, gdy wyborca
postawi takich znaków więcej niż jeden lub dokona zamazania kratki.
Nawet jeśli założyć, co jest jednak mało prawdopodobne15, że komisje nie
będą miały takich wątpliwości, to przyjęte rozwiązanie nie realizuje optymalnie
intencji ustawodawcy zmierzającej do zmniejszenia liczby głosów nieważnych.
Praktyka obwodowych komisji wyborczych, potwierdzona m.in. badaniami
zespołu ekspertów (zob. Gendźwiłł i inni, 2016, s. 67) na reprezentatywnej próbie
kart z wyborów do sejmików województw z 2014 r., pokazuje, że głosów nieważnych z powodu postawienia znaku innego niż „x” jest mało. W przywoływanym
badaniu takich głosów było zaledwie 2,6%. Większość z nich powstała w wyniku
postawienia tzw. ptaszka (znaku „v”), dużo rzadziej były to przypadki „poprawianego” krzyżyka zawierającego więcej niż dwie linie, co czasami zdarza się podczas
głosowania przez osoby starsze lub o niesprawności manualnej. W obecnym
stanie prawnym „ptaszek” nadal będzie powodował nieważność głosu, bo jest
14

Zob. nowe brzmienie art. 41 Kwyb.
Jako wieloletni szkoleniowiec obwodowych komisji wyborczych nie raz spotkałem się z „podchwytliwym” pytaniem szkolonych czy „plus” (+) jest znakiem „x” czy nie? Tym bardziej jestem
w stanie wyobrazić sobie wątpliwości czy klasyczny krzyżyk (x lub +) jest bardziej iksem niż np. hasz
(#), a ten z kolei czy bliższy jest iksowi niż np. piętnastoramienna gwiazdka?
15
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to po prostu linia krzywa (jedna), a nie dwie przecinające się w obrębie kratki.
Jeśli zatem przyjąć za cel legislacyjny zmniejszenie liczby głosów nieważnych
z tego powodu16, należałoby rozważyć liberalizację warunków głosu przez
dopuszczenie innych znaków dających się jednoznacznie zidentyfikować jako
preferencja wyborcy (przede wszystkim zaś „v”), a nie tworzenie karkołomnych
i niezgodnych z powszechnym wyobrażeniem i wyborczą tradycją definicji.
Nowelizacja utrzymała jako zasadę (uchwaloną po kryzysie w wyborach samorządowych 2014 r.), że podstawową formą karty do głosowania jest pojedyncza
„kartka” jednostronnie zadrukowana, która „może w razie potrzeby składać się
z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek”,
tworząc w ten sposób tzw. kartę zbroszurowaną. W tym drugim przypadku wskazano też na obowiązkowy układ elementów informacyjnych, jaki się musi na niej
znaleźć17. Należy stwierdzić, że regulacja ta jest zgodna z postulatami ekspertów,
którzy szukając przyczyn dużej liczby głosów nieważnych podczas wyborów do
sejmików województw z 2014 r., dowodzą, że zastosowanie zbroszurowanej karty
w wyborach samorządowych wydatnie komplikuje części wyborców możliwość
prawidłowego zagłosowania i zwiększa prawdopodobieństwo oddania głosu nieważnego z powodu postawienia więcej niż jednego znaku „x” przy kandydatach
z różnych list (zob. Gendźwiłł i inni, 2016, s. 63–91).
W celu przeciwdziałania zjawisku kupowania głosów wprowadzono przepis
(art. 497a Kwyb) karzący za wyniesienie karty do głosowania z lokalu, jej przejęcie lub posiadanie poza lokalem. Czynność taka – bez względu na motywy osoby
działającej – podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia
wolności do lat 2.
16
Takich głosów nieważnych z powodu postawienia znaku innego niż „x” wskazującego jednak
jednoznacznie na któregoś z kandydatów było zaledwie 2%. Natomiast 47,7% wszystkich głosów
nieważnych to były głosy bez wskazania żadnej preferencji (tzw. puste) a głosów z wieloma krzyżykami było 46,5%. To właśnie te ostatnie głosy odpowiadały za drastyczny wzrost ogólnej liczby
głosów nieważnych oddanych podczas wyborów samorządowych w 2014. Szerzej zob. Gendźwiłł
i inni, 2016.
17
Na pierwszej „kartce karty” do głosowania umieszcza się odpowiedni tytuł („Karta do głosowania w wyborach…”) oraz czytelną informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.
Na drugiej umieszcza się spis treści zawierający nazwy zarejestrowanych komitetów wyborczych
w kolejności wylosowanych numerów, ze wskazaniem numeru kartki karty do głosowania, na której
znajduje się lista kandydatów danego komitetu wyborczego, oraz symbol graficzny komitetu wyborczego. Na trzeciej i kolejnych kartkach umieszcza się poszczególne listy kandydatów każdego z komitetów wyborczych oraz – co jest kolejną nowością – symbol graficzny komitetu wyborczego (zob. art.
40 §3a Kwyb).
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Ustawa zniosła również powszechność głosowania korespondencyjnego
w Polsce, funkcjonującego od 2015 r. Po protestach wielu organizacji społecznych, ustawodawca zdecydował się jednak na pozostawienie tej możliwości
wyborcom niepełnosprawnym. Należy w tym miejscu zauważyć, że osób głosujących w Polsce w ten sposób jest relatywnie mało (zob. tabela 1). Nie dziwi to
jednak w świetle wyników badań opinii publicznej. W przeprowadzonym przez
CBOS i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich badaniu z kwietnia 2015 roku
Polacy bardzo rzadko wskazywali na zamiar skorzystania z procedury głosowania korespondencyjnego. Zagłosować w ten sposób planowało niespełna 3%
ankietowanych, niezdecydowanych było 6%, a 92% ankietowanych wykluczało
skorzystanie z tej procedury (zob. Zbieranek, 2015). W rzeczywistości w wyborach z 2015 r. korespondencyjnie zagłosowało jedynie 0,03% wyborców.
Tabela 1. Liczba wyborców głosujących korespondencyjnie
2015
(II tura wyborów
prezydenckich)

2015
(referendum
ogólnokrajowe)

2015
(Sejm)

168

495

8 793

12 597

1 432

9 927

Liczba osób głosujących
korespondencyjnie (kart
wrzuconych do urny)

672

153

402

7 229

10 944

1 183

8 931

0,005%

0,002%

0,003%

0,059%

0,075%

0,060%

0,064%

2014
(sejmiki
województw)

807

2014
(PE)

Liczba wysłanych
wyborcom pakietów
do głosowania
korespondencyjnego

2011
(Sejm)

2015
(I tura wyborów
prezydenckich)

w wyborach w Polsce

w kraju

Odsetek wszystkich
głosujących

za granicą
Liczba osób uprawnionych do głosowania
korespondencyjnego

139 415

36 375

nd.

196 121

257 062

17 284

199 451

Liczba osób głosujących
korespondencyjnie

16 440

4 441

nd.

26 329

28 360

2 550

28 875

Odsetek wszystkich
głosujących

21,27%

23,15%

nd.

24,47%

33,42%

45,86%

24,43%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej.
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Jak widać, zainteresowanie osób niepełnosprawnych głosowaniem korespondencyjnym jest również niewielkie. W latach 2011–2014 głosowało w ten sposób
od 153 do 672 takich wyborców. Warto to zestawić z danymi Narodowego Spisu
Powszechnego z 2011 r., z którego wynika, że w Polsce było w tym czasie prawie
4,7 miliona osób niepełnosprawnych, z tego ponad 3,1 mln posiadało prawne
potwierdzenie swojej niepełnosprawności (Skotnicki, 2014, s. 161). Z kolei
jeśli chodzi o Polaków przebywających za granicą, to głosowanie przez pocztę
zyskało wśród nich popularność. Odsetek głosujących w ten sposób wahał się od
21%, w pierwszych wyborach dających taką możliwość, do prawie 46% spośród
biorących udział za granicą w referendum w 2015 r. Faktycznymi beneficjentami
głosowania korespondencyjnego w Polsce okazały się więc nie osoby niepełnosprawne ani tym bardziej Polacy w kraju, ale nasi obywatele przebywający poza
Polską. Racjonalny ustawodawca powinien zatem właśnie tej grupie umożliwić
dostęp do tej alternatywnej techniki głosowania.

3.3. Zmiany dotyczące kandydowania
Ustawodawca wprowadził zakaz równoczesnego kandydowania na wójta
(burmistrza, prezydenta miast) i radnego gminy, a także powiatu i sejmiku
województwa w innej gminie, niż ta, w której kandyduje się na wójta. Jednocześnie ograniczono ich kadencje do dwóch, ale tylko w odniesieniu do tej
samej gminy. Zmieniając tą samą nowelizacją odpowiednie przepisy ustaw o
samorządzie terytorialnym – wydłużono również kadencje organów samorządu terytorialnego do 5 lat.
Ograniczono również liczbę możliwych do zgłoszenia kandydatów wybieranych w systemie proporcjonalnym. Jako limit przyjęto wielkość okręgu
wielomandatowego powiększonego o dwóch kandydatów. Dokładne analizy
(zob. Flis, 2014, Marcinkiewicz, 2014) pokazują, że kandydaci umieszczeni
na listach na pozycjach „niemandatowych” bardzo rzadko (poza tymi, którzy
kandydują z ostatnich miejsc) zdobywają mandaty. To rodzi niepotrzebne
napięcie pomiędzy kandydatami, którzy dzięki odpowiednio wysokiej pozycji
na liście mają szansę na uzyskanie mandatów, a tymi, którzy tylko ją „zapełniają”, stwarzając zarówno wyborcom, jak i przede wszystkim samym sobie
złudną nadzieję na sukces wyborczy. Przyjęty przez ustawodawcę limit, choć
arbitralny, jest racjonalny i szkoda, że zastosowano go wyłącznie do wyborów
samorządowych.
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3.4. Zmiany w pracy obwodowych komisji wyborczych
Kolejną ważną nowością w polskim prawie wyborczym jest podzielenie zadań
obwodowej komisji wyborczej pomiędzy dwa nowe organy powoływane przez
komisarzy wyborczych: obwodową komisję wyborczą ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodową komisję ds. ustalenia wyników głosowania
w obwodzie. Nazwy dokładnie określają funkcje i zakres zadań tych komisji.
Wielkość i skład tych komisji jest identyczny jak w przypadku terytorialnych
komisji wyborczych, co powiela zarzut nierówności w traktowaniu komitetów
wyborczych i uprzywilejowanie „dużych” komitetów partyjnych.
Ratio legis tego podziału polegało na powierzeniu liczenia głosów komisji,
która nie jest zmęczona co najmniej 15-godzinną pracą związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem głosowania w obwodzie, dzięki czemu ustalenie
wyników głosowania powinno trwać krócej. Dodatkowym walorem tego
rozwiązania mogło być zwiększenie wzajemnej kontroli oraz fizyczne uniemożliwienie dopisywania znaków „x” na kartach niewykorzystanych i doliczanie ich
określonym kandydatom i komitetom przez nieuczciwych członków komisji.
Podczas ostatniego głosowania w referendum ogólnokrajowym w Polsce
w 2015 r. funkcjonowało 27 788 obwodowych komisji wyborczych. W wyborach
w 2018 r. będzie dwa razy więcej komisji, chociaż zapewne mniej niż 55 57618.
Sama skala zjawiska powoduje, że należy spodziewać się dodatkowych utrudnień
organizacyjnych związanych z rejestracją, powołaniem, ale przede wszystkim
obsługą administracyjną i funkcjonowaniem dwukrotnie większej liczby komisji
tego typu. Radykalnie zwiększy się bowiem liczba członków tych komisji z ponad
250 tys. do ok. 489 tys. To potężne zwiększanie kosztów, przede wszystkim osobowych, ich funkcjonowania. Co więcej, samo rozdzielenie przeprowadzenia
głosowania od liczenia głosów nie zagwarantuje większej sprawności, transparentności czy uczciwości osób liczących. Przede wszystkim proces liczenia
ulegnie wydłużeniu, a nie skróceniu. Zanim obwodowa komisja wyborcza ds.
ustalenia wyników głosowania w obwodzie rozpocznie swoją właściwą pracę,
będzie musiała protokolarnie przyjąć materiały od swojej poprzedniczki. Ponieważ ustawodawca zamiast samej tylko urny z oddanymi głosami nakazuje jej
przejęcie wszystkich dokumentów z głosowania oraz kart niewykorzystanych,
18

Zwiększył się bowiem górny zakres wielkości obwodu z 3 tys. mieszkańców do 4 tys., co przy
nowym podziale gmin na obwody może wygenerować mniej obwodów ogółem, a więc i mniej
komisji.
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to obydwie komisje będą musiały wspólnie te karty policzyć, zabezpieczyć spis
wyborców i inne dokumenty, wreszcie dokonać protokolarnego przekazania ww.
materiałów. Co gorsza, może to doprowadzić do rozmycia odpowiedzialności
za ewentualne nieprawidłowości. W pewnych sytuacjach nie sposób będzie
ustalić, czy błąd popełniono na etapie głosowania, liczenia kart czy rozliczania
się protokolarnego komisji. Doskonałym przykładem takiej sytuacji jest bardzo
częsty w praktyce wyborczej problem braku pełnego rozliczenia kart wydanych
wyborcom przez komisję i kart wyjętych przez nią z urny. Dzieje się tak, gdy
wyborca pobrał kartę od komisji, ale z jakiś powodów jej do urny nie wrzucił,
albo sytuacja odwrotna, gdy komisja przez pomyłkę wydała wyborcy dwie karty.
Wtedy liczba kart wydanych wyborcom i tych wyjętych z urny nie będzie się
zgadzać. Komisja licząca nie będzie w stanie ustalić, dlaczego tak się mogło
stać. Tylko komisja przeprowadzająca głosowanie może udzielić odpowiedzi na
pytanie, czy brak rozliczenia był wynikiem jej pomyłki, działania wyborcy, czy
może doszło do próby wpływania na wynik głosowania w obwodzie przez np.
dorzucanie kart do urny.
Kolejną przyczyną, która zapewne wydłuży pracę komisji obwodowych, jest
nałożenie na nie obowiązku sporządzenia protokołu z wyników głosowania
w obwodzie przed wprowadzeniem danych do systemu informatycznego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 75 Kwyb taki protokół przed przekazaniem właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia podaje się niezwłocznie do publicznej
wiadomości przez wywieszenie oraz publikację na stronie internetowej PKW.
Dodatkowo jego kopię musi otrzymać każdy członek komisji, mąż zaufania oraz
wójt (w mieście burmistrz, prezydent).
Trzeba tutaj przypomnieć, że od momentu wprowadzenia wspomagania
informatycznego w obwodach w 2004 r. jednym z najważniejszych jego celów
było wyeliminowanie notorycznych błędów popełnianych przez obwodowe
komisje wyborcze przy sporządzaniu papierowych protokołów głosowania.
Były to błędy rachunkowe popełniane przy rozliczaniu kart i przy przepisywaniu danych na kolejnych kopiach protokołu głosowania. System wspomagania
informatycznego w obwodzie wyłapywał takie błędy i nie pozwalał wydrukować
i przesłać elektronicznie protokołu do czasu ich poprawienia19. Tymczasem
19
W Polsce wyniki głosowania nigdy nie były ustalane elektronicznie, tylko „ręcznie” przez
członków obwodowych komisji wyborczych liczących karty do głosowania z zaznaczonymi na nich
głosami. „Kalkulator wyborczy” dokonywał tylko sumowania i arytmetycznej weryfikacji ustalonych
wyników, które – po autoryzacji przez członków komisji – przesyłał na serwery PKW, a następnie
pozwalał wydrukować kompletne protokoły w niezbędnej liczbie egzemplarzy. Natomiast komisje
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przygotowanie protokołu z głosowania wymaga uwagi, precyzji i pewnej
elementarnej wiedzy na temat przygotowania dokumentów urzędowych20. Co
więcej, w protokole do głosowania zawartych jest od kilku do kilkunastu równań
sprawdzających, czy członkowie komisji rzetelnie policzyli wszystkie karty do
głosowania. Ma to kontrolować nie tylko prawidłowość ich pracy, ale przede
wszystkim minimalizować możliwość fałszerstw polegających na preparowaniu wyników głosowania. Samo oddzielenie procesu sporządzania protokołu
w obwodzie od transmisji danych nie musi oczywiście oznaczać automatycznie
powrotu do „papierowych protokołów”. Art. 162 § 1 pkt 1 pozwala PKW na określenie warunków wykorzystania „techniki elektronicznej”, m.in. przy ustalaniu
wyników głosowania i sporządzaniu protokołu z głosowania w obwodzie. Jeśli
jednak skutkiem nowelizacji miałaby być rezygnacja z takiego wspomagania
informatycznego, to – podobnie jak 15 lat temu – sprawdzenie poprawności
arytmetycznej protokołu będzie dokonywane dopiero na poziomie komisji
wyższego szczebla. W przypadku wykrytego błędu zmusza to przewodniczącego
do powrotu do lokalu znajdującego się czasami nawet kilkadziesiąt kilometrów
od siedziby komisji terytorialnej wyższego szczebla, zwołania w środku nocy
członków swojej komisji, otwarcia spakowanych już pakietów, ustalenia przyczyny rozbieżności, prawdopodobnie konieczności ponownego przeliczenia
kart, sporządzenia nowych wersji protokołów i ich kopii oraz przekazania ich
adresatom, wywieszenia w lokalu nowej wersji z odpowiednią informacją, skorygowania danych w systemie informatycznym, wreszcie podróży do komisji
wyższego rzędu z nadzieją, że tym razem nie popełniono żadnych błędów.
Zamiast tej swoistej informatycznej „kontrrewolucji” należało wprowadzić
– co zresztą postulowało RKW i na co zwracali uwagę sami wnioskodawcy –
obowiązek publikowania ustalanych wyników głosowania on-line w momencie
ich wprowadzania do systemu. Nie ma bowiem żadnych merytorycznych ani
technicznych przeciwwskazań, aby taka ogólnopolska baza stała się oficjalnym, tyle że elektronicznym, odpowiednio oczywiście zabezpieczonym przed
wyższego rządu dokonywały już tylko formalnej weryfikacji dostarczonych jej protokołów, a więc
przede wszystkim czy były to wydruki oryginalne i podpisane przez wszystkich członków obecnych
przy ustaleniu wyników głosowania w obwodzie, czy komisja ustosunkowała się do ewentualnych
zarzutów wniesionych przez innych członków komisji lub mężów zaufania, czy uzasadniła przyczyny
ewentualnych rozbieżności między kartami wydanymi i wyjętymi z urny lub między kartami wydanymi a liczbą podpisów wyborców w spisie wyborców.
20
W przypadku wyborów samorządowych będzie to od 3 do 4 osobnych protokołów dla każdej
elekcji składających się z kilku do kilkunastu stron wykonanych w kilkunastu kopiach. Oznacza to
konieczność sporządzenia kilkuset stron.
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modyfikacją, dokumentem z wyborów. Protokół papierowy stałby się z kolei
formalnie tym, czym faktycznie był już od dawna: papierowym dokumentem
archiwalnym, stanowiącym wtórnik, czy też swego rodzaju odpis właściwego
dokumentu źródłowego, jakim byłby protokół elektroniczny. W konsekwencji
dane elektroniczne zaraz po ich sporządzeniu, w czasie rzeczywistym, mogłyby
być publikowane on-line za pośrednictwem specjalnego systemu wizualizacji
wyborów, zintegrowanego z systemem wspomagania komisji wyborczych. Dla
zachowania pełnej przejrzystości tego procesu wszystkie ewentualne zmiany,
korekty czy błędy wychwycone już po jego sporządzeniu przez OKW lub
w procesie weryfikacji przez TKW byłyby w tej wizualizacji zawarte z podaniem
godziny, podmiotu i przyczyny modyfikacji. Zrewolucjonizowałoby to proces
ogłaszania wyników wyborów i wprowadziło maksymalnie możliwą przejrzystość procesu ustalania wyników i dostępu do nich z każdego miejsca i na
każdym etapie, bez żadnego obciążania komisji wyborczych i tworzenia nowych
procedur czy rozwiązań informatycznych (Michalak, 2016, s. 237).
Podobnie zamiast wprowadzać kosztowny, organizacyjnie złożony i w części
kontrowersyjny – ze względu na ochronę wizerunku wyborców, członków komisji czy nawet możliwość naruszenia zasady tajności głosowania – system ciągłej
rejestracji i transmisji on-line pracy komisji obwodowych, rozwiązaniem równie
skutecznym, a ze względu na bezpośredniość samej obserwacji nawet bardziej
transparentnym, byłoby wprowadzenie możliwości publicznego liczenia głosów
w obecności samych wyborców.
Z kolei zdecydowanie pozytywnie należy ocenić ustanowienie obserwatorów
społecznych wyborów z ramienia stowarzyszeń i fundacji, do których „celów
statutowych należy troska o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego”. Ich uprawnienia będą w zasadzie identyczne jak te,
które posiadają mężowie zaufania. Warto odnotować, że nowelizacja poszerzyła
dotychczasowe kompetencje posiadane przez mężów zaufania21 oraz je unor21
Art. 103b Kwyb stanowi, że mąż zaufania ma prawo: 1) być obecny podczas wszystkich czynności komisji, do której został wyznaczony, w szczególności przy przekazywaniu protokołu przez
obwodową komisję wyborczą, przekazywaniu danych z protokołu, sprawdzaniu pod względem
arytmetycznej poprawności i prawidłowości ustalenia wyników głosowania oraz prawidłowości
ustalenia wyników głosowania, a także wprowadzania danych do sieci elektronicznego przesyłania
danych; 2) być obecnym w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania, głosowania,
ustalania wyników głosowania i sporządzania protokołu; 3) wnosić do protokołu uwagi, z wymienieniem konkretnych zarzutów; 4) być obecnym przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do
właściwej komisji wyborczej wyższego stopnia. Z kolei obserwatorzy społeczni mają uprawnienia
jak mężowie zaufania z wyjątkiem punktu 3 i 4.
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mowała w Kodeksie. Do tej pory zakres tych kompetencji był określony przede
wszystkim wytycznymi i wyjaśnieniami PKW, a więc aktami wewnętrznymi i de
iure wiążącymi tylko same komisje wyborcze.
4. WNIOSKI

Zakres uchwalonej nowelizacji jest szeroki, a rozmiary artykułu nie pozwalają
szczegółowo omówić ani nawet wymienić wszystkich wprowadzonych zmian.
Obejmują one bowiem zarówno kwestie o istotnym znaczeniu dla politycznego
wyniku wyborów (przywrócenie proporcjonalności wyborów w części gmin,
ograniczenia w zasadach kandydowania wójtów, zmniejszenie wielkości okręgów
wyborczych w gminach), ich demokratycznej legitymizacji – kontrowersje co do
neutralności politycznej i obiektywności administracji wyborczej), uczciwości
i przejrzystości (transmisja pracy komisji w internecie22, poszerzenie kompetencji mężów zaufania i ustanowienie obserwatorów społecznych, wprowadzenie
obowiązku co najmniej 5-letniej archiwizacji dokumentów z wyborów, w tym
przede wszystkim kart do głosowania), uprawnień wyborcy podczas głosowania
(zniesienie powszechności głosowania korespondencyjnego, liberalizacja warunków ważności głosu, zmiany w wyglądzie karty do głosowania, zmniejszenie
maksymalnej liczby kandydatów, karanie za wyniesienie kart z lokalu), równości
komitetów wyborczych (uprzywilejowanie „dużych” komitetów partyjnych
w procesie powoływania komisji wyborczych), sprawności organizacyjnej
(zmiany w strukturze i podziale kompetencji w administracji wyborczej wszystkich szczebli), jak i detali regulowanych do tej pory na poziomie wytycznych
PKW.
Część przyjętych zmian była już od dawna postulowana w literaturze
przedmiotu i należy je ocenić pozytywnie. W szczególności można wskazać
tutaj ustawowe zdefiniowanie uprawnień mężów zaufania oraz wprowadzenie
instytucji społecznych obserwatorów (niestety o nieco mniejszym zakresie
uprawnień); zmniejszenie liczby kandydatów na listach (choć nie w wyborach
parlamentarnych, w których miałoby to największy sens); ustawowe zdefiniowanie znaku „x” (niestety błędne). Inne ze zmian, po dokładniejszym przemyśleniu
22

Art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1349) zlikwidował obowiązek transmisji pracy obwodowych komisji wyborczych.
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i przygotowaniu ich wdrożenia, choć nie są bezwzględnie konieczne, to jednak
mogłyby przyczynić się do zwiększenia przejrzystości procesu ustalania wyników
głosowania i wyborów (m.in. podział zadań pomiędzy dwie komisje obwodowe,
upublicznienie prac komisji, w szczególności w zakresie liczenia głosów, ustalania oraz ogłaszania wyników głosowania w obwodzie) czy profesjonalizacji
działań organizacyjnych na szczeblu gminy (korpus urzędników wyborczych).
Niestety najbardziej znaczące zmiany to te, które budzą też największe wątpliwości zarówno natury politycznej, jak i organizacyjnej. Krytycznie należy ocenić
zmiany w składzie PKW. Przyjęte rozwiązania w tym zakresie powodują odejście
od modelu niezależnej administracji wyborczej na rzecz modelu mieszanego,
z istotną przewagą czynników politycznych. Należy podkreślić, że model niezależnej administracji wyborczej jest – tak przez organizacje zajmujące się monitoringiem wyborów, jak i specjalistów od prawa wyborczego – uznawany jako
najlepszy i niebudzący kontrowersji co do jego bezstronności. Z tego powodu
jest zalecany – chociażby przez Komisję Wenecką Rady Europy – jako najlepszy
dla państw o nieugruntowanej demokracji czy przechodzących transformację
ustrojową. Argumentem jest w tym przypadku brak zaufania do administracji
rządowej czy też raczej do kontrolującej ją opcji rządzącej, która, mając bezpośrednie narzędzia wpływu na proces organizowania i przygotowywania wyborów,
może ulec pokusie ich nadużycia. Oczywiście w wielu państwach o ugruntowanej demokracji model rządowy funkcjonuje i nie jest kwestionowany. Jest
to zatem rozwiązanie, nad którym można zastanowić się i w Polsce. Przejście
z jednego do drugiego musi być jednak długotrwałym procesem, odbywającym
się w warunkach pełnego zaufania wszystkich sił politycznych do administracji
rządowej i z ustanowieniem takich rozwiązań instytucjonalno-proceduralnych,
które gwarantowałyby transparentność całego procesu i możliwość jego kontrolowania na każdym etapie. Takim działaniem z całą pewnością nie jest oddanie
PKW pod kontrolę czynnika partyjnego (nawet spluralizowanego). Nie sposób
odmawiać politykom i samym kandydatom prawa do obserwowania, czy nawet
kwestionowania różnych decyzji aparatu wyborczego. Jednak trudno sobie
wyobrazić, aby wybrani przez Sejm politycy stanowili gwarancję bezstronności
i obiektywizmu w działaniu najwyższego organu wyborczego i to w sytuacji,
w której szef aparatu wykonawczego PKW również jest wskazywany przez politycznie umocowanego ministra. Pamiętać trzeba, że PKW jest również organem
kontroli nad finansowaniem i rozliczaniem pieniędzy partyjnych i prowadzenia
kampanii wyborczych. Trudno sobie wyobrazić, aby politycznie umocowany
skład mógł ten proces rozliczania przeprowadzić bez zarzutów o stronniczość.

98

ATHENAEUM

vol. 58/2018

Polskie Studia Politologiczne

Nie znaczy to, że dotychczasowe relacje na linii PKW i KBW należy uznać za
prawidłowe. Przebieg kryzysu spowodowanego awarią systemu informatycznego
podczas wyborów samorządowych z 2014 r. pokazał, że PKW funkcjonalnie
i organizacyjnie jest za bardzo uzależniona od swojego aparatu wykonawczego.
Kwestia ta wymaga reformy, na co zwracano w literaturze przedmiotu uwagę,
proponując konkretne rozwiązania eliminujące ten problem bez konieczności
zmiany dotychczasowego modelu funkcjonowania administracji wyborczej
w Polsce. Trzeba pamiętać, że zasób kadrowy KBW, choć nieduży, to cechuje
wysoki poziom specjalizacji i bezcennego doświadczenia, którego nie sposób
zastąpić w ciągu kilku miesięcy przed przeprowadzeniem najtrudniejszych
z organizacyjnego punktu widzenia wyborów w Polsce, a w dodatku – jak
wszystko na to wskazuje – wyborów o największej temperaturze politycznego
sporu.
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WPROWADZENIE

Chwiejność wyborcza jest jednym z ważnych wskaźników strukturalnych zmian
zachowań wyborczych (Mair, 2005). Koniec XX wieku to okres, w którym coraz
częściej pojawiały się analizy wskazujące na osłabianie więzi między wyborcami
a partiami politycznymi, zaś diagnozowane zmiany wartości politycznych czy
zmieniające się podziały socjopolityczne wpływały na trudności w przewidywaniu zachowań wyborczych obywateli. Badacze wskazywali na coraz słabszą
identyfikację partyjną we współczesnych demokracjach (Dalton, Wattenberg,
1993, s. 193–218). Wśród uwarunkowań tego stanu wskazywano m.in. na załamanie się tradycyjnych podziałów socjopolitycznych (Russell, Beck, Flanagan,
1984; Franklin, Mackie, Valen, 1992), mobilizację poznawczą obywateli (Dalton,
1984; Inglehart, 1970; Nie, Verba, Petrocik, 1979). Wynika ona m.in. z coraz
większej powszechności edukacji, zmniejszenia kosztów pozyskiwania informacji
politycznej, zwiększenia zasobów obywateli w pozyskiwaniu nowych informacji
i ich weryfikacji czy zmiany na poziomie funkcjonowania partii politycznych,
które w coraz mniejszym stopniu spełniają swoje tradycyjne funkcje, a przyjmują
nowe, bardziej doraźne, ukierunkowane na krótkoterminowe cele, m.in. w płaszczyźnie komunikacji z wyborcami czy ekspresji celów programowych.
Powyższe obserwacje tworzą coraz szerszą przestrzeń dla mniej stabilnego
elektoratu. Z jednej strony tego, który przyciągany jest sporadycznie, nie
wykazując wewnętrznej potrzeby współudziału w podejmowaniu ważnych dla
państwa i społeczeństwa decyzji. Elektorat ten można nazwać niestabilnym,
uczestniczącym incydentalnie w elekcjach. Z drugiej strony przestrzeń ta tworzy
miejsce dla wyborców aktywnie uczestniczących w procesie wyborczym, jednak
niezwiązanych lojalnością z żadnym podmiotem. B.C. Hayes i I. McAllister
(1996, s. 127–139) nazywają ich wyborcami przepływającymi (floating voters),
wskazując, że strategie oddziaływania wyborczego w zdecydowanej mierze
powinny się odwoływać do tego segmentu, bowiem jest on najbardziej wrażliwy
na wpływ kampanii. Tak zdefiniowanemu typowi wyborców badacze przypisują
różne cechy: mniejszy fanatyzm polityczny (Converse, 1962, s. 578–599; Zaller,
2003, s. 109–130), większą podatność na oddziaływanie mediów (Zukin 1977,
s. 244–254), posiadanie mniejszego zakresu informacji politycznej (Haller, 2003,
s. 109–130). Wyniki badań S. Chaffee oraz S.Y. Choe (1980, s. 53–69) wskazują,
że wyborcy niezdecydowani słabiej różnicują wizerunki kandydatów w elekcjach,
wykazują słabszą identyfikację z określoną partią oraz są mniej wykształceni.
Wyjaśnianie zachowań wyborczych obywateli na podstawie długoterminowych
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czynników, takich jak np. miejsce zajmowane w strukturze społecznej, stało się
zatem niewystarczające, a dotarcie do wielopłaszczyznowych uwarunkowań
chwiejności wyborczej wzbudza coraz większe zainteresowanie badaczy.
Celem niniejszego artykułu jest weryfikacja czynników decydujących o specyfice chwiejności wyborczej na poziomie lokalnym. Polityka lokalna kieruje
się innymi prawami, odmiennymi kanałami dociera do wyborców, inaczej ich
aktywizuje. W większej mierze dostępne są jej mechanizmy bliższe obywatelom,
dotykające bezpośrednio ich codziennego życia. Artykuł podejmuje analizę
uwarunkowań, które odgrywają istotną rolę w generowaniu modeli zachowań
wyborczych na poziomie lokalnym. Przedstawiona refleksja obejmuje czynniki
wynikające z drugorzędności wyborów samorządowych, szczególne motywacje
wyborcze obywateli, tematy kampanijne oraz specyfikę tworzenia komitetów
i generowania kandydatów niezwiązanych z partiami politycznymi. Refleksję
poprzedza przedstawienie głównych zagadnień teoretycznych związanych
z chwiejnością wyborczą.
CHWIEJNOŚĆ WYBORCZA

Chwiejność wyborcza jest powszechnym wskaźnikiem stabilności systemu
partyjnego i jego otwartości na nowe podmioty polityczne (Bartolini, Mair,
1990; Dassonneville, Hooghe, 2011). Wyjściowym założeniem przyjmowanym
w analizach jest dość powszechnie wskazywana zależność, że im bardziej stabilny
system partyjny, tym bardziej zdolny do wytwarzania stałych wzorców podziału
głosów pomiędzy partie polityczne w czasie (Shair-Rosenfield, 2008, s. 5).
Wysoki poziom chwiejności wyborczej odzwierciedla odrzucenie bądź słabą
legitymację dla rządu oraz ukazuje, że partie polityczne nie potrafią wytworzyć
silnych platform programowych czy ideologicznych, które mogłyby stabilnie
spajać z nimi wyborców (Mainwaring, Scully, 1995).
Traktowanie chwiejności wyborczej jako wskaźnika odzwierciedlającego
poziom stabilności systemu partyjnego prowadzić jednak może do swoistego
błędu poznawczego, w konsekwencji którego dochodzi do generalnego wartościowania chwiejności wyborczej. Fundamentem wskazanego błędu jest dość
powszechne przekonanie, że stabilność – w szczególności w odniesieniu do
demokracji – jest oceniana pozytywnie, natomiast niestabilność – negatywnie.
Stabilność łączona jest z instytucjonalizacją, wypracowaniem trwałych reguł
i zasad funkcjonowania politycznego, jak również silnymi relacjami pomiędzy
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wyborcami a podmiotami politycznymi. Niestabilność z kolei z trudnościami
we wspólnym działaniu na rzecz rozwoju państwa, brakiem przełożenia działań
na ich efekty, konfliktowością i wysokim poziomem zmienności sceny partyjnej.
Domniemane związki nie mają jednak przełożenia na rzeczywistą praktykę.
W zakresie badań nad systemami partyjnymi chwiejność jest niezbędnym
elementem „żywotności” sceny partyjnej. Mimo że nadmierna chwiejność jest
oceniana negatywne i destabilizująco dla zarządzania, to jednak demokracja
wymaga pewnego poziomu chwiejności (Drummond, 2006, s. 628–647; Granberg, Holmberg, 1990, s. 530–550). Chwiejność może być także traktowana
jako czynnik adaptacji systemu partyjnego do zmieniających się warunków
zewnętrznych. Zmiana otoczenia może inicjować zmianę politycznej reprezentacji. Zmiana ta może być związana np. z sytuacją ekonomiczną, ale także
z procesami zachodzącymi w strukturze społecznej (demografia, zanikanie
rolników czy klasy robotniczej itp.).
Wynik poparcia partii politycznej jest podstawową jednostką analizy chwiejności wyborczej. Jest to ważne zarówno z teoretycznego, jak i praktycznego
punktu widzenia. Partie polityczne są głównymi reprezentantami obywateli na
scenie politycznej. Jedną z fundamentalnych funkcji partii politycznych (obok
państwowo-publicznej i organizacyjnej) jest funkcja społeczna (Herbut, 1997,
s. 68 i nast.), która w mniejszym lub większym zakresie wiąże partię polityczną
ze strukturą społeczną. Uzyskanie mandatu zapewnia odpowiednia liczba głosów
zdobytych w elekcji, co wiąże się z opracowaniem i wdrożeniem odpowiedniej
strategii wyborczej, ukierunkowanej na pozyskanie niezbędnych głosów. „Strategia ta jest swoistego rodzaju towarem wprowadzonym na rynek wyborczy,
ofertą programową przedstawioną masowemu wyborcy, która staje się z reguły
punktem odniesienia indywidualnej decyzji wyborczej (…) z reguły opiera się na
określonej koncepcji definiującej ideologiczną i programową tożsamość partii”
(Herbut, 1997, s. 69). Wynik wyborczy jest zatem konsekwencją interakcji między
wyborcami a partią polityczną. Analizy chwiejności wyborczej odzwierciedlają
zmiany tych relacji w czasie i na różnych poziomach.
DRUGORZĘDNOŚĆ WYBORÓW I JEJ SPECYFIKA

Karlheinz Reif i Hermann Schmitt zwracają uwagę na co najmniej dwie płaszczyzny eksploracji wyborczej o różnym charakterze. Pierwszą są wybory krajowe – prezydenckie i parlamentarne – które posiadają wyższy status systemowej
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i społecznej istotności. Drugi obszar ma charakter drugorzędny i składają się na
niego wybory samorządowe oraz do Parlamentu Europejskiego. Jest to podział
umowny, który może podlegać krytyce, w szczególności w odniesieniu do wyborów samorządowych. Możemy spotkać się z teoriami, które nadają elekcjom
lokalnym status swoistej nieistotności (Miller, 1998, s. 9–12). Uwarunkowań
tego stanu autorzy upatrują m.in. (1) w wywoływaniu apatii wśród wyborców
(spowodowanej np. zbyt dużym nagromadzeniem elekcji w krótkim czasie, które
wzajemnie będą osłabiały swoją wagę i jednocześnie mogą generować bierność
wyborczą, (2) w zwiększaniu polaryzacji politycznej (np. poprzez podejmowanie
tematów kampanijnych oddalonych od głównego nurtu reprezentowanej partii)
czy wikłaniem partii w gry polityczne o słabym znaczeniu (np. poprzez skupianie
się na działaniach pozornych, negatywnych, osłabiających przeciwnika, a nie
realnej aktywności politycznej) (Drachman, R. Langran, 2008, s. 134).
Drugorzędność wyborów nadaje im specyficzny charakter, który będzie
utrudniał wykrystalizowanie się stabilnych wzorców zachowań wyborczych
(Marsc, 1998, s. 591–607). Robert Wiszniowski przypisuje elekcjom drugiego
rzędu trzy fundamentalne cechy. Są to wybory, w których obserwujemy niższy
poziom partycypacji politycznej wynikający z mniejszej polityzacji, a tym samym
mobilizacji wyborców; (b) traktowanie przez wyborców wyborów drugorzędnych jako sposobu wyrażenia niezadowolenia z rządzących; (c) postrzeganie
wyborów jako drugoplanowych daje mniej powodów do głosowania strategicznego – następuje głosowanie zgodnie z naturalnymi preferencjami, czego skutkiem jest większe poparcie dla partii małych. Jak zauważają Reif i Schmitt (1980,
s. 3–44), wybory drugiego rzędu pozostają pod wpływem elekcji pierwszego
rzędu. Sytuacja na scenie politycznej będzie kontekstem decyzji wyborczych.
Przykładowo może stanowić dla części wyborców możliwość, w której będą oni
chcieli pokazać niezadowolenie z działań partii na poziomie ogólnonarodowym.
Jak podkreślają Reif i Schmitt, w wyborach drugiego rzędu wyborcy zdecydowanie częściej głosują sercem, a nie głową. Będzie to z jednej strony miało związek
z odejściem od głosowania strategicznego, z drugiej jednak „serce” to poddaje
się różnym emocjom, nastrojom, które generowane na scenie ogólnonarodowej
mogą stanowić filtr dla zachowań wyborczych w przestrzeni lokalnej.
Jednoznaczne klasyfikowanie wyborów samorządowych jako drugorzędnych
w Polsce komplikują pojawiające się coraz częściej analizy, które ukazują coraz
większą ich rangę. Wyniki analiz Waldemara Wojtasika (2010) dowodzą, że
koncepcja second order elections, nie daje się w sposób prosty rozszerzyć na
rodzime wybory samorządowe. Badania CBOS również zwracają uwagę, że od
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kilku lat pod względem przypisywanego im przez Polaków znaczenia wybory te
przewyższają parlamentarne, a nawet prezydenckie (CBOS 124/2014). Mirosława
Marody (2010) pisze wręcz: „choć większość ludzi nadal czuje się dumnymi
z bycia Polakami, to państwo przestaje być dla nich punktem odniesienia, a decyzje władz czynnikiem sprawczym dla ich zachowań. Oni gdzie indziej lokują
swoje lojalności, sympatie, zainteresowania. Ważne jest to, co dzieje się w ich
najbliższym otoczeniu (…). Niezbyt ich interesuje, kto będzie zasiadał w Sejmie,
bo dla ich życia to nie jest istotne. Nie interesuje ich, czy władza cieszy się szacunkiem, czy, choć oczywiście woleliby, żeby władza była sprawna”. Obserwacja
ta wymaga jednak dalszych weryfikacji, które ukażą konsekwencje takiego stanu
rzeczy dla tworzenia się stabilnych wzorców zachowań wyborczych.
MOTYWACJE WYBORCZE

Jak zaznaczono, wybory samorządowe charakteryzują się słabszym mechanizmem głosowania strategicznego, który ma istotniejsze znaczenie w wyborach
szczebla ogólnokrajowego. Tym samym inne będą uwarunkowania alokacji
głosów wyborczych. W elekcjach lokalnych większe znaczenie ma akcentowanie
przywiązania do regionu niż partyjne odniesienia. W miejscowościach, gdzie
zakorzenione są silne tożsamości lokalne, instytucjonalizowane często w postaci
ruchów i stowarzyszeń, integrujących społeczność nie tylko w trakcie wyborów,
ale permanentnie, chwiejność wyborcza będzie niższa. Tożsamość lokalna jest
szczególnym przypadkiem tożsamości społecznej, opiera się na tradycji lokalnej,
odnoszonej do wyraźnie zdefiniowanego i delimitowanego terytorium, regionu
(miejsca), jego specyficznych cech społecznych, kulturowych (symbolicznych),
gospodarczych czy nawet topograficznych, wyróżniających go spośród innych
regionów (miejsc) (Szczepański, Sliz, 2010, s. 15–19). Ukształtowana najczęściej
prowadzi do zachowań prospołecznych, ukierunkowanych na podtrzymanie
tradycji, więzi z mieszkańcami danego miejsca. Wiąże się silnie z wartościami
pielęgnowanymi przez wspólnotę, stylem życia, regularnymi aktywnościami.
Wszystko to będzie wzmacniało więzi z podmiotem, który będzie pielęgnował
przywiązanie do miejsca i tożsamość regionalną mieszkańców. Będzie dawał
poczucie wspólnotowości i reprezentacji społecznej. Tym samym można przypuszczać, że będzie generował stabilne zachowania wyborcze.
Po drugie w miejscach, które nie ukształtowały silnych tożsamości lokalnych, wybory stają się otwarte na kandydatów, którzy zdobywają mniejszą
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bądź większą popularność z uwagi na doraźne osiągnięcia bądź aspiracje do
władzy oparte na pełnionych funkcjach czy stanowiskach. Poparcie społeczne
będzie bardziej incydentalne, związane z bieżącymi wydarzeniami, kampanią
wyborczą, aspiracjami kandydatów. Zachowania wyborcze w mniejszym stopniu
będą generowane przez względnie stabilne wartości, potrzeby, co wpłynie bez
wątpienia na chwiejność zachowań zarówno na poziomie aktywności/bierności
wyborczej, jak i samej preferencji wyborczej.
Inną kwestią, która będzie istotnie wpływała na chwiejność wyborczą na
poziomie lokalnym, jest bliskość z kandydatami, co stanowi szczególną motywację w elekcji. Aktywizacja wyborcza lub alokacja głosu wyborczego może być
generowana przez efekt częstości kontaktów. Polega on na tym, że im częściej
kontaktujemy się z daną osobą, im częściej się widzimy, tym większe prawdopodobieństwo uaktywnienia sympatii wobec niego. Efekt ten zatem będzie miał
większe znaczenie w przypadku kandydatów z sąsiedztwa, wspólnoty lokalnej czy
środowiska zawodowego. Tym samym, podobnie jak szczególne problemy, może
mieć charakter doraźny, może też mieć charakter wypierający merytoryczny
dyskurs na rzecz psychologicznej bliskości.
Motywacje wyborcze obywateli będą weryfikowane przez czynniki systemowe,
takie chociażby jak skomplikowana ordynacja wyborcza, różna w wyborach do
poszczególnych organów samorządowych. W miastach na prawach powiatu,
powiatach oraz sejmikach wojewódzkich obowiązuje ordynacja proporcjonalna.
We wszystkich pozostałych – większościowa. Sytuacja ta wymaga od wyborcy
wiedzy o sposobie głosowania i kompetencji umożliwiających ocenę skutków
własnych zachowań wyborczych. Co więcej, może ona wiązać się z faktem stopniowania istotności wyborów samorządowych w zależności od organów. Może
być również źródłem błędów wyborczych, związanych z niepokrywaniem się
intencji i motywacji wyborców z wynikiem głosowania. Widomym efektem tego
będzie m.in. stosunkowo wysoki odsetek głosów nieważnych, diagnozowany
w wyborach do sejmików.
BLISKOŚĆ TEMATÓW KAMPANIJNYCH

Minimalizowanie mechanizmu głosowania strategicznego generuje uaktywnienie w wyborach lokalnych przestrzeni dla specyficznych tematów kampanijnych. Polityka lokalna to ważna sfera, związana z decyzjami bezpośrednio
wpływającymi na funkcjonowanie danej osoby w miejscu zamieszkania. Daje
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to większe pole dla uaktywnienia konwersji w wyborach lokalnych. „Aby
interes jakiejś społeczności pobudził aktywność polityczną jednostki, musi
stać się także jej subiektywnym interesem. Gdy taki proces przemiany interesu
wspólnego na subiektywny nastąpi, osoba zaczyna przywiązywać większą wagę
do zachowań politycznych i realizacji celów politycznych związanych z subiektywnym i wspólnym interesem” (Skarżyńska, 2002, s. 47). Krystyna Skarżyńska,
analizując badania innych autorów, zwraca uwagę, że wspólny interes jakiejś
zbiorowości ma szansę przekształcić się w interes subiektywny, gdy problem
dotyczy małego obszaru (np. najbliższego sąsiedztwa), ponadto musi być rozwiązywany w określonym czasie oraz być konkretnie zdefiniowany (Skarżyńska,
2002, s. 42). Mechanizm ten z pewnością łatwiejszy jest do wykorzystania przez
lokalne władze, których obszar aktywności przekłada się na najbliższe interesy
jednostek – ich ulicę, plac zabaw, szkołę, park.
Tematy na poziomie ogólnopaństwowym mają w większej mierze charakter
ogólny, oddalony od wyborców, a niejednokrotnie na efekty spełnienia wyborczych obietnic trzeba czekać latami. Problemy poruszane w trakcie kampanii
lokalnej są istotnie częściej konkretniejsze, bliższe obywatelom. Co więcej,
bliskość ta sprawia, że wyborcy mają również większą wiedzę na dany temat
i potrafią ją aplikować w proces podejmowania decyzji. Jeśli identyfikują się
z danym problemem, angażują się w kampanię poprzez dyskusje z innymi
mieszkańcami, śledzenie wydarzeń wyborczych, spotkania z kandydatami.
W myśl reguły konsekwencji (Cialdini, 2013) to zaangażowanie częściej będzie
generowało aktywne uczestnictwo w elekcji.
Powyższe będzie istotnie oddziaływało na chwiejność wyborczą. Specyfika
tematów poruszanych w wyborach lokalnych sprawia, że są one doraźne, zmieniają
się często z kampanii na kampanię. O ile nie dotyczą kwestii tożsamościowych, co
zostało opisane wyżej, mogą generować różne zainteresowanie obywateli i jednocześnie ich różną aktywność wyborczą zarówno na poziomie aktywność/bierność
wyborcza, jak też alokacja głosu wyborczego. Podczas jednej elekcji będą dotyczyły
ośrodka zdrowia, który jest przedmiotem zainteresowania wyborcy, podczas gdy
w kolejnej ten sam podmiot będzie ogniskował swoją kampanię na modernizacji
szkół, co z uwagi przykładowo na wiek czy nieposiadanie dzieci przez wyborcę,
nie będzie go angażowało. Chwiejność będzie zatem nie tylko generowana przez
alokację głosu wyborczego z uwagi na odmienne tematy poruszane przez różne
podmioty, ale również poprzez generalne angażowanie wyborcy w kampanię.
Bliskość problemów pozwala również w większym stopniu na uaktywnienie
mechanizmu rozliczalności, co będzie istotnie wpływało na chwiejność wybor-
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czą. Praktycyzm i obywatelska bliskość tematów elekcyjnych będą wiązały
się z wyrazistym mechanizmem głosowania poprzez karanie i nagradzania
podmiotów, co jest integralnym elementem głosowania retrospektywnego.
Poprzez wyraźne sformułowanie konkretnych obietnic w kampanii istotnie
łatwiejsze jest dokonanie oceny efektywności działań kandydata w procesie ich
realizacji. Zasadność głosowania retrospektywnego obarczana jest powszechnie
podstawowym zarzutem, który wiąże się z koniecznością posiadania określonych
kompetencji co do oceny sytuacji na poziomie mikrospołecznym (własnej) oraz
makrospołecznym (ogólnopaństwowej gospodarki). Założenia teorii wymagają
od obywateli umiejętności wstecznej oceny efektów działań podjętych przez
rządzących i podjęcia na podstawie tej refleksji decyzji, co do udzielanego im
poparcia (Turska-Kawa, 2015, s. 238) Wydaje się, że na poziomie lokalnym
i regionalnym proces ten jest istotnie łatwiejszy dla wyborców. Tematy są im
bliższe, konkretne, częściej aktywne w przestrzeni publicznej, co będzie generowało dyskusje nad procesem realizacji obietnic wyborczych.
DEPOLITYZACJA KANDYDATÓW

W elekcji lokalnej dość często spotykamy się ze zjawiskiem, w którym przedstawiciele partii politycznych startują jako niezależni bądź jako reprezentanci
lokalnych czy regionalnych podmiotów. W istocie – z uwagi na wspomniane
wyżej argumenty, takie jak chociażby mniejsza polityzacja wyborów lokalnych,
minimalizacja głosowania strategicznego czy specyficzne motywacje tożsamościowe – zwiększa to ich szanse wyborcze. Wskazane zjawisko będzie sprawiało,
że kandydaci będą odchodzili od głównego nurtu ideologicznego partii politycznej, podejmując dyskusję nad problemami bliskimi mieszkańcom. Odejście
od ideologicznych kwestii na rzecz bardziej pragmatycznych, konkretnych dla
danej społeczności lokalnej, stanowi odpowiedź na odmienne uwarunkowania
zachowań wyborczych na poziomie lokalnym.
Powyższe jest wynikiem z jednej strony odejścia od głosowania strategicznego, ale z drugiej wyrazem słabego zaufania do partii politycznych, które od
wielu lat obserwujemy w Polsce. Przed ostatnimi wyborami samorządowymi
prawie dwie trzecie uprawnionych do głosowania zadeklarowało, że w wyborach
do rady swojego miasta/gminy woleliby zagłosować na kandydatów niezwiązanych z żadną partią. Rekomendacja partyjna w przedwyborczych deklaracjach
okazała się istotna wyłącznie dla nieco ponad jednej szóstej ankietowanych
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(CBOS, 124/2014). Tendencja deklaratywna ma charakter depolityzujący
wybory samorządowe, co prezentuje tabela 1. Widać w niej wyraźnie, że z każdą
kolejną elekcją wzrasta poparcie dla kandydatów niezwiązanych z podmiotami
politycznymi.
Tabela 1. Deklaracje przedwyborcze obywateli w odniesieniu do preferowanych

kandydatów do rady miasta/gminy

Czy w wyborach do Rady Pana(i) miasta/gminy
wolał(a)by Pan(i) głosować
Na kandydatów jakiejś partii, ugrupowania politycznego

2006
(w %)
21

2010
(w %)

2014
(w %)

22

17

Na kandydatów niezwiązanych z żadną partią, ugrupowaniem
politycznym

50

52

65

Trudno powiedzieć

29

26

18

Źródło: CBOS.

Jeszcze wyraźniejsze deklaracje w zarysowanym kierunku widać w perspektywie elekcji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przed ostatnimi wyborami
samorządowymi preferencje dla kandydatów niezależnych od partii politycznych
deklarowało dwie trzecie uprawnionych do głosowania, co stanowiło wzrost
o blisko 20 punktów procentowych w porównaniu z rokiem 2010.
Tabela 2. Deklaracje przedwyborcze obywateli w odniesieniu do preferowanych

kandydatów na wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast

Czy w wyborach na wójtów/burmistrzów/prezydentów miast
wolał(a)by Pan(i) głosować
Na kandydata popieranego przez jakąś partię, ugrupowanie
polityczne

2006
(w %)
22

2010
(w %)

2014
(w %)

24

17

Na kandydata niezwiązanego z żadną partią, ugrupowaniem
politycznym

52

48

67

Trudno powiedzieć

26

28

16

Źródło: CBOS.

Wraz ze wzrostem jednostki samorządowej i przechodzeniem z poziomu
lokalnego na regionalny preferencja do głosowania na osobę zostaje osłabiona,
a zastępuje ją mechanizm pozycjonowania ideologicznego i popierania kandydata z formacji pierwszego wyboru. W Polsce obrazuje to różnica między
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wynikami wyborów w gminach (gdzie w znacznej mierze zwyciężają kandydaci
niezależni) a sejmikami województw (gdzie szala zwycięstwa przechyla się
w kierunku przedstawicieli partii politycznych) (Wojtasik, 2013, s. 212–213).
Dominacja kandydatów niezależnych będzie sprawiała, że wynik wyborów
będzie odzwierciedlał rzeczywiste zainteresowanie wyborców programami
wyborczymi oraz popularność poszczególnych kandydatów w środowiskach
lokalnych.
ZAKOŃCZENIE

Wybory lokalne w Polsce stanowią szczególne pole ekspresji zachowań wyborczych, którym trudno nadać stabilne ramy. Systemowa i społeczna specyfika
tychże elekcji generuje szereg czynników, które oddziałują na chwiejność wyborczą, a ich analiza była celem przedstawianej refleksji. Zachowania wyborcze będą
stabilniejsze tam, gdzie silnie zakorzenione są podmioty odwołujące się w wyborach do tożsamości lokalnych mieszkańców. Stabilność będzie zasadzała się na
związkach tej relacji z wartościami, stylem życia czy poczuciem przynależności
do wspólnoty. Istotnie częściej jednak będziemy mieli do czynienia z sytuacją
zwiększającą chwiejność wyborczą. Za proces ten odpowiedzialne będą m.in.
cechy wyborów wynikające z ich społecznej rangi, doraźne motywacje wyborcze
w miejscach o słabo wykrystalizowanych tożsamościach regionalnych, relacje
z kandydatem czy bliższe i konkretniejsze tematy kampanijne.
W przypadku elekcji lokalnych warto spojrzeć na chwiejność wyborczą
z nieco innej perspektywy. Z uwagi na doraźne, omówione wyżej grupy czynników leżących u podstaw niestabilności, można dostrzec istotnie pozytywny
aspekt pozornej niestabilności. Mianowicie chwiejność ta może być wskaźnikiem
zaangażowania mieszkańców w proces budowania i doskonalenia ich najbliższego otoczenia. Idąc dalej, polityka lokalna będzie wówczas fundamentem
tworzenia i aktywizowania dobrych wzorców obywatelskich. Kampania wyborcza na poziomie lokalnym powinna aktywizować, rozbudzać poczucie odpowiedzialności za własne otoczenie. Odwołując się do potrzeb wspólnotowych
i poczucia przynależności mieszkańców, powinna umacniać relacje nie tylko
między obywatelami, ale również między nimi i regionem. Pozytywne bliskie
i konkretne cele angażujące w trakcie kampanii wyborczych, które jednostka
potrafi przełożyć na jakość życia swojego i najbliższych, mogą istotnie uczyć
współdziałania, budować zaufanie interpersonalne. Jest to ważna płaszczyzna
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kształtowania kapitału społecznego. Tym bardziej istotna, że od ponad 20 lat,
odkąd w Polsce prowadzi się nad nim badania, nie posunęliśmy się ani o krok
do przodu.
Co więcej, powyższa obserwacja będzie pozytywnie oddziaływała na obywatelskie kompetencje polityczne obywateli, które obejmują zarówno wiedzę o polityce (którą bardzo często uzależnia się od stopnia zainteresowania polityką),
wartości, zaufanie społeczne, jak i wreszcie, pod wpływem wyżej wymienionych
czynników, działanie. Umożliwiają zatem świadomą partycypację polityczną,
przez co stanowią odzwierciedlenie wykształconych w jednostce kompetencji
społecznych i obywatelskich. Pozwalają także jednostce na formowanie i wykorzystywanie własnej podmiotowości w kształtowaniu dobra wspólnego. Wymiar
lokalny polityki, dając większe możliwości zaangażowania, może istotnie wpływać na świadomie kształtującą się podmiotowość polityczną jednostki. Chwiejność wówczas może być konsekwencją nie tyle słabej identyfikacji politycznej
jednostki, ale jej świadomej aktywności.
Oczywiście można powyższe kontrować tezami o rozwoju technik i narzędzi
marketingu politycznego, których celem jest mobilizowanie mieszkańców do
lokowania głosów wyborczych w określonym kierunku. Wydaje się jednak, że na
poziomie lokalnym ma to mniejsze znaczenie. Specyfika poruszanych tematów
kampanijnych, ich bliskość, konkretyzm w porównaniu ze znaczną częścią problemów podejmowanych na poziomie wyborów ogólnopaństwowych, generują
większe możliwości rozliczalności podmiotów politycznych na poziomie lokalnym. Istotnie łatwiej karać i nagradzać podmioty polityczne za ich aktywność
w najbliższym otoczeniu, jeśli zostały poczynione konkretne obietnice. Mimo
generalnych trudności z oceną retrospektywną, można sądzić, że na poziomie
lokalnym łatwiej być „racjonalnym wyborcą” niż na poziomie ogólnopaństwowym, gdzie wiele kwestii jest poza zasięgiem wiedzy i kompetencji obywateli.
Rozliczalność ta będzie również istotnym mechanizmem angażującym i wspierającym zarysowane wyżej procesy.
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ROLA KORUPCJI POLITYCZNEJ
W PROCESIE ROZLICZALNOŚCI WERTYKALNEJ
NA POZIOMIE LOKALNYM
THE ROLE OF POLITICAL CORRUPTION IN LOCAL VERTICAL
ACCOUNTABILITY
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— ABSTRAKT —

— ABSTRACT —

Korupcja polityczna jest zjawiskiem mogącym
wpływać na proces rozliczalności wertykalnej.
Jej oddziaływanie jest związane z wpływem na 3
komponenty: informacyjny, ewaluacyjny i administracyjny. Rządzący na poziomie lokalnym
mogą osłabiać efekty rozliczalności wertykalnej,
wpływając na jej przebieg. W przypadku wystąpienia korupcji politycznej najskuteczniejszym
sposobem przeciwdziałania efektywności
rozliczalności wertykalnej jest instrumentalne
kreowanie komponentu informacyjnego.
Odbywa się ono poprzez asymetrię informacyjną
i zarządzanie niepewnością komunikacyjną.
W przypadku komponentu ewaluacyjnego
mechanizm osłabiania rozliczalności zakłada
odejście od modelu głosowania ekonomicznego
na rzeczy aksjologicznego lub socjotropicznego.
Relatywnie najsłabsze możliwości osłabiania
procesu rozliczalności wertykalnej występują
w przypadku komponentu administracyjnego

The phenomenon of political corruption may
affect the process of vertical accountability.
Its effect is connected with influencing three
components: the information, evaluation and
administrative one. Local authorities may weaken
the effects of vertical accountability by affecting
its course. In the case of political corruption, the
most effective way of disrupting the effectiveness
of vertical accountability is to affect the information component. It takes place by means of
information asymmetry and the management of
communication uncertainty. In the case of evaluation component, the mechanism of weakening
accountability assumes the rejection of the model
of economic voting in favor of axiological or
sociotropic one. The administrative component
provides relatively least opportunities to weaken
the accountability process. In that case, they
involve intentionally changing some elements of
the voting system.
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i odwołują się do intencjonalnych zmian elementów systemu wyborczego.
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Rozliczalność wertykalna jest podstawowym instrumentem sprawowania
kontroli nad rządzącymi przez wyborców. Jej skuteczność stanowi nie tylko
o jakości procesów demokratycznych, ale bywa również jednym z wiodących
czynników skłaniających obywateli do inkluzji w procesy polityczne. Co prawda,
rozliczalność wertykalna nie jest charakterystyczna jedynie dla demokracji,
jednak jej znaczenie w ustrojach niedemokratycznych jest dalece mniejsze.
Jednoznacznie przypisana i egzekwowana odpowiedzialność polityczna może
wpływać na efektywność rozliczalności wertykalnej. Kartka wyborcza może więc
dawać nadzieję na to, co Powell (2006, s. 53) nazywa „demokratyczną zdolnością
do pozbycia się szubrawców”. Wybory, jako mechanizm kreowania rządów
i zapewniania politycznej reprezentacji, przeprowadzane są w oparciu o ogólne
zasady, wynikające z reguł systemu demokratycznego. Ich dopełnieniem są
szczegółowe regulacje, które zapewniają funkcjonalne i legalne rządy jednostek
i organów sprawujących władzę. Wyznaczane są w ten sposób ogólne ramy dla
przyjmowanych rozwiązań, determinują konkretyzację procedur, wskazujących
m.in. na mechanizm wyłaniania zwycięzców oraz charakter relacji zachodzących
pomiędzy poszczególnymi podmiotami uczestniczącymi w rywalizacji wyborczej. W takim ujęciu wybory są mechanizmem adaptacyjnym, dostosowującym
funkcjonowanie systemu politycznego do zmieniających się warunków (Cox,
1997, s. 6), a rozliczalność wertykalna służy oparciu takiej adaptacji na racjonalnych politycznie i społecznie prszesłankach. Nie bez znaczenia jest także
fakt uzyskiwania w wyniku wyborów legitymacji dla rządzących i ich działań
władczych.
Prezentowany artykuł dotyczy rozliczalności wertykalnej na poziomie
lokalnym w perspektywie występowania zjawiska korupcji politycznej. Logika
politycznej odpowiedzialności w demokracji wskazywałaby, że ujawnienie
i udowodnienie uwikłania polityków w proceder korupcyjny jest wystarczającym
powodem do usunięcia ze sprawowanego urzędu. Doświadczenia praktyczne
wskazują jednak, że występują mechanizmy zaburzające ten proces. Podstawowe pytanie badawcze stawiane w niniejszym artykule brzmi: Czy istniejące
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uwarunkowania systemowe dotyczące korupcji politycznej sprzyjają procesom
rozliczalności wertykalnej? W celu znalezienia odpowiedzi na nie zostaną
przedstawione mechanizmy procesu rozliczalności wertykalnej na poziomie
lokalnym. Weryfikowane hipotezy badawcze będą dotyczyły składowych procesu
rozliczalności wertykalnej: (H1) możliwego osłabienia mechanizmu rozliczalności wertykalnej przez komponent informacyjny; (H2) możliwego osłabienia
mechanizmu rozliczalności wertykalnej przez komponent ewaluacyjny; (H3)
możliwego osłabienia mechanizmu rozliczalności wertykalnej przez komponent
administracyjny.
ROZLICZALNOŚĆ WERTYKALNA

Tak, jak nie ma jednego funkcjonalnego modelu demokracji, tak jej zindywidualizowane rozumienie może zarówno wspierać, jak i osłabiać liberalne wartości.
Katalog zasad demokratycznych może być stosunkowo szeroki, ale w przypadku
demokracji skonsolidowanych można pokusić się o ich generalizację w dwóch
wymiarach: kulturowym i proceduralnym. Podstawą wymiaru kulturowego są
konkretne wartości, ustanawiające zasady, takie jak wolność słowa, ochrona
mniejszości, pluralizm polityczny czy prawa obywatelskie. Poprzez ich afirmację
tworzone są reguły współistnienia jednostek i całych grup społecznych. Wymiar
proceduralny koncentruje się na mechanizmach kreacji i kontroli władzy. Proceduralnie demokracja zasadza się na możliwości cyklicznej oceny przedstawicieli
wybranych w drodze elekcji. Zasada ta jest fundamentem istniejącego ładu społeczno-politycznego, który jest tworzony przez układ formalnych i zwyczajowych
reguł i norm, w ogólnych ramach wyznaczanych przez uniwersalny system wartości. Kulturowe i proceduralne wymiary demokracji oraz tworzące je składowe
pozwalają obywatelom na świadome wskazywanie indywidualnych preferencji
co do ważności poszczególnych komponentów ładu społeczno-politycznego
(Turska-Kawa, Wojtasik, 2017, s. 49–52).
Rozliczalność jako instrument procesów demokratycznych ma przede
wszystkim wymiar proceduralny. Zakłada on możliwość kontrolowania władzy
poprzez nałożenie na nią obowiązków informacyjnych, ocenę jej działań i możliwość egzekwowania sankcji (Schedler, 1999, s. 19–20). Dlatego proponowany
model badawczy efektywności rozliczalności wertykalnej determinowany jest
przez wspólne występowanie 3 komponentów: informacyjnego, ewaluacyjnego
i administracyjnego. Pierwszy z nich zakłada istnienie asymetrycznej relacji,
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w której władza jest zobowiązana do wyjaśniania motywów i skutków swojego
zachowania (Bovens, 2010, s. 946–967). Istotne przy tym jest, aby przedstawiciele
władzy nie mogli przeciwdziałać obligowaniu ich do ujawniania i upubliczniania
informacji o swoich działaniach. Komponent ewaluacyjny wskazuje na istotność
zdolności obywateli do oceny działań rządzących. Oceniający muszą posiadać
niezbędny poziom kompetencji, pozwalający na dokonanie rzetelnej recenzji
intencji i skutków działań władzy. Składnik administracyjny procesu rozliczalności, na podstawie dwóch pierwszych składowych, zakłada możliwość nałożenia
sankcji, którą oceniany podmiot musi zaakceptować (Rose‑Ackerman, 2008,
s. 19). Sankcja taka może mieć charakter negatywny, cofający inwestyturę do
rządzenia, lub być pozytywna w skutkach, odnawiając mandat władzy.
Opierając stosowany model badawczy oparty na trzech komponentach,
rozliczalność wertykalną można zdefiniować jako zapewnienie obywatelom
możliwości wyboru swoich reprezentantów, ich obserwowania, oceniania i sankcjonowania (O’Donnell, 1998, s. 112–126). Struktura procesu rozliczalności
wertykalnej zakłada istnienie pięciu jej podstawowych elementów: przedmiotu,
podmiotu, instrumentu, mechanizmu i sankcji (por. Sroka, 2014, s. 51). Strukturę
procesu rozliczalności wertykalnej przedstawia Schemat 1.

Schemat 1. Struktura procesu rozliczalności wertykalnej
Źródło: opracowanie własne.
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Przedmiotowy aspekt rozliczalności wertykalnej zakłada ocenę aktorów
uczestniczących w kreowaniu władzy (przede wszystkim rządzących, ale także
opozycję). Podmiotem opisywanego zjawiska jest wyborca jako czynnik posiadający podmiotowość polityczną, umożliwiającą świadome, celowe i kierunkowe
wpływanie na przebieg zdarzeń. Instrumentem w tym przypadku jest głos oddawany w wyborach, który posiada nominalną (zakładaną) i realną (uzależnioną
od występującego układu odniesienia) siłę. Czwartym elementem opisywanego
procesu jest mechanizm, poprzez który następuje wpływ na przebieg wydarzeń
(wybory, referenda). Sankcja jest reakcją na efekt procesu rozliczalności wertykalnej. Jej immanentną cechą jest nieodwołalność – podmiot, którego dotyczy,
musi poddać się konsekwencjom z niej płynącym.
Najważniejszym proceduralnym mechanizmem rozliczności wertykalnej są
wybory (Morlino, 2004, s. 10–32), szczególnie w ramach ich funkcji kontrolnej.
Psefolodzy widzą w nich „jedyną naprawdę skuteczną broń kontroli społecznej
w ustroju demokratycznym” (Key, 1996, s. 76). Odmiennie natomiast postrzegane
są płaszczyzny oraz cele kontroli dokonywanej za pomocą wyborów. Krzysztof
Skotnicki (2003, s. 129–144) i Arkadiusz Żukowski (2004, s. 12–13) wskazują
na proceduralny charakter kontroli, skupiając się na wymiarze normatywnym.
Richard S. Katz (1997, s. 211) akcentuje konieczność zapewnienia społecznego
mechanizmu kontroli w wyniku realizacji demokratycznego procesu wyborczego.
Stephen K. Medvic (2013, s. 11–13) widzi w wyborach mechanizm kontrolny
realizowany poprzez egzekwowanie politycznej odpowiedzialności. Andrzej
Antoszewski (2006, s. 20–21) postrzega kontrolę wyborów poprzez pryzmat
podmiotowości elektoratu i egzekwowania odpowiedzialności politycznej. Sarah
Birch (2001, s. 304) wskazuje na wprowadzenie mechanizmu uzyskiwania maksymalizacji odpowiedzialności rządzących przed rządzonymi, który jest generowany
w demokracji za pomocą wyborów. Zaprezentowany przegląd ujęć kontrolnej
funkcji wyborów w modelu demokratycznym wskazuje jednoznacznie, że jej
treść zasadza się na zapewnieniu skuteczności procesu rozliczalności wertykalnej
poprzez generowanie odpowiedzialności kreowanej w drodze wyborów.
KORUPCJA POLITYCZNA

Czynnikiem, który może mieć wpływ na przebieg i efekty rozliczalności wertykalnej, jest korupcja polityczna, występująca w sferze politycznej od czasów
starożytnych. Już w antycznej Grecji podczas igrzysk olimpijskich uciekano się
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do korumpowania sportowców, a w Rzymie przekupywano senatorów podczas
podejmowania istotnych decyzji (Sitek, 2012). Korupcja polityczna jest zjawiskiem złożonym. Do głównych jej cech zaliczyć należy: powszechność, entropię,
rynkowość i interakcyjność (Jakubowski, 2016, s. 26). Jeżeli nawet zjawisko
korupcji jest trwale wpisane w relacje polityczne (jak wszędzie, gdzie występuje
konkurencja o ograniczoną liczbę dóbr, przydzielanych w oparciu o uznaniowe
decyzje), to jego nieetyczny i kryminalny charakter wpływa na społeczne zainteresowanie. Już sam fakt podejrzeń lub zarzutów postawionych przez organy śledcze determinuje ogniskowanie się zainteresowania mediów i wyborców. Należy
poczynić przy tym istotne zastrzeżenie, że samo podejrzenie lub postawienie
zarzutów nie przesądza o winie, jednak wśród odbiorców takich komunikatów
istnieje prawdopodobieństwo do ich uogólniania na poziomie podejrzany/winny.
Dzieje się tak, szczególnie, przy intensywnym zainteresowaniu mediów, oraz
ferowaniu przez nie wyroków.
Dla przeprowadzanych w niniejszym artykule analiz i wnioskowania istotny
jest fakt ujawnienia i upublicznienia zdarzenia korupcyjnego, szczególnie, że
trudno oszacować zakres szarej sfery korupcji (zjawisk nieujawnianych). Biorąc
pod uwagę przedstawione komponenty procesu rozliczalności, ważny będzie
aspekt informacyjny, od którego, w głównej mierze, zależeć będzie możliwość
wpływu korupcji na rozliczalność wertykalną. Dzieje się tak z powodu nie
tylko procesualnego charakteru zjawiska, ale przede wszystkim konieczności
zaistnienia faktu korupcji w świadomości społecznej. Bez tego wyborcy nie mają
wiedzy, która mogłaby być czynnikiem moderującym ich decyzje przy urnach
wyborczych. Z punktu widzenia komunikacji społecznej ujawnienie zdarzenia
korupcyjnego nabiera cech zjawiska problemowego lub kryzysowego. Problemem nazywa się uwarunkowanie lub zdarzenie, które, jeśli miałoby trwać, może
mieć wpływ na funkcjonowanie obecnie i w przyszłości. Kryzys jest definiowany
jako wydarzenie lub seria wydarzeń, które powodują wysoki poziom niepewności
i zagrożenia, lub poczucia zagrożenia. Patrycja Szostok (2016, s. 92) zauważa, że
z prezentowanej perspektywy należy uznać, że ujawnienie podejrzenia korupcji
częściej będzie (przynajmniej w początkowej fazie) sytuacją problemową niż
kryzysową. Takie zniuansowanie perspektywy informacyjnej zjawisk korupcyjnych pozwala na ich lepsze osadzenie w procesach rozliczalności wertykalnej.
W przypadku wystąpienia zjawisk korupcyjnych strategie informacyjne
decydentów politycznych opierają się na zarządzaniu niepewnością komunikacyjną. Jej podstawowym założeniem jest twierdzenie o istotnym związku
pomiędzy pluralizmem dostępnych informacji a dokonywanymi przy ich
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udziale decyzjami (por. Sroka, 2014, s. 49). Działanie w warunkach ograniczania
niepewności komunikacyjnej skupia się na takim kształtowaniu środowiska
informacyjnego, które pozwala na intencjonalny dobór komunikatów dla
kreowania oczekiwanych postaw oraz dokonywania wyborów w warunkach
niedoskonałego dostępu do informacji. W odwrotnych pryncypiach, gdy niepewność informacyjna jest celem, decydenci charakteryzują się generowaniem
strategii umożliwiających zarządzanie zwiększeniem percepcji odbiorców
i rywalizacją mediów w poszukiwaniu i docieraniu do informacji. Podejmujący
decyzje mogą wpływać na otoczenie komunikacyjne, kierunkowo oddziałując
na szanse podmiotów zainteresowanych możliwym rozstrzygnięciem. Mogą
oni celowo nie udostępniać pełnego zakresu informacji, mogą utrudniać do
nich dostęp oraz różnicować zakres dostępnych informacji dla poszczególnych
stron. Utrudnianie dostępu do informacji może odbywać się poprzez stwarzanie
formalnych i materialnych barier lub takie zarządzanie procesem, które niesie ze
sobą deterministyczny dostęp do informacji. Dla zapewnienia jakości rozliczalności powinien on być znormatywizowany, ale niekonkurencyjny w wymiarze
rywalizacyjnym. Różnicowanie zakresu dostępnych informacji najczęściej
odbywać się może na gruncie ich sformalizowania. Szeroki udział informacji
nieformalnych może wskazywać na zmniejszenie się poziomu niepewności
informacyjnej (Wojtasik, 2015, s. 22).
KORUPCJA POLITYCZNA NA POZIOMIE LOKALNYM

Korupcja polityczna jest zjawiskiem, którego przestrzenią występowania jest
płaszczyzna władzy politycznej na wszystkich poziomach jej obecności. Jest
definiowana jako nadużywanie władzy przez podmioty polityczne w celu uzyskania osobistych korzyści w postaci zwiększania władzy lub bogactwa. Taki
rodzaj konceptu definicyjnego wskazuje, że przedmiotem korupcji politycznej
nie są jedynie korzyści materialne, ale również mechanizmy zwiększania
wpływów lub obdarzania specjalną przychylnością, co szczególnie zagraża
funkcjonowaniu demokracji (Uliasz, 2011, s. 147). Kryterium przedmiotowe,
podnoszące wymiar władztwa decydentów politycznych, wskazuje na dwa
rodzaje korupcji politycznej. Pierwszy z nich jest pochodną politycznego charakteru sprawowanej funkcji. Drugi, określany jako korupcja na urzędzie, tyczy
się osób pełniących funkcje publiczne, głównie urzędników i funkcjonariuszy
publicznych (Jarosz, 2004, s. 237). W obu przypadkach korupcji politycznej jej
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podmiotem jest człowiek, którego polityczne umocowanie w organach władzy
umożliwia bezprawne czerpanie korzyści ze sprawowanych funkcji (Robak,
Czaja, 2015, s. 13–16). Można więc założyć, że korupcja polityczna jako przestępstwo umyślne wynika z aktu woli, a nie z niewiedzy czy braku kompetencji.
Najważniejsza specyfika korupcji politycznej na poziomie lokalnym wynika
z liczby polityków, którzy mogą być jej podmiotem. Poziom lokalny w Polsce,
tworzony przez gminy i powiaty, obejmuje prawie 3 tys. jednostek, w których
wybiera się ponad 40 tys. radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów. Skala
tych liczb sprawia, że to właśnie poziom lokalny będzie najbardziej narażony
na występowanie korupcji politycznej.
Wystąpienie zdarzenia korupcyjnego jest przedmiotem postępowania organów śledczych i sądowych, którego efektem może być uniewinnienie lub wydanie
wyroku skazującego. Do chwili uprawomocnienia się takiego wyroku, osoba
nim objęta uznawana jest za niewinną i korzysta z pełni przysługujących jej
praw. Dotyczy to także wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz radnych gminnych i powiatowych. Sam ich wybór, dokonany w demokratycznej procedurze,
jest czynnikiem legitymującym politycznie, ale niewstrzymującym toczącego
się wobec nich postępowania. Nawet osoby skazane nieprawomocnie, które
postanowiły złożyć apelację, mogą uczestniczyć w wyborach i w przypadku
wyboru skutecznie objąć mandat. Inaczej wygląda postępowanie w przypadku
osób sprawujących urząd. Wygaszenie mandatu następuje w drodze decyzji
rady gminy lub komisarza wyborczego, od którego zainteresowany podmiot
może złożyć odwołanie, poprzez złożenie skargi do sądu administracyjnego
w terminie 7 dni, za pośrednictwem organu, który stwierdził wygaśnięcie
mandatu. W przypadku długotrwałości procedury wygaszania mandatu, kluczowym problem jest przesłanka dotycząca utraty prawa wybieralności lub braku
tego prawa w dniu wyborów przez osobę pełniącą funkcję publiczną. Utrata
prawa wybieralności następuje z powodu popełnienia przestępstwa ściganego
z oskarżenia publicznego. Dlatego też prawa wybieralności pozbawiona jest: (1)
osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe; (2) osoba skazana prawomocnym orzeczeniem sądu, stwierdzającym
utratę prawa wybieralności (w zakresie oświadczeń lustracyjnych), (3) prawa
wybieralności nie posiada obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem
polskim oraz pozbawiony prawa wybieralności w swoim państwie. Ustawodawca, wprowadzając sankcję w postaci utraty prawa wybieralności przez osoby
publiczne, złożył zapewnienie właściwego doboru kandydatów na stanowiska
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publiczne, które są związane w sposób bezpośredni ze sprawowaniem władzy,
wiążą się z zaufaniem społecznym, eliminowaniem osób, które dopuszczając
się czynu karalnego, stają się niegodne takiego zaufania (Pilarek-Słabikowska,
2017). Wskazane determinanty wyboru i możliwości pozbawienia jego prawa
w perspektywie korupcji politycznej ukazują, że o ile ograniczenie prawa
wybieralności ma twarde przesłanki, o tyle możliwości przeciągania procedury
są elementem utrudniającym rozliczalność wertykalną.
WERYFIKACJA MODELU BADAWCZEGO

W przedstawianym modelu rozliczalności wertykalnej na poziomie lokalnym
niezbędne dla jej skuteczności jest łączne występowanie wszystkich trzech komponentów: informacyjnego, ewaluacyjnego i administracyjnego. W kontekście
politycznej korupcji, jako zjawiska wpływającego na rozliczalność wertykalną,
należy zwrócić uwagę na sekwencyjne oddziaływanie. Aby, w sposób racjonalny,
mogła być zastosowana sankcja (czy to pozytywna, czy negatywna), niezbędnym
jest umożliwienie przeprowadzenia rzetelnej oceny. Ta zaś zasadzać się musi na
pluralizmie informacyjnym i nieskrępowanym dostępie do informacji. Tak więc
istnienie asymetrii informacyjnej, uniemożliwiającej wyborcom przyswojenie
niezbędnych informacji, skutkować może błędną oceną i/lub nieadekwatną
sankcją (w stosunku do zobiektywizowanych okoliczności).
Jakość oddziaływania komponentu informacyjnego w największym stopniu
zależy od trzech czynników. Pierwszym są rozwiązania normatywne, które
obligują rządzących do udostępnienia niezbędnych informacji, umożliwiających
ocenę ich postępowania. Drugim są niezależne media, które będą miały możliwość weryfikacji dostarczanych informacji, a także dostarczania opinii publicznej
bieżących, politycznych treści. Ostatni czynnik zakłada brak sformalizowanych
przeszkód w sprawowaniu politycznej kontroli przez opozycję. W przypadku
wystąpienia zdarzenia korupcyjnego dwa pierwsze czynniki w sposób bezpośredni (trzeci pośrednio) mogą wpływać na ocenę rządzących przez wyborców.
Wśród największych przeszkód we właściwym oddziaływaniu komponentu
informacyjnego wskazać należy: (1) kwestie materialne, związane z posiadanymi
środkami, szczególnie w zakresie możliwości tworzenia i dystrybucji informacji przez niezależne media i opozycję; (2) tworzenie instytucjonalnych barier
w dostępie do informacji publicznych, które nie powinny podlegać kontroli ani
selekcji przez rządzących; (3) polityczny wpływ rządzących na media lokalne,
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związany z realizowanymi w nich funkcjami nadzorczymi i zarządczymi. Może
on powodować ograniczenie pluralizmu mediów publicznych; (4) polityczna
agentyzacja mediów. W jej wyniku następuje nieformalne przypisanie, ze względu
na dominujące poglądy, niektórych mediów do konkretnych sił politycznych;
(5) polityzacja mediów samorządowych, szczególnie prasy i miejskich portali
internetowych. Władze lokalne mogą wywierać wpływ na przekaz mediów
działających na ich terenie poprzez oddziaływanie na prezentowane treści oraz
intencjonalną dystrybucję środków finansowych.
Właściwy efekt oddziaływania komponentu ewaluacyjnego odwołuje się
do pozytywistycznego założenia zdolności oceny rządzących przez wyborców,
na podstawie dostępnych w przestrzeni publicznej informacji. Ocena taka na
poziomie lokalnym może czerpać z innych źródeł niż dokonywana w trakcie
wyborów prezydenckich czy parlamentarnych. Depolityzacja elekcji lokalnych
inaczej sytuuje rolę partii, odmiennie definiuje areny rywalizacji politycznej,
a także inaczej traktuje wymiar personalny polityki. Społeczna bliskość
wyborców i kandydatów sprawia, że motywacje tych pierwszych mogą mieć
bardziej spersonalizowany charakter, odsuwając na plan dalszy takie kwestie, jak
przynależność partyjna, reprezentowany system wartości czy głoszone w toku
kampanii postulaty programowe. Niektóre koncepcje znaczenia wyborów
zakładają występowanie przynajmniej dwóch poziomów istotności elekcji.
W ich ramach mniejszą rangę będą posiadały elekcje o charakterze lokalnym,
regionalnym, ponadnarodowym. W przypadku wyborów lokalnych pojawiają się
także koncepcje, które przypisują im swoistą nieistotność (Miller, 1998, s. 9–12),
zwłaszcza ze względu na negatywne skutki występujące w ich wyniku. Wśród
takich skutków wymienia się wywoływanie apatii wyborców, powodowanie
uwikłania partii w nieistotne gry polityczne i zwiększanie polaryzacji politycznej (Wojtasik, 2013, s. 64–65). Skutkiem tego następować może modyfikacja
klasycznych instrumentów używanych przez wyborców do oceny, np. w postaci
determinant głosowania ekonomicznego (Wojtasik, 2010, s. 153).
Jakość procesów demokratycznych wymaga, aby oddziaływanie komponentu
administracyjnego (możliwość nałożenia sankcji i konieczność jej respektowania
przez rządzących) było szanowane przez wszystkie podmioty rywalizacji politycznej. Jego polityczna logika nie dopuszcza możliwości braku respektowania
decyzji podjętych prawomocnie przez wyborców. Istnieją jednak mechanizmy,
które w legalny sposób mogą ograniczać perspektywę alternacji władzy. Należą
do nich manipulacje wyborcze, a szczególnie intencjonalne zmiany reguł wyboru.
Bo chociaż system wyborczy na poziomie lokalnym jest ustanowiony w sposób
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ogólny (np. Kodeks wyborczy), to niektóre jego elementy będą mogły podlegać
kontroli i kreacji przez rządzących na poziomie lokalnym. Należą do nich ustalanie i zmiany granic okręgów wyborczych, które mogą kierunkowo różnicować
szanse pomiędzy podmiotami rywalizacji wyborczej. Chodzi tutaj zarówno
o takie zjawiska, jak gerrymandering i malapportionment, jak i instrumentalne
określanie wielkości okręgów wyborczych w wyborach proporcjonalnych. Gerrymandering polega na takim manipulowaniu kształtem okręgu, którego efektem
jest uzyskanie korzyści dla jednego z podmiotów uczestniczących w rywalizacji
wyborczej. Wśród strategicznych celów takiego działania można wskazać:
zagwarantowanie sukcesu danej partii (kandydata), marginalizację przeciwników
politycznych lub ograniczenia reprezentacji określonej grupy społecznej, oraz
próbę zagwarantowania reprezentacji mniejszościom (tzw. gerrymandering afirmatywny). Władze lokalne, przyjmując konkretne rozwiązania w tym zakresie,
mogą zwiększać szanse swoich kandydatów, przy jednoczesnym ograniczaniu
perspektyw przedstawicieli opozycji. Malapportionment zakłada świadome
zróżnicowanie w wielkości okręgów, w których wybierana jest taka sama liczba
reprezentantów. Zaprzecza on więc zasadzie równości wyborczej w sensie materialnym, w ramach której na jeden mandat powinna przypadać taka sama (lub
możliwie najbardziej zbliżona) liczba wyborców. Pierwotnym celem w początkach demokracji takiego działania była próba zapewnienia równej reprezentacji ludności wiejskiej i miejskiej, poprzez faworyzowanie okręgów wiejskich
kosztem miejskich. Nieintencjonalne oddziaływanie malapportionmentu może
mieć związek z długotrwałym utrzymywaniem niezmienionych granic okręgów
wyborczych pomimo istotnych zmian demograficznych. Prowadzić to może do
przypadkowości dysproporcjonalności w przydziale mandatów (Schuck, 1987,
s. 1325; Lijphart, 1994, s. 126–128; Johnston, 2002, s. 1–31).
WNIOSKI

Sama rozliczalność wertykalna ma charakter idealistyczny, co zakłada raczej
dążenie do ustrojowego wzorca niż jego konkretne określenie i egzekwowanie.
Jest warunkiem niezbędnym dla zapewnienia demokratyczności procedur
ustrojowych, zarazem jednak logika politycznej rywalizacji sprawia, że rządzący
chcą osłabiać jej ewentualne negatywne oddziaływanie w stosunku do siebie.
Skupienie uwagi na rządzących jest uzasadnione celem rozliczalności wertykalnej – cofnięciem przez wyborców mandatu do rządzenia lub jego odnowieniem.
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Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, który może zaburzać taki prosty schemat.
Jest nim możliwa rozliczalność opozycji, która może nie tworzyć atrakcyjnej
alternatywy wyborczej względem rządzących. W takiej sytuacji nawet negatywna
ocena podmiotów sprawujących władzę przez wyborców nie musi skutkować
jej alternacją. Wolą oni zagłosować na źle ocenianą władzę niż na jeszcze gorzej
postrzeganą opozycję.
Nie wszystkie z przedstawionych w artykule mechanizmów osłabiających
możliwości rozliczalności wertykalnej będą miały podobne zastosowanie
w przypadku wystąpienia korupcji politycznej na poziomie lokalnym. Rządzący
największą możliwość przeciwdziałania negatywnym dla siebie konsekwencjom
wystąpienia zdarzenia korupcyjnego mają poprzez oddziaływanie na komponent
informacyjny oraz poprzez zarządzanie poziomem niepewności komunikacyjnej. Ograniczanie informacji o zaistnieniu takiego faktu lub nadanie mu innego
wydźwięku (za pomocą możliwości wpływu na media) może determinować
ocenę formułowaną przez wyborców. Nieco mniejszą możliwość wpływu
mają rządzący na komponent ewaluacyjny, chociaż niski poziom kompetencji
obywatelskich może sprzyjać osłabieniu możliwości realnej oceny ich działań
(szczególnie w przypadku prospektywnych motywacji wyborców). Tutaj możliwym mechanizmem zmniejszenia negatywnego oddziaływania zdarzenia
korupcyjnego jest skierowanie oceny wyborców na inny wymiar rozliczalności,
np. głosowanie partyjne lub socjotropiczne. W przypadku komponentu administracyjnego największym problemem w procesie rozliczalności wydają się być
możliwości przeciągania procedury osądzania i ewentualnego wygaszania mandatu. Ich domniemanym skutkiem może być start w wyborach osoby oskarżonej
lub skazanej nieprawomocnym wyrokiem za przestępstwo korupcyjne.
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Od stycznia 2017 r., kiedy Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński
udzielił stacji telewizyjnej TVP.INFO wywiadu, w przestrzeni publicznej toczyła
się bardzo żywa dyskusja dotycząca zmian zasad wyboru organów wykonawczych gmin (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast). Prezes PiS zapowiedział
w nich wprowadzenie „zasady dwóch kadencji dla tych, którzy pełnią funkcje
jednoosobowe, czyli dla wójtów, burmistrzów, prezydentów” (Kaczyński, 2018).
Wprowadzenie powyższej zmiany prezes PiS Jarosław Kaczyński argumentował
m.in. tym, że „trzeba przewietrzyć samorządy, bo w wielu z nich powietrze
jest już nieświeże” (Kaczyński, 2017). Również propozycję prezesa PiS poparła
w swej wypowiedzi obecna wtedy premier Beata Szydło, stwierdzając m.in., że
„wprowadzenie kadencyjności w samorządach w wyborach bezpośrednich jest
najlepszym z możliwych rozwiązań; już dawno powinno być wprowadzone”
(Szydło, 2017). Temperaturę dyskusji podnosił przy tym fakt, że proponowane
rozwiązanie miałoby obowiązywać już podczas najbliższych wyborów samorządowych, których ustawowy termin przypada na jesień 2018 r. W sporach, które
miały miejsce, najwięcej emocji wzbudzała posiadana przez tę partię w Sejmie
i w Senacie większość głosów, która sprawiła, że z uchwaleniem stosownej
regulacji ustawowej nie było żadnego problemu.
Zapowiedzi poważnych zmian w prawie wyborczym zostały uchwalone
przez Sejm RP 11 stycznia 2018 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu
zwiększenia partycypacji wyborczej obywateli w procesie wybierania niektórych
organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130). Ustawa ta w istotny sposób
znowelizowała trzy ustawy o samorządzie terytorialnym oraz Kodeks wyborczy.
W dyskusji toczącej się w mediach przywoływane były różne racje przemawiające
za, jak i przeciwko m.in. takiemu rozwiązaniu, głównie natury czysto prawnej.
Celem niniejszego opracowania będzie odniesienie się do kwestii ograniczenia możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do
dwóch kadencji, wprowadzonych powyższą ustawą, szczególnie argumentów
za i przeciw wypowiadanych w wywodach prawniczych, przedstawicieli świata
polityki, mających wpływ na przebieg planowanych na jesień 2018 roku polskich
wyborów samorządowych.
Warto podkreślić, że przyjęta propozycja ograniczająca możliwość kandydowania na urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez osobę, która pełniła
już tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, nie jest absolutnie nowa i była
już wcześniej zgłaszana, zarówno przez Prawo i Sprawiedliwość, jak i przez inne
partie polityczne, a opinie formułowane w tym zakresie prezentowane są od kilku
lat (Skotnicki, 2010, 2013), stąd trudno mówić w tym wypadku o jakimkolwiek
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podtekście politycznym. Jako pierwsi inicjatorami byli posłowie Sojuszu Lewicy
Demokratycznej w złożonym do Marszałka Sejmu 22 listopada 2001 roku projekcie ustawy o bezpośrednim wyborze wójta gmin (Druk sejmowy nr 154, Sejm IV
kadencji). Zgodnie z projektem ustawy wójt miał być wybierany na czteroletnią
kadencję i mógł być ponownie wybrany tylko raz w tej samej gminie1. W oparciu
m.in. o ten akt prawny powstał projekt ustawy o bezpośrednim wyborze wójta,
burmistrza i prezydenta miasta (Druk sejmowy nr 420, Sejm IV kadencji). Jednak projekt, jak i przyjęta 20 czerwca 2002 roku ustawa o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. z 2002r., Nr 113, poz. 984 ze zm.)
nie zawierały już przepisów o ograniczeniu kadencji tych organów.
Zarówno w czasie trwania VI, jak i VII kadencji Sejmu, Prawo i Sprawiedliwość zgłaszało projekty ustaw przewidujące ograniczenie kadencji wójta
(burmistrza, prezydenta miasta). Jednym z nich był złożony 21 września 2010 r.
do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym
oraz zmianie innych ustaw (Druk sejmowy nr 3834, Sejm VI kadencji). Projekt
zakładał ograniczenie możliwości kandydowania na funkcję wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), a początkowo również starosty i marszałka województwa
przez osobę, która pełniła już tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje.
Pomimo uznania przez Komisję ustawodawczą, że jest on dopuszczalny, projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu 1 kwietnia
2011 r.2
Kolejny raz propozycja ta zgłoszona została przez posłów Prawa i Sprawiedliwości 22 listopada 2011 r. w projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie
gminnym oraz zmianie innych ustaw (Druk sejmowy nr 428, Sejm VII kadencji).
Niestety, tak jak poprzednio projekt ustawy również został odrzucony podczas
pierwszego czytania (15 czerwca 2012 r.3).
9 listopada 2012 r. kolejną propozycję ograniczenia możliwości kandydowania podczas wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zgłosili posłowie
z Klubu Palikota w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Druk
sejmowy nr 1015, Sejm VII kadencji). W przedłożonym wówczas projekcie
nowelizacji Kodeksu wyborczego proponowali, aby nie można było kandydować na stanowisko wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po dwukrotnym
1

Zob. Art. 2 ust. 2 tej ustawy.
284 posłów głosowało za odrzuceniem projektu ustawy, 140 posłów było przeciw, a żaden poseł
nie wstrzymał się od głosu.
3
241 posłów głosowało za odrzuceniem projektu ustawy, 187 posłów było przeciw, a tylko jeden
poseł wstrzymał się od głosu.
2
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sprawowaniu tego urzędu (tamże). Z danych przytoczonych w uzasadnieniu do
projektu wynikało, że na ogólną liczbę 2478 wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast), 262 (10,6%) pełniło funkcję przez pięć kolejnych kadencji, to znaczy, że
224 wójtów (14,2% ogółu) i 38 burmistrzów pełniło swą funkcję nieprzerwanie
od pierwszych wyborów w 1990 roku (Tamże). Jego odrzucenie nastąpiło już
w pierwszym czytaniu w dniu 8 lutego 2013 r.4 Posłowie Klubu Palikota nie odebrali tego jako porażki i ponowili swój wniosek w projekcie nowelizacji Kodeksu
wyborczego zgłoszonym jesienią 2013 r. Mimo że do uchwalenia tych zmian
i tym razem jednak nie doszło, to postulowali oni w projekcie, aby ograniczenie
możliwości kandydowania z uwagi na odbyte już dwie kadencje dotyczyło nie
tylko wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), ale również posłów i senatorów.
Wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość zmiana dotycząca ograniczenia
kadencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nie jest tylko konsekwencją od
dawna zgłaszanych projektów ustaw, tylko przez Prawo i Sprawiedliwość, ale
przede wszystkim przez różne i diametralnie sobie przeciwne pod względem
programów ugrupowania polityczne. Jest również konsekwencją prezentowanego
programu Prawa i Sprawiedliwości z 2014 r., w którym twierdzono, że: „Dążąc do
poprawy jakości demokracji lokalnej, spełnimy coraz powszechniejszy postulat
ustawowego ograniczenia w czasie – do dwóch kadencji – nieprzerwanego
pełnienia tej samej funkcji przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast […]
rozwiązanie to będzie reakcją na powstanie w wielu miastach i gminach wiejskich
spetryfikowanych układów władzy, sprzyjającym różnym nieprawidłowościom”
(Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości, 2014, s. 54 i n.). Warto również
podkreślić, że w wyborach samorządowych w 2014 roku poziom reelekcji w stosunku do rządzących w poprzedniej kadencji wyniósł 65%, chociaż zdarzyły
się spektakularne przypadki utraty władzy, jak np. przez prezydenta Poznania
Ryszarda Grobelnego.
W wyniku toczących się dyskusji zwolennicy podnosili, że tak samo jak
w przypadku Prezydenta, który zgodnie z art. 5 ust. 2 Konstytucji może być
ponownie wybrany na ten urząd tylko raz, ma ono na celu uniemożliwienie
koncentracji władzy w rękach jednej osoby (a czasami nawet konkretnego środowiska politycznego) przez zbyt długi czas. Wskazywano również, że w wielu
gminach te same osoby kierują nimi od początku przywrócenia samorządu
w gminach, a niektóre spośród nich piastowały w nich w poprzednim ustroju
4
262 posłów głosowało za odrzuceniem projektu ustawy, 179 posłów było przeciw, dwóch posłów
wstrzymało się od głosu.
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nawet stanowisko naczelnika gminy. Co więcej, w wielu gminach urzędujący
wójt (burmistrz, prezydent miasta), ubiegający się o ponowny wybór, nie ma
nawet kontrkandydata, co skutkuje absencją wyborców, którzy nie mają na kogo
zagłosować. Warto przypomnieć, że obecnie 1088 wójtów sprawuje swoją funkcję
od co najmniej trzech kadencji, a 428 pełniło swoje stanowisko jeszcze przed
wprowadzeniem bezpośrednich wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów
miasta). Po wyborach z 2014 r. na 108 prezydentów miast, aż 48, czyli 44,86%,
spośród nich sprawuje swój urząd od co najmniej trzech kadencji5 (Tarasek,
2016). Tak np. najdłużej urzędującym wójtem w Polsce jest H. Krawczyk – wójt
Wręczycy (w powiecie kłobuckim; Krawczyk, 2014)6. Pozytywne stanowisko
w tej kwestii zajął poseł Kukiz’15 Andrzej Maciejewski, który podkreślił, że
„dekada to wystarczająco dużo czasu, aby coś dla gminy czy miasta zrobić […]
Otworzy samorząd na dopływ świeżej krwi” (Podaję za: Zgorzelski, 2018). Niestety często elektorat, niezorientowany w sprawach lokalnych i nieinteresujący się
polityką samorządową, głosuje na jedną, znaną i rozpoznawaną osobę, która do
tej pory pełniła już tę funkcję. W pewnym stopniu działa tu specyficzne „zasiedzenie na urzędzie” oraz przyzwyczajenie, co daje dotychczasowemu wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) pewną łatwość utrzymania urzędu. Jak
słusznie zauważa Jarosław Flis, „urzędujący prezydenci miast, decydujący się na
udział w wyborach, już na początku kampanii mają ok. 20 proc. przewagi nad
innymi kandydatami. Wynika to głównie z tego, że społeczeństwo dobrze ocenia urzędujących” (Flis, 2017). Nie trudno zauważyć, że z wyborów na wybory
władza samorządowa jest coraz bardziej stabilna i można nawet posłużyć się
określeniem „zasiedziała” (Żurek, 2012). Patrząc przez pryzmat rozwoju danej
jednostki samorządu terytorialnego ważne jest, aby wciąż podejmowane były
nowe inicjatywy dla zapewnienia lepszej realizacji potrzeb danej społeczności
lokalnej, a niepopadanie w rutynę, niedostrzeganie problemów. Dlatego też
potrzebne są nowe osoby, które – pełne charyzmy, zaangażowania, chęci do
działania, zauważą lokalne problemy i podejmą chęć ich rozwiązania, kierując się
dobrem jej mieszkańców. Co więcej, doświadczenie zdobyte przez osoby będące
dwie kadencje wójtami (burmistrzami, prezydentami miasta) można później
z powodzeniem wykorzystać w funkcjonowaniu organów samorządowych
powiatu bądź województwa, a nawet w pracy organów władzy państwowej. Taki
mechanizm sprzyja relacjom nepotycznym, korupcyjnym, klientelistycznym,
5
6

W 2006 r. było 96 takich przypadków, w 2010 r. aż 301, a w 2014 r. nieco mniej, gdyż 246.
Od 1974 r. naczelnik tej gminy, a od 1990 r. do chwili obecnej wójt.
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wśród organów samorządowych (wójt – poszczególni radni), petryfikuje obsadę
personalną w strukturach władzy lokalnej, zamyka dostęp do funkcji potencjalnym nowym kandydatom spoza powstałej w ten sposób grupy interesu. Taki wójt
(burmistrz, prezydent miasta), który sprawuje władzę przez szereg kolejnych
kadencji, posiadający bardzo dużą władzę nad majątkiem gminy, administracją gminną, kadrami w spółkach komunalnych i instytucjach (np. szkołach)
podległych gminie, może uniemożliwiać uzyskanie pracy, zlecenia lub decyzji
administracyjnych przez osoby spoza tego kręgu (Kowalik, 2016, s. 54 i n.). Co
więcej, zdaniem wielu, propozycja wprowadzenia dwukadencyjności wójtów
(burmistrzów, prezydentów miast) może wpłynąć na pozbycie się politycznych
konkurentów, tym samym zwiększy szanse na wygranie tych, którzy do tej pory
z nimi rywalizowali.
Przeciwnicy wprowadzenia ograniczenia możliwości ponownego kandydowania przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w przypadku sprawowania przez nich co najmniej dwóch kadencji na tym stanowisku stawiają zarzut,
że rozwiązanie takie „odbiera mieszkańcom prawo decydowania o tym, kto ma
rządzić w gminie czy mieście”(Kowalik, 2016), tym samym uderza w samorządność, „pozbawia konkretnych osób gwarantowanego w art. 167 Konstytucji RP
biernego prawa wyborczego, a także odebrania obywatelom prawa demokratycznej oceny wcześniej wybranego wójta, burmistrza, prezydenta miasta, to
znaczy ograniczenia zakresu ich czynnego prawa wyborczego, wynikającego
z art. 62 Konstytucji RP” (Związek Miast Polskich, 2018). Wielu podkreśla, że
dzięki ustanowionym w 2002 r. bezpośrednim wyborom organu wykonawczego
gminy mieszkańcy uzyskali prawo do decydowania o tym, kto ma piastować tę
funkcję, kogo uznają za najwłaściwszego przedstawiciela (reprezentanta) danej
społeczności lokalnej. Dlatego też sprawowanie urzędu przez więcej niż dwie
kadencje można uznać za korzystne i z założenia dobre, gdyż pozwala organowi
wykonawczemu gminy na realizację pewnej wizji rozwoju gminy, która często
może zostać nie zrealizowana ze względu na ograniczenia czasowe (osiem lat).
Zawsze niezadowolone społeczeństwo może skorzystać z możliwości wybrania
innego kandydata i w drodze referendum lokalnego odwołać organ wykonawczy
(jak i stanowiący) gminy, co w przypadku nieograniczonej wielokadencyjności
zahamuje wzmacniający się przejaw „demokracji negatywnej” w postaci mnożących się referendów odwoławczych.
Wśród argumentów używanych przeciwko wprowadzeniu tej regulacji podnoszono również, że jest to rozwiązanie naruszające regulację konstytucyjną.
Najczęściej jest tu mowa o ograniczeniu biernego prawa wyborczego i pośrednio
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czynnego prawa wyborczego, o naruszeniu zasady niedziałania prawa wstecz,
o naruszeniu ustalonego rozumienia zasady równości (Podaję za: Czerw, 2017,
s. 90 i n.), i w końcu zbyt krótkiego vacatio legis przed zapowiadanym wejściem
tego rozwiązania w życie oraz niezgodności z normami prawa międzynarodowego, Konstytucją RP, ustawami obowiązującymi w krajowym porządku
prawnym (Chmielnicki, 2010).
W mojej ocenie od samego początku w czasie uchwalania ustawy zasadniczej,
określającej wybory do organów samorządu terytorialnego, brakowało ustawodawcy sprecyzowanej wizji samorządu terytorialnego, z uwagi na towarzyszącą
wtedy niepewność, czy zostaną przywrócone w Polsce powiaty i jaka będzie
ich liczba, jak i ile będzie województw, co przyczyniło się do lakoniczności tej
regulacji. Ustawodawca ograniczył się tylko w art. 169 ust. 2 Konstytucji RP
do wskazania zasad prawa wyborczego, które mają być zastosowane podczas
tych wyborów (powszechność, równość, bezpośredniość i tajność; OTK-A nr
2006/10A/147)7. Co więcej, zgodnie z art. 169 ust. 3 Konstytucji RP ustrojodawca
upoważnił ustawodawcę zwykłego do określenia czasu i trybu wyborów oraz
odwoływania organów wykonawczych, pozostawiając ustawodawcy nadmierną
swobodę w jej normowaniu, nie wskazując przy tym, czy wybory tych organów
mają mieć charakter powszechny, czy też mogą być dokonywane przez organy
stanowiące (Sarnecki, 2005)8. Oznacza to, że od woli ustawodawcy zwykłego
zależy określenie sposobu wyboru organu wykonawczego gminy (może być on
wybierany przez radę gminy, jak i przez mieszkańców; zob. Banaszak, 2009). Co
więcej, Konstytucja nie rozstrzyga również tak istotnej kwestii, jak określenie
cenzusów dla biernego prawa wyborczego (OTK-ZU nr 9/A/2008, poz. 158)9, co
7

Trybunał Konstytucyjny zasadnie wywiódł, że ustrojodawca pozostawił ustawodawcy pełną
swobodę w określeniu zasad rozdziału mandatów.
8
P. Sarnecki napisał: „Konstytucja nie przesądza również sposobu desygnacji osób (osoby) –
piastunów stanowisk w organie wykonawczym. Widać to wyraźnie z zestawienia ust. 2 i ust. 3 komentowanego artykułu. Sposobem tym może być zarówno wybór w głosowaniu powszechnym, jak
i wybór przez organ stanowiący, czy też inny organ”. Zob. P. Sarnecki (2005).
9
Trybunał Konstytucyjny w jego uzasadnieniu odniósł się bezpośrednio do kwestii biernego
prawa wyborczego podczas wyborów organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego.
Cyt. „Przepis art. 169 ust. 2 i 3 bezpośrednio odsyła do uregulowania w ustawie «zasad i trybu
zgłaszania kandydatów», «przeprowadzania wyborów», określenia warunków ważności wyborów,
a także «zasad i trybu wyborów oraz odwoływania organów wykonawczych jednostek samorządu
terytorialnego». Konstytucja bowiem pozostawia w tym wypadku ustawodawcy większą swobodę
decyzyjną w zakresie regulacji praw wyborczych (w tym warunków posiadania biernego prawa
wyborczego) niż w wypadku wyborów do Sejmu czy Senatu. Wynika to m.in. z konieczności uwzględnienia choćby specyfiki wyborów lokalnych” (Zob. OTK-A nr 2006/10A/147).
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również rozstrzygają dopiero stosowne postanowienia ustawodawstwa zwykłego.
Konstytucja ponadto nie przesądza, czy organ wykonawczy samorządu terytorialnego ma być jednoosobowy czy kolegialny, a nawet, czy organy samorządu
terytorialnego mają być organami kadencyjnymi. Często ten ostatni argument
podnoszony jest jako zarzut wobec ostatnich zmian. Słusznie jednak w literaturze
przedmiotu przywołuje się wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 1998 r.
w sprawie o sygn. akt K 24/97 (OTK-ZU nr 2/1998 poz. 13), wskazując przy tym,
że z zasady kadencyjności organów samorządowych nie płyną żadne wyraźne
zakazy bądź nakazy, a więc również zakaz kandydowania na ten sam urząd po
pełnieniu go przez dwie kadencje. W pełni zasadne jest również przywoływanie
argumentu, że w innych państwach ograniczenie w możliwości dopuszczalnej
liczby kadencji, przez które można sprawować urząd w organach samorządu
terytorialnego, są rozwiązaniami dość powszechnymi i cieszącymi się powodzeniem. Chociażby we Włoszech burmistrz może sprawować swoją funkcję przez
dwie kolejne pięcioletnie kadencje (a zatem łącznie 10 lat), zaś w Portugalii przez
trzy kadencje czteroletnie (razem 12 lat). W niektórych landach niemieckich
obowiązuje obligatoryjnie wiek emerytalny – zazwyczaj 65 lat. W przypadku,
kiedy burmistrz uzyskał wiek emerytalny, ma możliwość dokończenia swojej
kadencji, która w zależności od regionu Niemiec waha się od czterech do dziesięciu lat. Ograniczenia obowiązują też w nielicznych gminach szwajcarskich, ale są
one tam wprowadzane prawem lokalnym, stanowionym przez same gminy, a nie
narzucanym odgórnie. Na Węgrzech (od 2014 r.), mimo wielu obaw, podobnie
jak w Polsce, dla wzmocnienia pozycji włodarzy wydłużono ich kadencję z czterech do pięciu lat (szerzej: Gendźwiłł, Swianiewicz, 2017).
Ostatnim, w przypadku wprowadzonej regulacji, istotnym argumentem podnoszonym zwłaszcza przez samorządowców jest niemożność startowania przez
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), którzy piastują już w danej gminie tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje, w najbliższych wyborach samorządowych.
Zdaniem wielu narusza to fundamentalną zasadę lex retro non agit (nie działania
prawa wstecz). Jest to rażąco błędna interpretacja, wynikająca z niezrozumienia
definicji, a może i nawet braku świadomości, co w istocie oznacza10 (zob. Zajadło,
2017) Należy również przypomnieć, że w nie tak odległej przeszłości mieliśmy
10
Przez retroaktywność rozumie się cechę normy prawnej polegającą na tym, że ustanawia ona
pewne obowiązki w związku ze zdarzeniami, które miały miejsce w przeszłości, co jednak wówczas
nie było określone jako mogące rodzić jakiekolwiek konsekwencje w przyszłości. Niewątpliwie jest
to jedna z najbardziej ogólnych i podstawowych zasad prawa i aksjologiczny postulat, ale nie ma ona
charakteru absolutnego, bezwzględnego, stąd znajdujemy od niej odstępstwa nawet w prawie karnym,
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nawet do czynienia z wprowadzaniem pewnych rozwiązań w trakcie kadencji,
a nie dopiero od następnej, jak np. miało to miejsce w przypadku ustanowienia
obowiązku składania oświadczeń majątkowych. Reasumując, ustawodawca ma
prawo uznać, że po dwóch zakończonych kadencjach osoba pełniąca urząd wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) nie powinna już kandydować podczas kolejnych
wyborów (Zajadło, 2017).
Dylemat, który pojawia się w kontekście analizowanego problemu ograniczenia możliwości kandydowania na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) po
piastowaniu urzędu przez dwie kadencje, po pierwsze nie należy uznawać jako
naruszenie Konstytucji, gdyż regulacja ustawy zasadniczej w naszym państwie
w przypadku wyborów samorządowych charakteryzuje się lakonicznością.
W mojej ocenie wyraźnym sygnałem na przyszłość dla polskiego ustawodawcy
jest próba precyzyjniejszego uregulowanie tej kwestii w Konstytucji RP.
Po drugie, wprowadzona regulacja realizuje w pełni zasadę przyzwoitej
legislacji, wywodzoną z art. 2 Konstytucji, który nakazuje, aby vacatio legis było
dostosowane do funkcji ustawy, jaką pełni ona w systemie prawa, z jej charakterem i rodzajem relacji społecznych, które reguluje. W przypadku problematyki
wyborczej powinien zostać zachowany co najmniej sześciomiesięczny okres od
wejścia w życie tej regulacji do pierwszej czynności kalendarza wyborczego, co
w tym przypadku zostaje w pełni spełnione.
Po trzecie, warto by było zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązania
alternatywnego, może skuteczniejszego niż limity kadencji, które mogłoby być
skuteczniejsze dla tłumienia niekorzystnych, patologicznych zjawisk, układów.
Potencjał „uzdrowienia” samorządów lokalnych z patologicznych układów
będzie większy, gdy nastąpi wzmocnienie instytucji kontroli wójtów przez
radę gminy oraz instytucji demokracji bezpośredniej na poziomie lokalnym
– referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
Po czwarte, należy przypomnieć, że z istoty samorządności lokalnej wynika,
że mieszkańcy tej wspólnoty samorządowej sami podejmują decyzję, kto ma
sprawować urząd wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jest to niezależne od
ingerencji ze strony polityków i władz centralnych.

gdzie ma ona przecież szczególne znaczenie. Bezwzględnej ochronie nie podlegają nawet prawa
słusznie nabyte, jeżeli tylko przemawiają za tym inne racje, wartości. Zob. J. Zajadło (2017).
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BUDŻETU OBYWATELSKIEGOMIASTA KATOWICE
LOCAL GOVERNANCE ON THE EXAMPLE
OF THE CIVIL BUDGET OF KATOWICE
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— ABSTRAKT —

— ABSTRACT —

Local governence jako mechanizm współrządzenia w samorządzie terytorialnym może
stać się skutecznym narzędziem wspierającym
efektywność i jakość procesów decyzyjnych. Za
jego jedną z form może być uznany budżet obywatelski (partycypacyjny), który od kilku lat jest
wdrażany w Polsce. Celem artykułu jest przeanalizowanie budżetu obywatelskiego na przykładzie
miasta Katowice pod kątem wpływu, jaki ma
on na podnoszenie efektywności zarządzania
gminą. Czy dzięki jego zastosowaniu rozwija
się świadomość i zaangażowanie mieszkańców
w sprawy lokalne. W artykule przedstawiono
oprócz danych ogólnodostępnych wyniki badań
własnych autora, przeprowadzanych w jednej
z dzielnic miasta.

Local governance as a mechanism of comanagement in local government can be called
as an effective tool to support quality of decisionmaking processes. One of its possible forms
is participatory budget, which has been being
implemented in Poland for several years. The
aim of the article is to analyze the participatory
budget on the example of the city of Katowice.
The author is determined to verify the impact
of this kind of budget on the municipality’s
management efficiency. Whether thanks to its
application, citizens’ awareness and involvement
in local matters develops. The article presents, in
addition to public data, the results of author’s own
research carried out in one of the city’s districts.

Słowa kluczowe: local governance, budżet partycypacyjny, gmina, Katowice, samorząd
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WPROWADZENIE

Współczesny świat jest bardzo często opisywany przez badaczy jako obszar nieustannych, burzliwych zmian i przeobrażeń, które otwierają nowe perspektywy
badawcze. Nie ulega wątpliwości, że procesy globalizacyjne uruchomiły w ubiegłym wieku złożone i nie do końca zbadane procesy, których konsekwencje
obserwujemy teraz i z pewnością będziemy również obserwować w przyszłości.
Już nic, jak mówiono dawniej, nie będzie wyglądało tak samo. Zmienia się
rola państwa, a w nim także rola samorządu i wspólnot lokalnych. Niezwykle
popularnym w ostatnim czasie terminem stało się pojęcie governance wraz
z wszystkimi jego dookreśleniami. Wybitny znawca tego terminu Rod Rhodes
(2003, s. 65), zwrócił uwagę na jeden z podstawowych kryzysów państwa,
w postaci tzw. erozji i wydrążania egzekutywy oraz osłabiania efektywności
instytucji państwowych (state capacity). Doprowadził on – jego zdaniem – do
przejścia od rządzenia (government) do zarządzania publicznego (governance)
i choć z terminem wiązało się mnóstwo problemów definicyjnych i lingwistycznych w różnych językach, z uwagi na wieloznaczność pierwowzoru angielskiego
przyjął się i jest powszechnie stosowany. Kategoria governance i zagadnienia z nią
związane znalazły się w orbicie zainteresowania badaczy ekonomii instytucjonalnej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Jedną
z przyczyn tych wzmożonych wówczas analiz był kryzys państwa, głównie na
płaszczyźnie ekonomicznej. Konsekwencje szoków naftowych oraz rozbudowa
państwa dobrobytu doprowadziły do przeładowania instytucji państwowych
ponad miarę licznymi wyzwaniami, z którymi ówczesne państwo dobrobytu
nie mogło sobie efektywnie radzić, co było szczególnie widoczne na płaszczyźnie
administracyjnej. Działania oparte na redystrybucji budżetowej prowadziły do
stałego wzrostu podatków, a to z kolei przekładało się na spowolnienie dynamiki
gospodarczej. Badacze promujący kategorię governance zwrócili uwagę na fundamentalne znaczenie rozwiązań instytucjonalnych dla sprawności i efektywności
gospodarowania, wykazując, że podobnie jak dynamika gospodarcza zależą
one w większym stopniu od jakości instytucjonalnych struktur zarządzania,
koordynowania i współdziałania niż od tradycyjnych czynników rozwoju,
kojarzonych z zasobami i technologiami. Oprócz terminu managing pojawiło
się więc governance jako odmiana prostego słowa governing. Jak podkreśla się,
istotą governance jest kreowanie ładu instytucjonalnego, w ramach którego
przebiegają działalność gospodarcza oraz inne formy działalności człowieka,
i niezaprzeczalnie jest ono w jakimś stopniu również procesem rządzenia, czyli
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funkcją sprawowania władzy (governing). Trzeba jednak odnotować pewną
zasadniczą odmienność, którą należy wyjaśnić, aby nie pojawiały się na tym
tle niepotrzebne nieporozumienia. Przede wszystkim governance opiera się na
współrządzeniu, czyli zakłada udział „podwładnych” w tworzeniu ładu instytucjonalnego, ich aktywność i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów
koordynacji, organizowania i zarządzania. Co ciekawe, governance odsuwał na
dalszy plan demokratyczny sposób rządzenia, bowiem demokracja w założeniu
utrudnia skuteczną realizację reform gospodarczych, rodzących zazwyczaj
sprzeciw większości społeczeństwa, a ponadto, często pozwala wyeksponować
poglądy populistyczne i demagogiczne przeciwników zmian, którym na dodatek
niejednokrotnie jest w stanie przekazać znaczny zakres władzy państwowej. Sens
procedur demokratycznych polega raczej na działaniach, które zmierzają do
„dobrego rządzenia” i budowania świadomej polityki w zakresie potrzeb społecznych. Prawidłowe funkcjonowanie gospodarki jest celem działania instytucji
państwowych, natomiast w koncepcji zdolności i jakości rządzenia jest jedynie
jednym ze środków (Gruszczak, 2000, s. 27–28).
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy w ramach
praktyki polskiego samorządu lokalnego, na przykładzie mechanizmu budżetu
obywatelskiego w Katowicach jako formy local governance, są budowane wspólne
strategie politycznego działania, w sytuacji pluralizacji aktorów przestrzeni
publicznej i rozproszenia między nimi zasobów. Local govenance oznaczać
bowiem może zdolność do negocjowania i uzgadniania działań między podmiotami niepozostającymi w relacjach hierarchicznych celem koordynowania
polityk publicznych, z pominięciem wyborów oraz decyzji większości, za to
przy udziale zinstytucjonalizowanych i niezinstytucjonalizowanych aktorów
wspólnoty lokalnej. W tym przypadku należy to wiązać ze zdolnością organizowania współpracy między podmiotami instytucjonalnymi, z dodaniem pewnych
elementów demokracji partycypacyjnej.
LOCAL GOVERNANCE JAKO NOWY PARADYGMAT RZĄDZENIA
W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
NA PRZYKŁADZIE BUDŻETÓW PARTYCYPACYJNYCH

Wieloaspektowość transformacji polskiego samorządu po 1989 roku, wymagająca
wsparcia ze strony mechanizmów intensyfikujących zaangażowanie mieszkańców
w życie poszczególnych wspólnot, spowodowała, że zaczęto mówić o nowych
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„metodach rządzenia” i wykorzystaniu tzw. local governance (Herbut, 2014,
s. 16–25). Oznaczało to technokratyczny proces, w którym władza na poziomie
lokalnym jest wykorzystywana do zarządzania ekonomicznymi i społecznymi
zasobami wspólnoty. Akcentowano umiejętności kierowania gospodarką i społecznościami lokalnymi, wymagające sporej wiedzy fachowej i doświadczenia,
co znacząco ograniczało zasób osób kompetentnych w tym zakresie. Okazało
się, że bardzo korzystnym mechanizmem będzie zaktywizowanie społeczności
lokalnych poprzez zaproponowanie im udziału w decyzjach o charakterze finansowym. Stąd zaczął pojawiać się coraz częściej pomysł wykorzystania do tego
celu tzw. budżetów obywatelskich (partycypacyjnych). Właśnie dzięki budżetom
partycypacyjnym mieszkańcy gmin, dzielnic, wsi lub osiedli mogą uczestniczyć
w projektowaniu lokalnych wydatków, a władze oddają pewną część budżetu
do dyspozycji mieszkańcom, którzy sami decydują, na co przeznaczyć pieniądze. Robią to poprzez: uczestniczenie w określaniu najpilniejszych wydatków,
składanie własnych propozycji, większą rolę w kontroli wydatków publicznych.
W odróżnieniu od konsultacji społecznych, w wypadku budżetu partycypacyjnego decyzje podjęte przez mieszkańców są wiążące. Jest wiele różnych modeli
takiego tworzenia budżetu. W każdym z nich zakres bezpośredniego wpływu
mieszkańców jest różny. Jednak najważniejsze to umożliwienie mieszkańcom
zabrania głosu.
Uznaje się, że budżet partycypacyjny pozwala bardziej efektywnie gospodarować pieniędzmi, ponieważ ułatwia identyfikację najistotniejszych potrzeb
największej części mieszkańców, przez co również pozwala skutecznie odpowiadać na ich oczekiwania. Poza tym jego zaletą jest wspomaganie integracji
społeczności lokalnej, jak również wspieranie wspólnoty samorządowej poprzez
podnoszenie poziomu społecznego zaufania do lokalnych władz. Budżet partycypacyjny oznacza większą przejrzystość działań samorządu terytorialnego
i włączanie obywateli w proces sprawowania władzy w samorządach.
Historia wykorzystywania w zarządzaniu lokalnym budżetów partycypacyjnych w Polsce nie jest zbyt długa. Po raz pierwszy został on wprowadzony
w 2011 roku w Sopocie i znalazł licznych naśladowców w całym kraju. Pierwsze
polskie, pionierskie w tej dziedzinie, miasto skorzystało z doświadczeń brazylijskiego miasta Porto Alegre, ponadmilionowej stolicy stanu Rio Grande do
Sul, jednego z centrów opozycji przeciwko wojskowej dyktaturze, która rządziła
krajem w latach 1964–1985. Walka z autorytarnym reżimem w dużym stopniu
koncentrowała się na polityce municypalnej i pozwoliła licznym ruchom – zjednoczonym pod egidą Związku Stowarzyszeń Sąsiedzkich Porto Alegre (União
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das Associações dos Moradores de PoA – UAMPA) – wykształcić szereg strategii
współpracy z mieszkańcami i wypracować skuteczne narzędzia partycypacyjne.
Jeszcze przed pierwszymi demokratycznymi wyborami lokalnymi po upadku
dyktatury w 1985 roku UAMPA zaproponował przeprowadzenie inicjatywy,
która wkrótce miała zyskać nazwę budżetu partycypacyjnego. Na poparcie
władz trzeba było czekać do wyborów w 1989 roku, wygranych przez lewicową
Partię Robotników (Partido dos Trabalhadores – PT). Budżet partycypacyjny
został więc wprowadzony jako inicjatywa oddolna, która zyskała silne poparcie
władz lokalnych. Po długim okresie przygotowawczym ta forma local governance
uzyskała swój pierwotny kształt, którego cechą podstawową stały się cykliczne
sąsiedzkie, regionalne i ogólnomiejskie zgromadzenia, w trakcie których
obywatele i wybrani delegaci głosowali nad priorytetami potrzeb finansowych
i następnie na mniej oficjalnych spotkaniach decydowali o priorytetowych
inwestycjach, porządkując je na wspólnej liście według liczby przyznanych
im punktów. W kolejnym etapie obradowały wspólnie zebrania dzielnicowe
i tematyczne, które wybierały radnych do rady budżetu partycypacyjnego, aby
ta podjęła wiążące decyzje (Barański, 2017, s. 287; Kębłowski, 2013, s. 10).
Na polskim gruncie w ślady wymienionego wcześniej Sopotu w 2012
roku poszły Elbląg, Gorzów Wielkopolski, Poznań i Zielona Góra. Pojawiły
się również praktyki inspirowane budżetem partycypacyjnym na poziomie
województwa (na Podlasiu), dzielnicy (w Gdańsku, Lublinie i Krakowie) oraz
instytucji (w jednym z warszawskich domów kultury). Jako zasadę stosuje się go
na poziomie budżetu gminy, natomiast w przypadku Warszawy ma on również
zastosowania na poziomie dzielnic, co wynika ze specyfiki ustrojowej stolicy
(Kębłowski, 2013, s. 6).
Badacze analizujący tę formę local governance wyodrębniają kilka podstawowych i kluczowych, ściśle powiązanych kryteriów, które odróżniają budżet
partycypacyjny od innych praktyk angażujących mieszkańców. Po pierwsze jego
integralną częścią jest publiczna dyskusja pomiędzy mieszkańcami, którzy na
przynajmniej jednym z etapów inicjatywy spotykają się i deliberują na specjalnie
do tego celu powołanych zebraniach czy forach. W tym celu budżet partycypacyjny nie opiera się (jedynie) na istniejących ciałach politycznych (np. poprzez
zachęcenie mieszkańców do uczestnictwa w posiedzeniach rady miasta czy rad
osiedli) i nie wykorzystuje narzędzi niepozwalających mieszkańcom na wymianę
poglądów (np. ankiet wysyłanych pocztą lub przez Internet). Dialog pomiędzy
mieszkańcami jest kluczowy dla ich późniejszej współpracy z urzędnikami.
Po drugie dyskusja w ramach budżetu partycypacyjnego dotyczy zawsze jasno
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określonych, a jednocześnie ograniczonych środków finansowych. Po trzecie
jego wyniki są wiążące, co wyraźnie odróżnia ten rodzaj budżetu od tradycyjnych
konsultacji społecznych. Wybrane propozycje inwestycyjne są realizowane,
a sami mieszkańcy otrzymują informację zwrotną dotyczącą zarówno projektów
wybranych w ramach dyskusji, jak i tych, które zostały odrzucone. Dodatkowo
cały proces wdrażania wybranych inwestycji jest monitorowany. Po czwarte
budżet partycypacyjny nie jest ograniczony do poziomu dzielnicy, osiedla
lub instytucji – na przynajmniej jednym z etapów dotyczy również poziomu
ogólnomiejskiego. Trzeba bowiem pamiętać, że projekty działające na poziomie
zbyt lokalnym mogą szczególnie łatwo ulegać partykularnym interesom pewnych grup społecznych lub opcji politycznych, przez co również bardzo rzadko
udaje im się określić i zaspokoić wspólne potrzeby mieszkańców i sformułować
racjonalne propozycje, zamiast koncentrować się na ogólnych żądaniach lub
proteście. Po piąte budżet partycypacyjny charakteryzuje się cyklicznością i nie
jest jedynie procesem jednorazowym (Kębłowski, 2013, s. 8–9).
Uznaje się, że stosowanie budżetu partycypacyjnego jest niezwykle korzystne
i to niezależnie z jakiej perspektywy się na to narzędzie spojrzy – włodarzy, czy
mieszkańców. Coraz więcej samorządów jest zainteresowanych wdrożeniem
budżetu partycypacyjnego jako elastycznego, politycznie neutralnego narzędzia,
które w oparciu o szereg otwartych spotkań mieszkańców skutecznie podnosi
efektywność realizacji dotychczasowej, najczęściej jednak odgórnie ustalonej
polityki miejskiej. To nowatorskie rozwiązanie sprzyja decentralizacji władzy
i jest w pewnym sensie odpowiedzią na rosnący dystans między rządzącymi
a mieszkańcami, gdyż buduje zaufanie mieszkańców do samorządu i jego przedstawicieli. Warto zwrócić uwagę, że zastosowanie budżetu obywatelskiego może
skutecznie legitymować politykę władz miejskich w oczach jej mieszkańców,
a także bezpośrednio przyczynia się do poprawy innowacyjności i przedsiębiorczości społeczności lokalnych. Co więcej, w sytuacji, gdy politycy lokalni
muszą podjąć niepopularne lub trudne decyzje, wówczas współudział obywateli
w ostatecznych ustaleniach łagodzi nastroje społeczne i pozwala zneutralizować
ujemne polityczne skutki tych decyzji. Dodatkowo wśród zalet tego typu budżetu
wymienia się możliwość zrozumienia lub w ogóle uzyskania opinii mieszkańców
na temat tego, jak dane miasto funkcjonuje. Wśród innych korzyści wynikających
z zastosowania budżetu obywatelskiego wymienić należy aktywizowanie mieszkańców do regularnego i aktywnego współdecydowania o wybranych aspektach
rozwoju miasta, co bezdyskusyjnie przyczynia się do rozwoju społeczeństwa
obywatelskiego i służy demokratyzacji procesu decyzyjnego, dając wyraźną
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odpowiedź na pogłębiający się kryzys demokracji reprezentatywnej. Można
również zaobserwować proces usieciowienia, charakterystyczny dla zjawiska
governance, gdyż właśnie dzięki dyskusjom nad budżetem partycypacyjnym
wytwarza się dialog między urzędnikami a organizacjami pozarządowymi i tzw.
„ruchami miejskimi” – oddolnymi inicjatywami, które nierzadko wskazują na
szereg często pomijanych problemów miasta i proponują alternatywne rozwiązania dotyczące jego funkcjonowania i zarządzania nim. Wreszcie także dzięki
zastosowaniu tego narzędzia zwiększa się przejrzystość procesu zarządzania
środkami publicznymi, co przy okazji ma wyraźny wpływ na zmniejszanie się
zjawiska korupcji. Budżety partycypacyjne bez cienia wątpliwości stają się skutecznym narzędziem służącym stworzeniu przestrzeni, w której dialog między
mieszkańcami, urzędnikami i politykami staje się nie tylko możliwy, ale i bardzo
owocny (Kębłowski, 2013, s. 14–15).
W wyniku analiz przeprowadzonych pod koniec 2017 roku okazało się, że
praktycznie wszystkie z 66 miast na prawach powiatu (czyli de facto największe
jednostki miejskie w kraju, włącznie ze stolicami województw) mają już własne
budżety obywatelskie, a niektóre z nich nawet od kilku lat. Dzięki przyjętym
rozwiązaniom mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły inwestycyjne, a decyzje
podejmowane są zazwyczaj w drodze internetowego głosowania na poszczególne
projekty. Na wykresie 1 przedstawiono porównawczo wydatki wybranych dużych
ośrodków miejskich na budżety obywatelskie w 2017 roku, zarówno w zestawieniu całkowitym (procent sumy z budżetu całkowitego), jak i w przeliczeniu
na jednego mieszkańca, co wydaje się zestawieniem bardziej miarodajnym.
Zestawione liczby wskazują, że nie zawsze ogólna pula środków wydawanych
z budżetu gminy w ramach budżetów partycypacyjnych pozwala określić lidera
w tej dziedzinie. Na przykład Łódź wydatkująca prawie 40 mln PLN w ramach
tego typu budżetów nie wyprzedzi Katowic, gdyż te z budżetem na poziomie
wydawałoby się zaledwie 24,52 mln PLN i tak są pierwsze, jeśli chodzi o jego
wielkość per capita. Podobny paradoks widać również na przykładzie Warszawy,
której największe w skali kraju wydatki w tego typu budżecie obywatelskim
plasują ją dopiero na siódmym miejscu wśród miast wojewódzkich.
Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego jest zgodne z obowiązującym
w Polsce prawem. Mieści się w jego ramach jako „umowa społeczna” zawierana
między mieszkańcami i radnymi, może być więc legalnie wprowadzany w gminach, dzielnicach i innych jednostkach samorządu. Wykazując odrobinę dobrej
woli, radni mogą określić kwotę wydzieloną z ogólnego budżetu takiej jednostki,
która zostanie przeznaczona zgodnie z wolą mieszkańców, wyrażoną w otwartym
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Wykres 1. Budżety obywatelskie w wybranych miastach Polski
w 2017 roku
Źródło: T. Żółciak, Budżety obywatelskie nie zrujnują samorządów,
„Gazeta Prawna” 22.11.2017.

głosowaniu. Procedura podejmowania decyzji może być elastycznie dostosowana
do lokalnych warunków, tak aby mogła wyłonić te propozycje mieszkańców,
które mają największe poparcie społeczne i mogą zostać wpisane do budżetu
(www.budzetyobywatelskie.pl). Budżet obywatelski jest uchwalany w oparciu
o przepisy dotyczące konsultacji społecznych. W artykule 5a o samorządzie
gminnym zapisano, że w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych
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sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzone na jej terytorium
konsultacje z mieszkańcami gminy. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
określa uchwałą rada gminy. Ustawa daje dosyć szerokie możliwości uregulowania, w ramach lokalnych potrzeb i specyfiki zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji, które mogą mieć charakter stały i ogólny albo także dostosowany
do konkretnej sprawy.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że budżet gminy jako podstawowy plan
finansowy jest jedną z najważniejszych spraw dla funkcjonowania samorządu
lokalnego. W związku z tym nie ma zatem żadnych przeszkód, aby rada gminy
stosowną uchwałą wprowadziła konsultacje budżetu gminnego z mieszkańcami. W tejże uchwale może być określona szczegółowa procedura konsultacji
budżetowych z mieszkańcami o charakterze jedynie opiniującym. Tym nie mniej,
władze gminy, tak jak to ma miejsce w wielu miastach, w których budżet partycypacyjny jest realizowany, mogą zobowiązać się publicznie do pełnej akceptacji
woli mieszkańców.
Z punktu widzenia podstaw prawnych dla budżetu partycypacyjnego w Polsce warto również wymienić art. 234 ustawy o finansach publicznych, który
nakłada na radę gminy obowiązek przyjęcia uchwały w sprawie trybu prac nad
projektem uchwały budżetowej. Każda gmina ma więc opracować i uchwalić
procedurę tworzenia budżetu gminnego, w której zawarte są terminy obowiązujące w trakcie prac nad budżetem, wymogi dotyczące uzasadnienia i materiałów
informacyjnych przedkładanych przez zarząd gminy radzie oraz wymagania
odnośnie szczegółowości budżetu. Procedura najczęściej zawiera informacje
o podmiotach, które mogą składać wnioski do budżetu gminnego. W ramach
procedury może zostać dokładnie określony sposób, w jaki mieszkańcy mogą
składać wnioski do budżetu gminnego: zorganizowany lub indywidualny, oraz
tryb rozpatrywania tych wniosków. Z obecnie obowiązujących przepisów wynika
również, że organ wykonawczy gminy (wójt, burmistrz, prezydent) w zakresie
posiadanych kompetencji, określonych m.in. w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o finansach publicznych, może w drodze rozporządzenia
wprowadzić budżet partycypacyjny, polegający na umożliwieniu zgłaszania
przez mieszkańców zadań do realizacji w kolejnym roku budżetowym. Zgodnie
z ustawą o finansach publicznych organ władzy wykonawczej w gminie posiada
bowiem wyłączną kompetencję w opracowaniu projektu budżetu i nic nie stoi
na przeszkodzie, aby w trakcie prac nad projektem organ wykonawczy mógł
skorzystać z opinii mieszkańców.
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BUDŻET OBYWATELSKI W KATOWICACH – SUKCES CZY PORAŻKA?

Miasto Katowice zaczęło stosować budżet obywatelski od 2015 roku. Z analizy
dostępnych danych wynika, że narzędzie to cieszy się zainteresowaniem u mieszkańców i z roku na rok oddawanych jest więcej głosów w trakcie wyboru zgłaszanych projektów. Miasto od momentu wdrożenia budżetu ponad dwukrotnie
zwiększyło sumę przeznaczonych środków finansowych do rozdysponowania,
co prezentuje wykres 2.

Wykres 2. Wysokość środków przeznaczonych na budżet obywatelski Katowic w latach
2015–2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Katowice.

Systematycznie wzrastającą frekwencję prezentuje wykres 3. Od początku
głosowań ponad trzykrotnie zwiększyła się liczba głosujących. W pierwszym
roku podczas głosowania na budżet 2015 wzięło udział zaledwie 11256 uprawnionych mieszkańców, rok później 17005, ale już w kolejnym podczas wyboru
projektów na 2017 roku 30010. Ten duży wzrost pomiędzy drugim a trzecim
rokiem wiązał się z wprowadzeniem głosowania poprzez Internet, a sam pomysł
wprowadzenia tej metody głosowania wypłynął od samych mieszkańców jako
wniosek ewaluacyjny po dwóch pierwszych turach.
Tendencję wzrostową można również zaobserwować, jeśli chodzi o liczbę
zgłoszonych projektów, które spełniły kryteria formalne i tym samym mogły
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Wykres 3. Frekwencja w głosowaniach na budżet obywatelski Katowic w latach
2015–2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Katowice.

być poddane pod głosowanie, oraz liczbę projektów przyjętych do realizacji, co
świadczyć może nie tylko o większym zainteresowaniu samych mieszkańców,
czy w ogóle ich kreatywności, ale również stopniowym nabywaniu umiejętności
w przygotowywaniu tego typu wniosków. Zmiany ilościowe prezentuje wykres
4. Na wykresie nie uwzględniono liczby wszystkich zgłaszanych wniosków, których liczba jest jeszcze większa i corocznie się podwyższa. Najprawdopodobniej
wiąże się to ze zwiększaniem zainteresowania społeczności lokalnych budżetem
obywatelskim, w którym upatrują one szansę na realizację swoich pomysłów.
Można przypuszczać, że pozytywne efekty realizowanych projektów zachęcają
nowe grupy do podjęcia starań o wsparcie finansowania ich pomysłów, w myśl
zasady, że skoro innym się już udało, to czemu i nam nie miałoby się udać.
Analizując ostatnie głosowanie nad budżetem obywatelskim Katowic na rok
2018, okazało się, że ta czwarta odsłona local governance od początku obfitowała
w rekordowe dane: największą liczbę wszystkich zgłoszonych zadań – 350 (315
projektów lokalnych i 35 ogólnomiejskich), czy największą kwotę realizacji dla
pojedynczego zadania (3 140 109,00 PLN dla projektu rozbudowy Stanicy 10
Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Katowicach
– Szopienicach: „Bezpieczna Przystań dla mieszkańców Katowic”). Poza tym
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Wykres 4. Liczba wniosków poddanych pod głosowania, a liczba wniosków przyjętych do
realizacji z budżetu obywatelskiego Katowic w latach 2015–2018
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Katowice.

edycja ta charakteryzowała się największą ilością zadań przeznaczonych do
realizacji – 139 (131 projektów lokalnych oraz 8 ogólnomiejskich), największą
ilością zadań przeznaczonych do realizacji w jednej jednostce pomocniczej (12
projektów na Podlesiu; do tej pory rekordem było 10) oraz wzrostem frekwencyjnym w porównaniu z poprzednimi latami głosowania. W głosowaniu na projekty
do Budżetu Obywatelskiego Katowice 2018 wzięło udział 33 198 mieszkańców
na 244 178 uprawnionych, a tym samym w stosunku do edycji 2017 roku
odnotowano wzrost o 10,6%. Frekwencja wyniosła 13,6% (wzrost w stosunku
do edycji 2017 o 1,58 pkt procentowego). W głosowaniu na projekty ogólnomiejskie wzięło udział 28 076 mieszkańców – i na tym polu frekwencja wyniosła
11,5%. Natomiast najwięcej głosujących odnotowano w jednostce pomocniczej
Ligota-Panewniki, gdzie zagłosowało 3563 na 24 637 uprawnionych. Zwycięskim
projektem spośród zadań ogólnomiejskich okazał się pomysł budowy sztucznego lodowiska w Murckach, który zebrał 14 490 głosów mieszkańców. Sam
projekt kosztować będzie 1 545 000 PLN. Jest to drugie tak kosztowne zadanie
przeznaczone do realizacji w historii budżetu obywatelskiego w Katowicach,
zaraz po tężni solankowej (BO 2017) – koszt realizacji tego projektu wyniesie
łącznie 2,6 mln PLN, a do jego wybrania przyczyniło się 15 151 mieszkańców.
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Najwięcej głosów z wyłączeniem projektów ogólnomiejskich otrzymał projekt
z Osiedla Tysiąclecia „Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla
dzieci i dorosłych w rejonie budynku Tysiąclecia 47, Mieszka I 5, 7, 9 i 11 wraz
z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego oraz remontem drogi
dojazdowej od strony ulicy Mieszka I”, który otrzymał 3375 głosów. 7 spośród 139
zadań wybranych do realizacji określone zostało jako zadania dwuletnie, a więc
już teraz można spodziewać się, że ich realizacja zostanie zakończona w roku
2019. W głosowaniu na zadania lokalne zdecydowanie najwyższą frekwencję
odnotowano w jednostce pomocniczej Murcki, gdzie zagłosowało aż 35,7%
uprawnionych mieszkańców. Oznacza to, że 5% (czyli 131 134 PLN) pozostałych
po głosowaniu środków z pul pozostałych 21 jednostek pomocniczych zasili pulę
środków dla dzielnicy Murcki w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego (www.
bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Wyniki-g%C5%82osowania-na-projektydo-Bud%C5%BCetu-Obywatelskiego-Katowice-2018.aspx).
Zestawienie tych danych świadczy o tym, że mieszkańcy Katowic pozytywnie
odnoszą się do pomysłu współdecydowania o rozdziale środków finansowych,
a przez to silniej zaczynają się angażować w przedsięwzięcia mające na celu
polepszenie standardu ich życia. Małymi krokami buduje się przez to poczucie
odpowiedzialności za losy lokalnej ojczyzny i wzmacnia jedną z fundamentalnych zasad ustrojowych demokracji, a mianowicie zasadę subsydiarności. Choć
może efekty działania tego narzędzia local governance nie są oszałamiające, jeżeli
chodzi generalnie o liczby, gdyż frekwencja na poziomie 1/6 liczby uprawnionych
nie jest wielka, to jednak cieszyć może stały i systematyczny jej wzrost. Corocznie
wzrasta zainteresowanie społeczne budżetem obywatelskim i coraz ciekawsza,
nie tylko na łamach mediów, staje się dyskusja nad nim. Ludzie dostrzegają sens
takich inicjatyw, bo daje im to poczucie sprawstwa.
W celu potwierdzenia tych tendencji przebadano z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety mieszkańców jednej z dzielnic Katowic – Dębu. Badanie
odbyło się na próbie 200- osobowej po okresie, w którym odbyło się głosowanie
w mieście (głosowanie odbyło się między 11 a 24 września 2017 roku, a badanie
trwało od 2 do 27 października 2017 roku). Ankietowanych wybrano losowo
spośród mieszkańców dzielnicy. Celem badania było przeanalizowanie, jaka jest
wiedza o budżecie obywatelskim Katowic, jego mechanizmach i jego ocena jako
narzędzia współdecydowania w gminie.
W badaniu wzięło udział 57% kobiet i 43% mężczyzn. Okazało się, że 85%
badanych słyszało o budżecie obywatelskim i czerpało tę informację głównie
od znajomych (40%), z Internetu (38%), z telewizji regionalnej i radia (10%),
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Wykres 5. Skąd ankietowani czerpią informacje na temat budżetu obywatelskiego
Katowic (%)?
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych autora wśród
mieszkańców dzielnicy Dąb.

prasy (7%) oraz z innych źródeł (5%), np. z ulotek i ogłoszeń wywieszonych na
drzwiach wyjściowych z bloku.
Ankietowanych mieszkańców dzielnicy zapytano również, czy wiedzą,
od którego roku w mieście wykorzystuje się w zarządzaniu lokalnym budżet
obywatelski. Niestety, udzielane odpowiedzi świadczą o tym, że mieszkańcy nie
mają wiedzy na ten temat. Zaledwie 8% ankietowanych trafnie udzieliło odpowiedzi na zadane pytanie, a pozostała część albo wskazywała błędną datę, ale
wprost napisała, że nie wie. Okazało się również, że w ostatnim głosowaniu nad
budżetem obywatelskim w 2017 roku wzięło udział 64% (128 osób) badanych,
co było odsetkiem bardzo wysokim. wynikającym z faktu, że znaczna część
ankietowanych zlokalizowana była dosyć blisko terytorialnie na osiedlu i związana była poprzez inicjatywę lokalną projektu poddawanego pod głosowanie.
W samej dzielnicy, jak wynika z danych Urzędu Miasta Katowice, wzięły udział
w głosowaniu 1032 osoby, co stanowiło 16,08% ogółu uprawnionych do głosowania w dzielnicy. Frekwencja w dzielnicy przewyższała zatem średnią uzyskaną
w skali całego miasta o 3,2%. Jak wynika z powyższych danych, uzyskanych
w badaniu, okazało się, że osoby wypełniające kwestionariusz, które wzięły udział
w głosowaniu, stanowiły 12,4% ogółu wszystkich głosujących w dzielnicy.
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Wykres 6. Jakie trzy najważniejsze kwestie powinny stać się przedmiotem projektów
składanych w budżecie obywatelskim Katowic (%)?
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych autora wśród
mieszkańców dzielnicy Dąb.

W kwestionariuszu zadano także pytanie o to, jakich trzech najważniejszych
kwestii Pani/Pana zdaniem powinny dotyczyć projekty składane w budżecie obywatelskim (wykres 6). Najwięcej odpowiedzi wiązało się z poprawą estetyczną najbliższego otoczenia (64% odpowiedzi), rozwiązaniem przy wykorzystaniu środków miejskich najważniejszych problemów infrastrukturalnych (50%), wsparciem
instytucji kulturalno-oświatowych (42%), wsparciem wydarzeń kulturalnych dla
mieszkańców 40% (festyny, pikniki, koncerty, spotkania z ludźmi kultury itp.),
poprawą bezpieczeństwa pieszych (20%), usprawnień w infrastrukturze drogowej
i parkingach (18%), rewitalizacji terenów zielonych (16%), inne (10%).
Kolejną kwestią analizowaną w badaniu było poddanie ocenie złożonych
projektów pod kątem zaspokajania przez nie potrzeb mieszkańców. Czy projekty
lokalne poddane pod głosowanie w dzielnicy spełniały Pani/Pana oczekiwania?
(wykres 7).
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Wykres 7. Czy projekty lokalne poddane pod głosowanie w dzielnicy spełniały Pani/Pana
oczekiwania (%)?
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych autora wśród mieszkańców dzielnicy Dąb.

Ankietowani ocenili również sam mechanizm głosowania nad budżetem
obywatelskim jako formę współdecydowania o sprawach lokalnych i ogólnomiejskich. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że budżet obywatelski
w Katowicach jest dobrym mechanizmem włączenia mieszkańców w proces
decyzyjny na poziomie dzielnicy i całego miasta? (wykres 8.)
Mieszkańcy wypowiedzieli się również w kwestii tego, czy mieli szansę konsultować przygotowywane projekty w okresie poprzedzającym ich zgłoszenie
i ostateczne wpisanie na listę (wykres 9). Tym samym w pytaniu tym sprawdzano
rzeczywisty sposób partycypacji obywateli w pracach nad szczegółami projektów.
Miasto Katowice zakłada bowiem, że każdej jednostce pomocniczej odbywają
się lokalne spotkania informacyjne, podczas których przedstawiane są zasady
kolejnych edycji budżetu obywatelskiego. Jest ono również doskonałą okazją do
spotkania się z innymi mieszkańcami dzielnicy i wspólnego przedyskutowania
pomysłów, które później mogą zostać przekształcone w konkretne projekty.
Podczas spotkania dostępne są także materiały informacyjne oraz formularze
zgłoszeniowe wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami.
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Wykres 8. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że budżet obywatelski w Katowicach
jest dobrym mechanizmem włączenia mieszkańców w proces decyzyjny na poziomie dzielnicy i całego miasta (%)?
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych autora wśród mieszkańców dzielnicy Dąb.

Wykres 9. Czy zgadza się Pani/Pan ze stwierdzeniem, że stworzono szansę do szerokich
konsultacji projektu przed jego ostatecznym zgłoszeniem (%)?
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań własnych autora wśród mieszkańców dzielnicy Dąb.

156

ATHENAEUM

vol. 58/2018

Polskie Studia Politologiczne

WNIOSKI

Budżet obywatelski (partycypacyjny) jako mechanizm local governance należy
generalnie ocenić pozytywnie. Chociaż coraz liczniej analitycy tej formy współrządzenia (Kębłowski, 2014, s. 37–39) wskazują na jego powierzchowność i pojawiające się w różnych gminach problemy z nim związane (czy istnieje strategia
wykorzystania większego zaangażowania mieszkańców, czy budżet obywatelski
to jednorazowy spektakl obliczony na zgromadzenie jak największej liczby
widzów-wyborców, czy partycypacja ma faktycznie miejsce w procesie ustalania
projektów itp.), to jednak doświadczenia Katowic świadczą o tym, że dobrze
przygotowany budżet obywatelski może opłacać się wszystkim. Obserwuje się
stopniowy wzrost zainteresowania sprawami miasta, ludzie w dzielnicach zaczynają bardziej interesować się tymi kwestiami, które mogą zostać przegłosowane
do finansowania i podejmują wysiłek tworzenia, ich zdaniem, potrzebnych
projektów. W badanej przez autora niniejszego opracowania dzielnicy Katowic
było to bardzo identyfikowalne. W trakcie głosowania pojawili się lokalni
społecznicy (4 osoby), którzy mobilizowali mieszkańców do wzięcia udziału
w głosowaniu i udzielania poparcia jednemu ze zgłoszonych projektów lokalnych. Ich agitacja na rzecz wspomnianego zadania była do tego stopnia silna, że
wieczorami z własnym komputerem udawali się osobiście do poszczególnych
mieszkańców, a zwłaszcza tych starszych, by przypomnieć im o głosowaniu lub
wręcz umożliwić zagłosowanie drogą elektroniczną przez Internet.
Dotychczasowe efekty stosowania budżetu obywatelskiego w Katowicach
dowodzą, że udaje się budować wspólne strategie politycznego działania
w sytuacji zróżnicowania podmiotów rynku lokalnego. Badania przeprowadzone
w jednej z dzielnic miasta dowodzą, że wśród mieszkańców i ich przedstawicieli
wytwarza się zdolność do negocjowania i uzgadniania działań między różnymi
podmiotami w celu koordynowania polityk publicznych przy udziale zarówno
zinstytucjonalizowanych, jak i niezinstytucjonalizowanych aktorów wspólnoty
lokalnej. Stopniowo rozwija się zdolność organizowania współpracy między
podmiotami instytucjonalnymi, z dodaniem pewnych elementów demokracji
partycypacyjnej.
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LOKALNE KOMUNIKOWANIE
I DEMOKRACJA ELEKTRONICZNA
W SAMORZĄDZIE ANGIELSKIM
LOCAL COMMUNICATION
AND E-DEMOCRACY
IN ENGLISH LOCAL GOVERNMENT
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— ABSTRAKT —

— ABSTRACT —

Od kilku dekad, nie tylko w Wielkiej Brytanii,
obserwować można spadające zainteresowanie
obywateli uczestnictwem w polityce i symptomy
kryzysu demokracji przedstawicielskiej. Za jeden
ze sposobów przeciwdziałania temu zjawisku
uważa się wykorzystanie nowych technologii.
Z jednej strony ich upowszechnienie umożliwia
obywatelom szeroki dostęp do informacji, z drugiej rozszerza oferowane im możliwości udziału
i wpływania na decyzje polityczne. Celem artykułu jest omówienie i analiza polityki kolejnych
brytyjskich rządów dotyczącej wykorzystania
Internetu do budowania skuteczniejszych kanałów komunikacji na poziomie lokalnym w Anglii
i wzmocnienia demokracji. Wykorzystane metody
badawcze to przede wszystkim analiza dokumentów oraz źródeł wtórnych. Szczególna uwaga
została skupiona na analizie regulacji dotyczących
wprowadzenia i rozwoju na poziomie lokalnym

What we are witnessing now, not only in Great
Britain, is that citizens are less and less interested in participation in politics. We see a crisis
of representative democracy. One of the means
used to fight those negative trends is the use of
Information and Communication Technology.
It not only enables citizens to gain a wide access
to public information but also empowers them
to take part in decision making. The article
was written with the aim to analyze the political agenda of successive British governments
pertaining to the use of the Internet in building
more effective local government communication
channels in English local authorities. The analyses of documents and secondary sources were
conducted. Special attention was devoted to
the introduction and development of electronic
petition systems on the local level, as e-petitions
are one of the most popular e-democracy
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jednego z najpopularniejszych mechanizmów
e-demokracji w Wielkiej Brytanii, który doczekał
się regulacji ustawowej – elektronicznych petycji.
Słowa kluczowe: e-demokracja, samorząd
lokalny, Anglia, e-petycje, Wielka Brytania
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mechanisms in Great Britain. Their use has also
been laid down in law.
Keywords: e-democracy, e-petitions, local government, England, Great Britain

Od kilku dekad obserwujemy powszechne zjawisko oddalania się obywateli od
rządzących. Malejąca frekwencja w wyborach, spadające zaufanie obywateli do
elit, instytucji politycznych i mechanizmów demokracji są interpretowane jako
jej deficyt, czy wręcz kryzys (DETR, 1998, par. 1.12; Stoker, 2003, s. 3; Marczewska-Rytko, 2010, s. 24). Jednocześnie obserwować można zaangażowanie
obywateli w szereg inicjatyw o społecznym, ekonomicznym, a także politycznym
podłożu, jednak poza instytucjonalnymi mechanizmami demokracji przedstawicielskiej. W kontekście lokalnym, w Anglii, badania nad stanem lokalnej demokracji prowadzono od lat osiemdziesiątych XX wieku. Ich wyniki, począwszy
od Raportu Komitetu Widdicomba (1986), wskazują na niską wiedzę obywateli
o samorządzie, jego działaniu czy zadaniach. Do tego dodać można malejącą
wiarę w znaczenie i wpływ samorządu lokalnego (Leach, Wingfield, 2000, s. 39).
W odpowiedzi na obawy związane z demokratycznym deficytem rządy
wielu krajów, począwszy od lat dziewięćdziesiątych XX wieku, podjęły działania
mające zwiększyć możliwości bezpośredniego udziału obywateli w podejmowaniu decyzji (Weerakkody, Choudrie, 2005). Reformy takie przeprowadza się
także na poziomie lokalnym, jako że demokracja lokalna to najbardziej dostępna
dla wielu obywateli droga partycypacji politycznej (Stoker 1996). Wpływ tych
trendów widoczny jest w Wielkiej Brytanii, szczególnie od momentu dojścia do
władzy Partii Pracy w 1997 roku. Kolejne rządy brytyjskie zachęcają i promują
wykorzystanie różnych rozwiązań demokracji bezpośredniej i partycypacyjnej.
Coraz popularniejsze także staje się wykorzystanie tzw. nowych mediów w celu
skuteczniejszej komunikacji między instytucjami publicznymi a obywatelami.
Celem niniejszego artykułu jest omówienie i analiza polityki kolejnych brytyjskich rządów, dotyczącej wykorzystania nowych technologii do budowania
skuteczniejszych kanałów komunikacji na poziomie lokalnym w Anglii. Analiza
obejmuje okres od wprowadzania pierwszych rozwiązań w tym zakresie do
chwili obecnej. W artykule autorka skupiła się na analizie wprowadzania do
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systemu lokalnego zarządzania jednego z najpopularniejszych mechanizmów
e-demokracji w Wielkiej Brytanii – elektronicznych petycji. Wykorzystane
metody badawcze to analiza dokumentów: aktów prawnych, dokumentów rządowych, transkrypcji przemówień, a także raportów z badań nad funkcjonowaniem
e-demokracji w samorządzie oraz źródeł wtórnych, dostarczających teoretycznej
wiedzy na tematy związane z przedmiotem artykułu. Wyniki analiz pokazują, że
w początkowej fazie implementacji narzędzi internetowych do działania samorządu obywateli traktowano jako konsumentów i rozwijano raczej mechanizmy
e-administracji, wierząc, iż sam szerszy dostęp do informacji zahamuje spadek
partycypacji w lokalnym rządzeniu. Badania dowodzą jednocześnie bardzo
dobrej recepcji mechanizmów demokracji elektronicznej przez obywateli.
ZNACZENIE NOWYCH TECHNOLOGII DLA KOMUNIKOWANIA
LOKALNEGO I DEMOKRACJI LOKALNEJ

Efektywna, dwukierunkowa komunikacja jest gwarantem prawidłowego
funkcjonowania samorządu lokalnego. Ułatwia władzom wyjaśnienie swoich
decyzji mieszkańcom, a przez to uzyskanie legitymizacji podejmowanych przez
siebie działań. Daje też mieszkańcom możliwość artykulacji swoich interesów.
Pomaga w budowaniu obopólnego zaufania. Ten popularny pogląd przyświecał
także polskiemu ustawodawcy przy projektowaniu rozwiązań wzmacniających
funkcjonowanie demokracji partycypacyjnej w naszym rodzimym samorządzie
(Walczuk, Bożek, 2016, s. 200, 201). Współcześnie na rozwój komunikowania
lokalnego istotny wpływ mają osiągnięcia związane z rozwojem technologii
informacyjnych i komunikacyjnych, znanych pod angielskim skrótem ICT –
Information and Communications Technologies (Porębski, 2012).
Zanim korzyści z wykorzystania ICT zostały zauważone przez polityków,
nowe technologie wykorzystywane były w sektorze prywatnym. Wspomagały
firmy w podnoszeniu ich wydajności, świadczeniu lepszych usług, tworzeniu
wyższej jakości produktów, a także kreowaniu środowiska skupionego na kliencie
(Weerakkody, Choudrie, 2005, s. 26). Kryzys demokracji przedstawicielskiej,
który przyczynił się do wzrostu popularności wykorzystania instytucji demokracji bezpośredniej i partycypacyjnej, wpłynął także na coraz powszechniejsze
wykorzystanie ICT w polityce.
Nowe technologie, szczególnie Internet, istotnie wpływają na sposób komunikowania się władz z obywatelami, na warunki funkcjonowania demokracji,
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prowadzą do zredefiniowania relacji między obywatelami a instytucjami. Nie
tylko wspierają funkcjonowanie demokracji przedstawicielskiej, ale także
rozszerzają możliwości wykorzystania i rozwijania mechanizmów demokracji
bezpośredniej oraz partycypacyjnej. Wykorzystanie ICT umożliwia bowiem
przekroczenie barier czasowych i ilościowych w przekazywaniu informacji,
a także skraca dystans między obywatelem a władzą. Internet ułatwia dostęp
obywateli do informacji publicznej, gwarantuje pluralizm opinii oraz wzbogaca
debatę publiczną. Zwiększa także możliwość uczestniczenia obywateli w procesach podejmowania decyzji politycznych. Jego wykorzystanie nie ogranicza
się do organizowania głosowań drogą elektroniczną, ale oznacza ponadto tworzenie forów wymiany opinii między obywatelami i władzami. Internet stwarza
swoim użytkownikom możliwość bycia producentami informacji, a nie tylko jej
konsumentami. (Porębski, 2012, s. 7, 41–42, 2013). Ponieważ nowe technologie
umożliwiają ustrukturyzowany dostęp do użytecznych w procesie rządzenia
informacji, stanowią także wsparcie dla wybieranych przedstawicieli (ODPM,
2002, s. 13). Nowe technologie pełnią więc w polityce, także lokalnej, wiele
funkcji, wśród najważniejszych: informacyjną, socjalizacyjną, mobilizującą,
opiniotwórczą i integrującą (Szynol, 2012, s. 110, 111).
Popularność wykorzystania nowych technologii w polityce skłania część
badaczy do konkluzji, iż należy mówić o konsekwencjach tego zjawiska nie tylko
dla przemian politycznych, ale też samej teorii demokracji (Porębski, 2012, s. 39).
Dość powszechnie też używa się już pojęcia e-demokracji. Jak zauważają Kearns,
Bend oraz Stern (2002, s. 13), podczas gdy poziom partycypacji w demokracji
od lat spada w całym zachodnim świecie, wykorzystanie Internetu stale rośnie.
Według Eurostatu w 2016 roku 79% obywateli UE w wieku od 16 do 74 lat
przynajmniej raz w tygodniu korzystało z Internetu. Sieć stała się ważnym kanałem komunikacji z politykami i urzędnikami (za: Parlament Europejski, 2017).
Niektórzy badacze, wskazując na niedostatki demokracji przedstawicielskiej,
szansę na odbudowanie relacji między obywatelami a instytucjami publicznymi
widzą właśnie w demokracji elektronicznej. Zwiększona dzięki wykorzystaniu
nowych technologii partycypacja staje się szansą na zmniejszenie deficytu demokracji, generowanie postaw obywatelskich, zaufania i wzajemności w relacjach.
Pomaga w osiągnięciu spójności społecznej, umożliwia walkę z wykluczeniem
społecznym i politycznym (Barnes, McCabe, Ross, 2004, s. 127; Kearns, Bend,
Stern, 2002, s. 13; Porębski, 2012, s. 47).
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WYKORZYSTANIE NOWYCH TECHNOLOGII
I ROZWÓJ E-DEMOKRACJI W ANGIELSKIM SAMORZĄDZIE –
ANALIZA POLITYKI CENTRALNEJ

E-demokracja – kwestie definicyjne
Przed przejściem do omówienia sygnalizowanego zagadnienia właściwe wydaje
się zdefiniowanie pojęcia demokracji elektronicznej, która pojmowana jest na
wiele sposobów (Coleman, Norris 2005; Musiał-Karg, 2010). W artykule tym
wybrana została definicja ujmująca to zagadnienie jako wykorzystanie ICT do
wspierania procesów demokratycznych skupionych na obywatelach (Kearns
i in., 2002, s. 12). E-demokracja to działania dwojakiego rodzaju – odgórne, do
których zalicza się inicjatywy rządu i władz lokalnych, oraz oddolne, czyli inicjatywy podejmowane przez obywateli, a także organizacje społeczne (Grodzka,
2009, s. 2).
O e-demokracji mówimy w przypadku bardzo różnych form uczestnictwa
obywateli w życiu politycznym1. Użytecznej typologii dostarcza nam OECD (za:
Coleman, Gøetze, 2001, s. 12). Wyróżniono w niej trzy poziomy elektronicznego
uczestnictwa. Pierwszy to informacja – komunikacja jednostronna, mająca na
celu przekazywanie obywatelom informacji, które rząd/samorząd uznaje za
konieczne. Drugi poziom to konsultacja. Ta forma uczestnictwa charakteryzuje
się już komunikacją dwustronną, w warunkach której obywatele mają możliwość
wyrażenia swoich opinii na temat polityki prowadzonej przez władze. Trzeci
poziom to aktywny udział – czyli relacja opierająca się na partnerstwie wszystkich stron dialogu i współdecydowaniu. W zakres działań omawianych, gdy
mówimy o e-demokracji na poziomie lokalnym, wchodzą, między innymi, takie
czynności, jak: głosowanie elektroniczne, składanie e-petycji, wykorzystanie
Internetu w celu badania opinii publicznej, budowanie sieci współpracy między
obywatelami i organizacjami trzeciego sektora, korzystanie z forów dyskusyjnych
w celu stymulowania deliberacji i debaty, a także kontakty za pomocą Internetu
z przedstawicielami władz. Dzięki podejmowaniu takich działań buduje się
kulturę współpracy. Mieszkańcy mają pełniejszy udział w procesie decyzyjnym.
Wykorzystują możliwości wpływania na sposób, w jaki świadczone są usługi

1
Badaniami nad demokracją elektroniczną zajmuje się w Wielkiej Brytanii wiele think-tanków
i organizacji. Najaktywniejsze z nich to DEMOS i Hansard Society.
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dla lokalnej społeczności oraz na decyzje dotyczące alokacji środków i zasobów
dostępnych władzom lokalnym (Kearns i in., 2002, s. 12).

Wprowadzanie e-demokracji w samorządzie angielskim
Program modernizacji angielskiego samorządu lokalnego, jego odnowy demokratycznej, rozpoczęty został w 1997 roku przez laburzystów (DETR, 1998;
Leach, 2006, s. 45). Jednakże korzyści używania ICT w celu skuteczniejszego
komunikowania z obywatelami zauważył już wcześniej rząd konserwatystów.
Skupili się oni na wykorzystaniu Internetu w celu lepszego świadczenia usług,
zwracano uwagę na grupy, które nie chciały się angażować w działania władz,
bądź też dla których dostęp do Internetu był utrudniony. Rozważano wykorzystanie Internetu raczej w celach rozwijania e-administracji, chodziło jedynie
o dostęp obywateli do informacji, a niekoniecznie e-partycypacji. Elementy
polityki związanej z implementowaniem nowych technologii do funkcjonowania instytucji publicznych można znaleźć w dokumencie zatytułowanym
Open Government (Chancellor of the Duchy of Lancaster, 1993, par. 2.1–2.3).
Opublikowana trzy lata później zielona księga zatytułowana Government.direct –
A Prospectus for the Electronic Delivery of Government Services to pierwszy ważny
dokument w Wielkiej Brytanii, przedstawiający strategiczne założenia odnośnie
wprowadzania nowych technologii do procesu świadczenia usług w tym kraju
(Central Information Technology Unit, 1996). Zapisy tego dokumentu pokazują,
iż władze centralne rozpatrywały implementację i rozpowszechnianie użycia
nowych technologii przede wszystkim w celu usprawnienia procesów zarządzania. Relacje między państwem a obywatelami miały opierać się na interakcji
rozumianej jako zapewnianie informacji, zbieranie podatków, przyznawanie
licencji, wypłacanie zasiłków, zbieranie danych i tworzenie statystyk. Wykorzystanie Internetu miało doprowadzić do świadczenia w sposób bardziej wydajny
lepszych usług dla biznesu i obywateli – rozumianych jako klientów. Miało
zwiększyć wydajność i otwartość administracji rządowej, a także przyczynić się
do oszczędności w sektorze publicznym. Same usługi elektroniczne miały być
świadczone na światowym poziomie (par. 1.4, 4.1, 4.2). W całym dokumencie
znaleźć można tylko jedną wzmiankę odnośnie e-demokracji rozumianej w kategoriach partycypacji politycznej. W celu umożliwienia obywatelom wpływania
na proces decyzyjny, jego autorzy proponują wykorzystanie korespondencji
mailowej jako kanału komunikacji między władzami a obywatelami (par. 9.4).
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Badania pokazują, iż w latach dziewięćdziesiątych elektroniczna partycypacja
obywateli rzeczywiście oznaczała w zasadzie konsultacje i zbieranie informacji.
Te formy, jak zauważyli Barnes, McCabe i Ross (2004, s. 136), nie zapewniają
wielu możliwości budowania kapitału społecznego.
Po wyborach w 1997 roku rząd zwycięskiej Partii Pracy promował idee zespolonego rządu. Współpraca różnych podmiotów w sferze polityki miała opierać
się na paradygmacie partnerstwa (Blair 1997). W roku 1999 Partia Pracy przedstawiła swoją wizję usług elektronicznych skupionych na obywatelu, wydając
białą księgę Modernizing Government (Cabinet Office, 1999). W dokumencie
tym widać sygnalizowane przesunięcie akcentów w podejściu do wykorzystania
nowych technologii. Niemniej dominujący dyskurs utożsamiający obywateli
z konsumentami korzystającymi z ulepszonych sposobów świadczenia usług
został utrzymany. Główne hasła pojawiające się w księdze to modernizacja,
wydajność i jakość. Samorząd miał wspomóc rząd centralny w osiągnięciu celu
ogólnej poprawy jakości działania sektora publicznego (rozdz. 5). O partycypacji
politycznej obywateli dokument mówi bardzo niewiele, a o ich partycypacji za
pomocą nowych technologii nie mówi nic.
Do tej pory największa liczba dokumentów, inicjatyw oraz programów
pilotażowych, dotyczących rozwoju e-demokracji na poziomie lokalnym,
wprowadzona została w latach 2000–2010. Najważniejszymi w kontekście
przemian w lokalnym komunikowaniu dokumentami były: Government on the
Web II Report by the Comptroller and Auditor General (National Audit Office,
2002), Message Beyond the Medium: Improving local government services through
e-government (Audit Commission, 2002a), Councils and E-government Research
So Far… (Audit Commission 2002b) oraz e-gov@local: Towards a National Strategy For Local E-Government (DTLR, LGA, 2002).
Powodem proliferacji różnego typu dokumentów było wprowadzenie przez
rząd narodowej strategii, mającej rozpowszechnić wykorzystanie nowych technologii w administracji publicznej: e-government: A Strategic Framework for Public
Services in the Information Age (Cabinet Office, 2000). Strategia ta uwzględniała
także działania podejmowane na poziomie lokalnym przez wspólnoty samorządowe. Celem było pełne zinformatyzowanie wszystkich usług świadczonych
lokalnie. Podejście takie doprowadziło do powstania jednego portalu, direct.gov.
uk (obecnie gov.uk), który umożliwia obywatelom łatwy dostęp do informacji
publikowanych przez poszczególne ministerstwa, agencje rządowe, a także władze samorządowe. Ponadto uruchomiono system nazwany Government Gateway.
Po zalogowaniu do niego obywatele mogą korzystać z dedykowanych usług on-
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-line i załatwiać formalności bez wychodzenia z domu. Dotyczy to zarówno sfer
działalności realizowanych przez rząd, jak i samorządy. Ponieważ coraz więcej
osób korzysta z usług on-line, a poprzedni system przestał być wystarczający,
obecnie trwa migracja funkcjonalności na inny – Gov.Uk Verify. Nowy system
ma być sprawniejszy od poprzedniego, a procedury poświadczające będą
uproszczone (Cabinet Office 2017). Specjalnie z myślą o wspólnotach lokalnych
uruchomiono stronę localegov.gov.uk, obecnie przeniesioną pod adres localgov.
co.uk. (LocalGov, 2017). Mieszkańcy, korzystając z tej jednej strony, mają łatwy
dostęp do stron internetowych wszystkich władz lokalnych w Anglii, a także
informacji związanych z funkcjonowaniem samorządu.
Rok po opublikowaniu wspomnianej strategii narodowej rząd wydał wytyczne
dla władz lokalnych dotyczące sposobu, w jaki powinny funkcjonować ich strony
internetowe. Wśród wielu wskazówek dotyczących administrowania informacją
znalazł się także krótki zapis, iż lokalne władze powinny rozważyć stworzenie
stron internetowych, które byłyby interaktywne. Zachęcano lokalne rady do
wykorzystania możliwości, jakie stwarza Internet do konsultacji, tworzenia grup
dyskusyjnych, badania opinii publicznej (Cabinet Office, 2003).
Jak zauważyli Kearns i in. (2002, s. 10), poza projektem niezależnej fundacji
Hansard Society, zatytułowanym E-Democracy Programme, w pierwszej dekadzie XXI wieku w Wielkiej Brytanii nie prowadzono badań nad e-demokracją.
W dokumentach rządowych rzadko poruszano temat demokracji elektronicznej,
a jeśli już to czyniono, to głównie w kontekście omówienia niewielkiej liczby
pilotaży dotyczących e-wyborów. Brak strategii budowania e-demokracji prowadził do tego, że debata nad e-rządem skupiła się na implementowaniu technik
i procesów typowych dla sektora prywatnego do działań sektora publicznego.
Kwestię, jak nowe technologie mogą wpłynąć na demokrację, relacje między
obywatelami i państwem, tak by wspierać dwukierunkową komunikację, zignorowano.
Niedostatki opisanego powyżej podejścia do wykorzystania ICT w samorządzie widać w jednym z rządowych raportów. Stwierdzono w nim, iż badania
pokazały, że władze lokalne w związku z przeprowadzanymi reformami rozpowszechniały więcej informacji niż kiedykolwiek wcześniej. Mimo to widoczność
tych działań była niewielka. Ankietowani obywatele nie zauważyli zmian.
Sugerowano, że rady lokalne powinny przemyśleć, w jaki sposób usprawnić
procesy komunikowania się z mieszkańcami, jak zapewnić większy dostęp do
informacji, które publikują. Ponadto badania wykazały, że mimo iż możliwość
demokratycznej kontroli nad działaniami sprawozdawczymi władz lokalnych
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wzrosła, to jednak mieszkańcy nadal mieli niewielkie możliwości pociągania
polityków do odpowiedzialności za ich decyzje (Ashworth, Skelcher, 2005, s. 15).
Od roku 2006 obserwować można wyraźną jakościową zmianę dyskursu
władz centralnych. W białej księdze z 2006 roku pt. Strong and Prosperous
Communities rząd stwierdził, iż jego celem nadrzędnym jest to, by „ludzie mieli
więcej kontroli nad ich życiem; by byli konsultowani i angażowani w realizację
usług” (DCLG, 2006, s. 7). W omawianej księdze dużo miejsca poświęcono
na wskazanie konieczności zmiany kultury działania lokalnych władz i na
konieczność upełnomocnienia obywateli. Zwiększona partycypacja miała
budować spójność społeczną i wzmocnić demokrację. W 2007 roku, w ustawie
Local Government and Public Involvement in Health Act 2007, wprowadzono
nowy obowiązek angielskich władz lokalnych, tzw. duty to involve, który można
przetłumaczyć jako obowiązek do zaangażowania. Obowiązek ten, mimo iż ujęty
bardzo ogólnie, nakazywał włączanie w lokalny proces decyzyjny wszystkich
korzystających ze świadczonych przez lokalne władze usług. Nowe prawo weszło
w życie w 2009 roku. Obowiązek ten pośrednio wpływał na rozwijanie technik
komunikacyjnych za pośrednictwem Internetu.
W ustawie Local Democracy, Economic Development and Construction
Act 2009, której część pierwsza odnosi się do obowiązku władz lokalnych do
promowania demokracji, widać wyraźną chęć ustawodawcy do wzmocnienia
dwustronnej komunikacji między władzami lokalnymi a mieszkańcami i wykorzystania w tym celu ICT. Twórcy ustawy cały rozdział drugi poświęcili petycjom.
Rady miały wypracować procedury przyjmowania, rozpatrywania i odpowiadania na petycje – zarówno te papierowe, jak i elektroniczne. Zobowiązano je też
do stworzenia stron internetowych, za pomocą których mieszkańcy mogliby
e-petycje składać, a także pod zamieszczonymi na tych stronach petycjami się
podpisywać. Na lokalne rady nałożono ponadto obowiązek wyznaczenia liczby
podpisów pod petycją, która uruchamia procedurę debaty nad nią w radzie.
Ogólnie założono, że w procesie składania i podpisywania petycji w danej
jednostce samorządowej powinny móc brać udział wszystkie osoby, które na jej
terenie mieszkają, pracują bądź studiują. W sekcji 17 analizowanego dokumentu
ustawodawca zagwarantował składającemu petycję prawo do zwrócenia się do
specjalnego komitetu nadzoru i analizy, jeśli nie będzie on zadowolony z kroków
podjętych przez lokalną władzę.
W 2010 roku, gdy w Zjednoczonym Królestwie nastąpiła zmiana partii rządzącej, dyskurs, w którym akcentowano dzielenie się władzą i przekazywanie jej
na niższe poziomy, był kontynuowany. Przejmując stery rządów, koalicja Partii
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Konserwatywnej z Partią Liberalnych Demokratów stwierdziła, że „nadszedł
czas, by rozprzestrzenić szerzej władzę w Wielkiej Brytanii” (DCLG, 2011, s. 1).
Rząd wspierał partycypację i szeroki udział obywateli, czyniąc to w ramach promowanej przez siebie idei Big Society (Cabinet Office, 2011a, 2011b; Cameron,
2011).
Ostatnimi uregulowaniami prawnymi związanymi z wprowadzaniem
demokracji elektronicznej na poziomie lokalnym w Anglii były zapisy ustawy
Localism Act 2011. Na mocy jej zapisów obowiązek do zaangażowania został
zniesiony. Nowe regulacje rozluźniły wprowadzony kilka lat wcześniej reżim
związany z tworzeniem strategii przyjmowania, rozpatrywania i odpowiadania
na petycje. Zniesiono także obowiązek organizowania systemu elektronicznych
petycji. Przygotowanie strategii dotyczących e-petycji postanowiono pozostawić
w sferze dobrych praktyk. Obecnie samorządy mają większą swobodę decyzyjną
odnośnie tego, jak e-petycje przyjmować, weryfikować i czy w ogóle systemy
e-petycji tworzyć. Oznacza to, że wprowadzone w poszczególnych jednostkach
samorządu lokalnego rozwiązania z biegiem czasu będą się różnicować.
Należy też wskazać, iż pozostawienie kwestii funkcjonowania mechanizmów
zapewniających obywatelom większe możliwości partycypacji w lokalnych procesach decyzyjnych bez regulacji ustawowej może być szkodliwe dla lokalnej
demokracji. Lokalne rady mogą zdecydować o rozwijaniu e-petycji. Równie
dobrze jednak mogą zaprzestać wykorzystania Internetu i prowadzenia systemu
elektronicznego, umożliwiającego rejestrację i debatę nad proponowanymi przez
mieszkańców rozwiązaniami. Szczególnie w warunkach stałego, począwszy od
roku 2010, ograniczania wydatków na samorząd (BBC, 2010a; BBC, 2010b).
Lokalne władze to ważny element sektora publicznego w Wielkiej Brytanii
– świadczą około 1500 usług lokalnym wspólnotom, począwszy od edukacji
i opieki społecznej, po planowanie przestrzenne czy utrzymanie czystości (LGA,
2014). Zmiany w zasadach finansowania zadań samorządu oznaczają, iż rady
stoją przed wyzwaniem, jak przeorganizować ich realizację, by obniżyć koszty,
ale jednocześnie zaspokoić zapotrzebowanie na podstawowe usługi. Może to
oznaczać, że lokalne rady będą szukać oszczędności w zadaniach, do świadczenia
których nie są zobowiązane przez ustawy.
Od kilku lat rząd skupia się raczej na rozwijaniu e-demokracji na poziomie
krajowym. Dla przykładu wiele działań podejmowanych jest w celu popularyzowania elektronicznych petycji na poziomie centralnym. Już w 2006 roku
rząd uruchomił pierwszą, jak się później okazało, niezwykle popularną stronę,
umożliwiającą obywatelom składanie petycji elektronicznych. W 2011 roku
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uruchomiono kolejną stronę internetową, służącą do składania petycji kierowanych do władz centralnych, a rząd obiecał, iż każda, która osiągnie pułap
poparcia 100 000 podpisów, stanie się przedmiotem debaty. Po kilku latach
funkcjonowania, w 2015 roku, zdecydowano się utworzyć kolejną stronę internetową administrowaną wspólnie przez Izbę Gmin i rząd – petition.parliament.
uk. Teraz, gdy petycja zostanie podpisana przez 10 000 osób, rząd zobowiązany
jest odpowiedzieć na nią. Utworzono także specjalny wielopartyjny komitet,
który rozważa każdą petycję, na której liczba podpisów przekroczy próg 100 000.
Komitet decyduje, czy poddać ją pod debatę parlamentarną (Connor, 2015).
Trend zmian wskazuje na wprowadzanie uregulowań, które ułatwiają składanie petycji elektronicznych. Obniżanie pułapu podpisów wymaganych w celu
rozpoczęcia procedowania nad przedmiotem petycji przez władze centralne
także wskazuje na rzeczywiste starania o dialog z obywatelami. Istotną zmianą
w polityce ostatnich lat jest także przejście od nacisku na równy dostęp do źródeł
elektronicznych (chociaż temat ten pozostaje ważnym kierunkiem działań władz
centralnych) do kształcenia i rozwijania zdolności informatycznych obywateli
(DCMS, 2017).
Analiza powstających dokumentów rządowych i aktów prawnych ostatnich
lat pozwala stwierdzić, iż obecnie władze centralne nie zajmują się kwestią
instytucjonalnego wspierania rozwiązań wzmacniających lokalną demokrację
poprzez budowanie jej wymiaru elektronicznego. Z przeprowadzonych badań
wynika także, że w ostatniej dekadzie nie powstały żadne dokumenty rządowe,
które świadczyłyby o monitorowaniu sposobów włączania obywateli w proces
lokalnego zarządzania przy użyciu ICT. Taka polityka zastanawia, gdy zestawimy
ją z dominującym w Wielkiej Brytanii dyskursem partii rządzącej i promowaną
przez konserwatystów w latach 2005–2015 ideą Big Society. Idea ta pozycjonowana była w opozycji do idei Big Government. To właśnie duży, ingerujący
w życie obywateli rząd, odbierający ludziom odpowiedzialność za własny byt,
uznano za jedną z głównych przyczyn upadku kapitału społecznego w Wielkiej Brytanii (Cameron, 2009; Conservative Party, 2010; Driver, 2009, s. 88).
Konserwatywna wizja polityki w omawianym okresie odrzuca nadrzędną rolę
zcentralizowanego państwa. Państwo ma umożliwiać rozwój społeczeństwa obywatelskiego, a uczynić to może jedynie przez powstrzymanie się od ingerencji,
„ma być bierne w sferze ekonomicznej i społecznej” (Tongue 2010, s. 35 – akcent
oryginalny). Pole do działania oddane jest jednostkom i lokalnym wspólnotom, to one mają dbać o dobrobyt i rozwój miejsc, w których żyją. Wspieranie
budowania i instytucjonalizacji mechanizmów demokracji elektronicznej wydaje
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się zagadnieniem dobrze wpisującym się w taki dyskurs. Idea Big Society nie
spotkała się z entuzjazmem ze strony społeczeństwa. Przez wielu nie została
zrozumiana (Anderson, 2011). Nader wymownie świadczy to o konieczności
doskonalenia istniejących form komunikacji między obywatelami i ich politycznymi przedstawicielami.
PODSUMOWANIE

Badania Communications Consumer Panel przeprowadzone w Wielkiej Brytanii
w 2008 roku pokazały, że w opiniach mieszkańców na temat korzyści z posiadania Internetu pogląd „trzeba go koniecznie mieć” przeważył nad poglądem
o tym, że „dobrze go mieć”. Respondenci uznali, że osoby bez dostępu do szerokopasmowego Internetu są wręcz poszkodowane, tym bardziej, że coraz więcej
ważnych usług świadczonych jest on-line (CCP, 2010, s. 4). Znaczenie wykorzystania Internetu w lokalnej polityce w Wielkiej Brytanii widać także w rozkładzie
poparcia opinii społeczeństwa brytyjskiego odnośnie zainteresowania wzięciem
udziału w procesach decyzyjnych na różnych poziomach władzy. Aż 59%
pytanych wyraża chęć uczestniczenia on-line w decydowaniu o świadczonych
lokalnie usługach. Jedynie 34% pytanych wyraża chęć elektronicznego udziału
w decyzjach dotyczących spraw narodowych i międzynarodowych (Buttress,
House, Evans, Jones, 2017, s. 12).
Wprowadzanie nowych technologii do funkcjonowania samorządu długo
miało raczej cel skuteczniejszego, efektywniejszego świadczenia usług, którego
osiągnięcia upatrywano przede wszystkim w rozwoju elektronicznego dostępu
do informacji. Dopiero w ostatniej dekadzie zauważono znaczenie, jakie jego
adaptacja może mieć dla zapewnienia dwustronnej komunikacji władz lokalnych
z obywatelami i wzmocnienia procesów demokratycznych i odbudowy relacji
władza – obywatel.
Władze lokalne są świadome korzyści płynących z wykorzystania nowych
technologii do usprawnienia komunikacji z obywatelami (Evans, Pykett,
2016, s. 15). Wśród badanych przedstawicieli władz lokalnych nie ma już
jednak pewności co do korzyści, jakie nowe technologie mogą przynieść dla
e-administracji. W roku 2016 aż 76% spośród zapytanych przedstawicieli władz
lokalnych uważało, że należy rozwijać implementację rozwiązań elektronicznych
w samorządzie. W 2017 liczba ta spadła do 61%. W 2016 80% pytanych uważało,
że nowe technologie umożliwią im obniżenie kosztów funkcjonowania lokalnej
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administracji. W roku 2017 liczba osób podpisujących się pod taką opinią spadła
do 58%. Jednocześnie liczba osób przekonanych o korzyściach, jakie elektroniczne media mogą im przynieść w komunikacji z mieszkańcami, wzrosła z 54%
w 2016 roku do 83% w 2017 (Buttress i in., 2017, s. 5).
Nowe możliwości oferowane władzom samorządowym, jak rosnąca popularność mediów społecznościowych, oznaczają, że lokalne rady coraz bardziej
odchodzą od zwykłej e-administracji, prostego informowania mieszkańców,
w kierunku oferowania im, w formie zdalnej, różnych form współpracy i wpływu
na podejmowane decyzje. To wymaga wypracowania nowych sposobów współdziałania – bliższych pojęciu zarządzania (e-governance), a nie jednostronnego
rządzenia – opartych na partycypacji i współtworzeniu usług przez obywateli
i lokalne wspólnoty (Megele, 2012). Możliwość komunikowania się bezpośrednio
ze znaczną częścią społeczeństwa jest szansą na zbudowanie prężnie działających
wspólnot. Lokalne rady tworzą różne grupy i fora dla wymiany poglądów nie
tylko z menadżerami usług i radnymi, ale też między sobą (Evans, Pykett, 2016,
s. 16).
Nie należy jednak zapominać, że samo wprowadzanie mechanizmów elektronicznej demokracji do samorządu nie rozwiąże problemu rozczarowania
polityką i niskiego zaufania do polityków i instytucji. Jak trafnie zauważają
eksperci z Communications Consumer Panel: „Koniecznym jest, by mieszkańcy
mieli wsparcie, pewność, umiejętności i sprzęt potrzebne by być on-line i w pełni
korzystać z dobrodziejstw Internetu. Bez tego wielu z nich nie dotrze do potrzebnych im usług publicznych, informacji, rozrywki, dostęp do których wielu z nas
uważa już za pewnik” (CCP, 2010, s. 4). W tym kontekście ostatnie działania
rządu, skupiające się na edukacji informatycznej, wydają się być działaniem we
właściwym kierunku. Czas pokaże, czy likwidacja obowiązku ustawowego rad
do tworzenia strategii przyjmowania, rozpatrywania i odpowiadania na petycje,
przy postępujących cięciach budżetowych, nie zahamuje rozwoju e-partycypacji
na poziomie lokalnym.
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mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia wagi
górnictwa gazowego dla administracji prezydenta
Magufuliego. Następnie omówione zostały
czynniki warunkujące procesy negocjacyjne
pomiędzy rządem tanzańskim a koncernami
wydobywczymi.
Słowa kluczowe: Tanzania, gaz, państwo neopatrymonialne, surowce naturalne, przemysł
wydobywczy

regime which influence the relations between the
government and multinational corporations were
presented. Then, the core factors that shape the
negation processes and negotiation positions of
both sides were listed.
Keywords: Tanzania, natural gas, neopatrimonial
state, natural resources, extractive industry

WPROWADZENIE

Tanzania jest jednym z niewielu państw subsaharyjskich, które oficjalnie
wprowadzało w życie – skrajne w swoich założeniach – modele rozwoju społeczno-gospodarczego. U zarania niepodległości państwo to miało być samowystarczalne. Julius Nyerere wprowadzał w życie wizję socjalizmu afrykańskiego
– ujamaa – inspirowanego doświadczeniami chińskimi i izraelskimi kibucami
zaadoptowanymi do subsaharyjskich uwarunkowań (Coulson, 2013, s. 280–309),
zaś po załamaniu gospodarczym w pierwszej połowie lat 80. ubiegłego wieku
w Tanzanii wdrażano strukturalne programy dostosowawcze pod auspicjami
Międzynarodowych Instytucji Finansowych. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim przypadku rządy Tanzanii były zdeterminowane, aby wprowadzać określone
rozwiązania w życie, jednakże w praktyce żadna z obranych dróg rozwojowych
nie przyczyniła się do znaczącej poprawy poziomu życia Tanzańczyków.
Obecnie Tanzania jest jednym z najszybciej rozwijających się państw na
kontynencie afrykańskim, lecz równocześnie plasuje się na ostatnich pozycjach
w rankingach rozwoju społecznego. Powszechnie uznawana jest za państwo
demokratyczne, w którym (za wyjątkiem Zanzibaru) wybory nie łączą się
z eskalacją przemocy. Natomiast ukierunkowana na akumulację kapitału
wewnątrz Tanzanii wizja rozwoju firmowana przez obecnego prezydenta Johna
Magufuliego prezentowana bywa przez neoliberalne środki przekazu jako
próba (skazana na niepowodzenie, sic!) ponownego wprowadzania socjalizmu
afrykańskiego w tym państwie (The Economist, 19.10.2017).
Wraz z odkryciami bogatych złóż węglowodorów w Afryce Wschodniej
po 2010 roku, w literaturze przedmiotu funkcjonuje narracja, według której
dochody z górnictwa gazu, jeśli są dobrze zarządzane, będą przyczyniać się do
rozwoju państwa, co znajduje również odzwierciedlenie w dokumentach pla-
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nistycznych tanzańskiego rządu (Ministry of Minerals, 2013). Autorzy tekstu
postanowili poddać krytycznej analizie kluczową dla przyszłości tanzańskiego
sektora gazowego kwestię dynamiki relacji rządu Tanzanii z korporacjami
działającymi na rynku wydobycia gazu i wymienić czynniki, które odgrywają
kluczowe znacznie w procesie negocjacyjnym. Pytanie o ekonomię polityczną
wyżej wymienionej relacji jest ważne, gdyż produkcja kopalin w Afryce Subsaharyjskiej najczęściej prezentowana jest w dyskursie akademickim przez pryzmat
klątwy surowcowej – twierdzenia, według którego istnieje negatywna korelacja
pomiędzy występowaniem w danym państwie określonych kopalin a jego rozwojem polityczno-gospodarczym (Auty, 2002; Czernichowski, Kopiński, Polus,
2012). Wydaje się jednak, że koncepcja ta nie jest odpowiednia dla Tanzanii, gdyż
produkcja gazu na szeroką skalę jeszcze się tam nie rozpoczęła, zaś państwo to
jest w momencie tworzenia infrastruktury prawno-instytucjonalnej, która ma
zapobiec wystąpieniu w przyszłości zjawiska klątwy surowcowej.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Tanzania jest czwartym największym
producentem złota w Afryce. Jednakże wpływy do budżetu państwa z tytułu
danin i podatków od korporacji wydobywających ten surowiec praktycznie nie
miały miejsca. Podobnie wygląda sytuacja w kontekście tanzanitu (kamienia
szlachetnego występującego wyłącznie w Tanzanii wokół Arushy i Moshi).
Jednocześnie w trakcie badań terenowych pytania o możliwość wystąpienia
w tym państwie zjawiska klątwy surowcowej wielokrotnie budziły niechęć
tanzańskich elit politycznych. Złe zarządzanie sektorem produkcji złota jest
tematem delikatnym; dość wspomnieć, że wysoki rangą urzędnik Narodowego
Banku Tanzanii w trakcie wywiadu odmówił udzielania jakichkolwiek informacji
ze względu na zawarte w opisie projektu zestawienie zjawiska klątwy surowcowej
z Tanzanią. Równocześnie należy przyznać, że pomimo braku ostatecznej decyzji
dotyczącej budowy terminala LNG w Tanzanii przyjęte zostały najważniejsze
ustawy regulujące wydobycie tego surowca, co jest sytuacją wyjątkową w Afryce
Subsaharyjskiej, gdzie zazwyczaj w państwach surowcowych prawo tworzone
było równolegle z ich (surowców) wydobyciem lub nawet dopiero po rozpoczęciu wydobycia. Z drugiej strony liczne kontrowersje budził tryb procedowania
i przyjmowania ustaw regulujących wydobywanie gazu (proces legislacyjny
odbył się bardzo szybko i niemalże bez partycypacji ugrupowań opozycyjnych
i konsultacji społecznych) – fakt ten stanowi dodatkową racjonalizację dla
podjęcia przez autorów tematu relacji rządu z korporacjami wydobywczymi.
Dalsza część artykułu podzielona została na cztery części. W części pierwszej
syntetycznie opisana została charakterystyka tanzańskich złóż gazu i aktorów
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biorących udział w negocjacjach. W części drugiej omówiony został reżim polityczny Tanzanii wraz z uwarunkowaniami politycznymi negocjacji pomiędzy
rządem a korporacjami wydobywczymi. Część trzecia artykułu poświęcona
została strategiom negocjacyjnym i zasobom, które posiadają korporacje
międzynarodowe w relacjach z tanzańskim rządem. W ostatniej części tekstu
zamieszczone zostało podsumowanie wraz z konkluzjami.
Badania prowadzone były w ramach fundamentalnych założeń krytycznej
międzynarodowej ekonomii politycznej, według których system polityczny
i system gospodarczy współkształtują się wzajemnie, zaś w środowisku międzynarodowym istnieją instytucje i wzorce dominacji, które wprawdzie ulegają
zmianie, ale tworzone były i są dla utrzymania wzorców dominacji i eksploatacji
jednych aktorów przez innych. Wśród głównych technik badawczych użytych
dla opisu i omówienia relacji międzynarodowych korporacji wydobywających
surowce i rządu tanzańskiego wymienić należy: analizę materiału zastanego,
ponad 30 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych przeprowadzonych podczas badań terenowych w Tanzanii (wrzesień-–październik 2016),
obserwację oraz analizę statystyczną i analizę (makro)ekonomiczną.
GAZ JAKO NOWY CZYNNIK W TANZAŃSKIEJ POLITYCE

Pierwsze odkrycia złóż gazu ziemnego w ilościach komercyjnych w Tanzanii
nastąpiły w latach 70. ubiegłego wieku. Gaz ziemny został wtedy odkryty
podczas poszukiwań ropy naftowej (Friedrich-Ebert-Stiftung, 2015, s. 12–14;
s. 19–62). W konsekwencji kolejnych odkryć potwierdzone złoża tego surowca
szacowane były w 2017 roku na 6,5 miliarda metrów sześciennych (CIA, 2017),
co w porównaniu z innymi państwami gazowymi na świecie stawia Tanzanię
dopiero na 90 miejscu pod względem wielkości złóż. Jednakże istnieją duże
szanse, iż potwierdzone zostaną kolejne pokłady gazu o charakterze komercyjnym. Niemalże cały tanzański gaz ulokowany jest pod dnem Oceanu Indyjskiego
(tzw. złoża typu offshore), co z jednej strony sprawia, że ich eksploatacja nie wiąże
się z koniecznością przesiedleń lokalnej ludności i nie rodzi problemów związanych z tytułami własności ziemi, z drugiej jednak podraża koszty wydobycia
i transportu. Obecnie surowiec ten wydobywany jest z dwóch złóż: SongoSongo
oraz Mnazi Bay i używany głównie do produkcji energii elektrycznej na rynek
tanzański. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę ogromne zapotrzebowanie
Tanzanii na energię elektryczną, której produkcja w hydroelektrowniach bywa
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nieefektywna z uwagi na (co raz częściej) występujące w kraju susze, gaz prezentowany jest w debacie publicznej jako czynnik, który. ustabilizuje dostawy
energii elektrycznej, zwiększy przychody do budżetu federalnego, przyczyni się
do przyspieszonej industrializacji kraju i w konsekwencji do osiągnięcia przez
Tanzanię statusu państwa o średnim dochodzie w ciągu najbliższej dekady.
W celu realizacji ogłoszonym przez tanzański rząd planów rozwojowych
konieczne jest zbudowanie terminala LNG, który umożliwiłby skroplenie
i eksport tanzańskiego gazu na rynki międzynarodowe (głównie pod uwagę
brane są rynki azjatyckie). Według dostępnych szacunków ewentualny eksport
gazu przyniósłby Tanzanii dodatkowe wpływy budżetowe na poziomie od 2,3
(Scurfield, Mihalyi, 2017) do 3 mld USD rocznie (Pedersen, Bofin, 2015, 5).
Zważywszy, że w roku budżetowym 2017/18 przychody zaplanowane zostały
na poziomie 16,5 mld, dodatkowe wpływy ze sprzedaży surowca stanowiłyby
przeszło 15% budżetu państwa.
Głównymi korporacjami wydobywczymi prowadzącymi działalność
w Tanzanii są: Statoil, Exxon Mobil, Ophir oraz Shell. Natomiast w już w 1969
roku tanzański rząd utworzył Tanzania Petroleum Development Corporation
(TPDC) – dedykowany podmiot reprezentujący interes Tanzanii w sektorze.
W pierwszych latach działalności mandat TPDC ograniczał się do nadzorowania
aktywności korporacji międzynarodowych (Kassum, 2007, s. 126). W kolejnych
latach zakres działalności TPDC został rozszerzony o produkcję, transport,
rafinowanie, dystrybucję i sprzedaż węglowodorów (Economic and Social
Research Foundation, 2009, s. 63). TPDC reprezentuje także interesy Tanzanii
w kontaktach z korporacjami międzynarodowymi – negocjuje warunki umów
licencyjnych, tworzy spółki joint-venture oraz partycypuje w inwestycjach.
Z kolei w gestii Ministerstwa Kopalni i Energii (ang. Ministry of Mines and
Energy) jest wytyczanie kierunków rozwoju sektora surowcowego, tworzenie
regulacji prawnych oraz nadzór nad sektorem surowcowym (w tym nad procesem negocjacji umów gazowych).
Jak do tej pory największe zaangażowanie finansowe w Tanzanii wykazał
norweski Statoil, który w latach 2010–2014 zainwestował blisko 6 miliardów
NOK (około 730 mln USD) (Stadtoil, https://www.statoil.com/en/where-we-are/
tanzania.html). W Tanzanii funkcjonuje powiedzenie – „jeśli wahasz się, kto
z dwóch liderów ma wyższą pozycję w danej społeczności – spójrz na ich domostwa” (Wywiad z Exuperius Tax, Project Manager, SandRose, Dar es Salaam,
27.09.2016). Siedziba Statoil w Dar es Salam jest samodzielnym, szklanym
i najwyższym budynkiem w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy miasta, podczas
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gdy inne korporacje wynajmują powierzchnie (często całe piętra) w biurowcach.
Statoil posiada również najwięcej udziałów w blokach wydobywczych, w których
obecnie prowadzona jest eksploracja gazu.
Zaskakującym elementem badań terenowych w Tanzanii była niezwykła
otwartość korporacji wydobywczych i wola rozmowy z autorami artykułu.
Sytuacja ta jest naprawdę wyjątkowa, gdyż dostęp do korporacji wydobywczych był zawsze największym problemem podczas prowadzenia badań
terowych w Afryce. Niemniej należy w tym miejscu zaznaczyć, że ani jedna
stopa sześcienna tanzańskiego gazu nie została jeszcze sprzedana na rynkach
międzynarodowych i „otwartość” koncernów wydobywających gaz może ulec
zmianie po rozpoczęciu produkcji. Według relacji rzeczników prasowych
wszystkich korporacji wydobywczych obecnych w Tanzanii są one zmuszone
czekać na ruch ze strony rządowej, która „jest niezwykle „ostrożna w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji” (wywiady z rzecznikami prasowymi korporacji
wydobywczych aktywnych w Tanzanii). Jednocześnie korporacje wydobywcze
cały czas nie ogłosiły jeszcze ostatecznej decyzji inwestycyjnej (ang. final
investment decision) dotyczącej budowy terminala LNG w Tanzanii, którego
koszt szacowany jest na około 30 miliardów USD. W chwili obecnej to właśnie
od podjęcia tej decyzji uzależnione jest powodzenie przekształcenia Tanzanii
w państwo eksportujące gaz.
REŻIM POLITYCZNY TANZANII, „EFEKT MAGUFULIEGO”
I ZMIANY W TANZAŃSKIM PRAWIE W OBRĘBIE PRODUKCJI
SUROWCÓW NATURALNYCH

Tanzania należy do najstabilniejszych politycznie państw w Afryce Subsaharyjskiej. Od uzyskania przez Tanganikę niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1962
roku scena polityczna tego państwa (najpierw Tanganiki, a następnie, po wejściu
w życie unii z Zanzibarem, Tanzanii) zdominowana jest przez jedną partię polityczną Chama Cha Mapinduzi (suahili: Partia Rewolucji), CCM1. CCM jest obecnie najdłużej pozostającym nieprzerwanie u władzy ugrupowaniem politycznym
w Afryce Subsaharyjskiej. Historia Tanzanii wiąże się nierozerwanie z osobą
1

CCM powstał w wyniku zjednoczenia w 1977 roku rządzącej w Tanganice partii TANU
(Tanganyika African National Union) i ASP (Afro-Shirazi Party) z Zanzibaru. Na czele TANU
a potem CCM stał Julius Nyerere.
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Juliusa Nyerere2, który stał na czele państwa do 1985 roku, zaś po jego wycofaniu
się z czynnego życia politycznego każdy z jego następców sprawował urząd przez
dekadę, odnawiając mandat w wyborach po pięciu latach prezydenckich rządów.
Zasada pozostawania prezydenta na urzędzie przez 10 lat jest nieformalną cechą
tanzańskiego reżimu politycznego i z dużym prawdopodobieństwem można
przewidywać, że obecny prezydent – John Pumba Magufuli (określany w Tanzanii akronimem JPM oraz noszący przydomek „buldożer”) będzie rządził tym
państwem do 2025 roku3. Tym samym międzynarodowe koncerny działające
w obszarze wydobycia węglowodorów wiedzą, że prawdopodobnie cała faza
tworzenia infrastruktury regulującej górnictwo gazu oraz budowa (jeśli do niej
dojdzie, s) terminala LNG będzie odbywała się przy współpracy z jedną ekipą
rządową.
Pluralizm polityczny został wprowadzony w Tanzanii w 1992 roku (pod
naciskiem międzynarodowych instytucji finansowych), wcześniej (od roku 1977)
jakakolwiek działalność polityczna poza CCM była penalizowana. Niemniej jednak, pomimo że formalnie mamy tam do czynienia z pluralizmem politycznym,
tanzańskie ugrupowania opozycyjnie nie zdołały w przeciągu ostatniego ćwierćwiecza odegrać znaczącej roli na scenie politycznej tego państwa. Sytuacja ta
jest wynikiem splotu kilku czynników. Po pierwsze dekady pozostawania CCM
u władzy pozwoliły temu ugrupowaniu na gromadzenie środków i zbudowanie
infrastruktury partyjnej w całym kraju, co bardzo trudnym czyni dla opozycji
współzawodnictwo z partią rządzącą. Sytuacja ta jest szczególnie widoczna na
terenach wiejskich, zaś bastionami opozycji są tanzańskie miasta. Po drugie
jedność państwa, które jest niezwykle heterogeniczne pod względem etnicznym
i religijnym, pozostaje imperatywem w polityce wewnętrznej. Pomimo istnienia
widocznego i wieloaspektowego podziału na północ i południe kraju (opozycja
jest znacznie silniejsza na północy), nie powstały ugrupowania partyjne, które
próbowałyby organizować się na bazie regionalnej, etnicznej czy religijnej. Po
trzecie w końcu Tanzania uznana być może za klasyczny przykład państwa neopatrymonialnego, w którym poszczególne frakcje CCM – w zamian za lojalność
wobec patronów – utrzymywały określone stanowiska państwowe.
2
Kluczowym wydarzeniem w drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku w polityce wewnętrznej
Tanzanii było przyjęcie „Deklaracji z Aruszy”, która zdefiniowała politykę państwa tanzańskiego jako
walkę o charakterze moralnym z wyzyskiem wewnątrzpaństwowym i międzynarodowym.
3
W trakcie wywiadów z tanzańskimi politykami opozycyjnymi pojawiało się stwierdzenie, że
CCM rozważa zmianę konstytucji i wydłużenie kadencji prezydenckich do 7 lat, co pozwoliłoby JPM
rządzić Tanzanią do 2029 roku.
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O ile tanzańska klasa polityczna jest relatywnie mała, to równocześnie jest
ona zdywersyfikowana, jeśli chodzi o jej pochodzenie (miasta, wsie), religię
(chrześcijaństwo, islam) oraz przynależność etniczną. Niemniej cechą wspólną
tanzańskiej elity politycznej jest rozumienie polityki wewnętrznej jako jednej
z dróg do wzbogacania się (Wywiad z dr. Bruce Heilman, Department of Political
Science and Public Administration, University of Dar es Salaam, Dar es Salaam
19.09.2016). Według tanzańskich intelektualistów, z którymi dane było rozmawiać autorom artykułu, owa percepcja polityki jako sposobu na wzbogacenie
się ma swoje początki w końcowym okresie rządów Juliusia Nyerere, kiedy
Tanzania znalazła się w głębokim kryzysie gospodarczym (Wywiad z Victor P.
Kimesera, National Executive Secretary CHADEMA, Siedziba CHADEMA, Dar
es Salaam 26.09.2016). Jednakże obecny prezydent szedł do wyborów z hasłem
wyrugowania niegospodarności i korupcji z życia politycznego Tanzanii4. Co
ciekawe, na czele opozycji stanął wówczas były premier, który był postrzegany
jako osoba, która (pomimo ciągłego oskarżania CCM o korupcję), jeśli pokona
Magufuliego, może w przyszłości prowadzić politykę opierającą się na nie do
końca jasnych związkach biznesu z rządem. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że
tanzańskie partie polityczne nie mają jasno określonej linii ideologicznej. CCM
odeszło w okresie wdrażania strukturalnych programów dostosowawczych od
haseł socjalizmu afrykańskiego, zaś opozycyjna CHADEMA powstała jako partia
klasy średniej, by następnie przejąć część haseł Juliusa Nyerere i powoływać
się na jego dziedzictwo. Ponadto, zarówno opozycja, jak i partia rządząca nie
są monolitami, a funkcjonujące w ich ramach frakcje często mają sprzeczne
interesy. Sposobem na utrzymanie jedności partyjnej – w szczególności w przypadku partii rządzącej – było (i nadal jest) proporcjonalne dzielenie dostępu do
stanowisk i środków publicznych..
Na przełomie lat 2016/17 prezydent Magufuli wypowiedział bezprecedensową w historii Tanzanii wojnę niegospodarności i korupcji w rządzie, naruszając
tym samym status quo pomiędzy różnymi grupami interesu. Jednakże na dłuższą
4

Wśród najgłośniejszych decyzji nowego prezydenta, które mają zmniejszyć deficyt budżetowy
znalazły się m.in. odwoływanie parad z okazji dnia niepodległości, zakaz lotów pierwszą klasą dla
członków administracji państwowej, zakaz organizowania spotkań poza biurem, czy nawet zakaz
wysyłania kartek świątecznych przez urzędników państwowych na koszt podatników. Jakkolwiek
zabawnie to brzmi, absolutnie wszyscy taksówkarze w Dar es Salaam oraz osoby prowadzące restaurację zwracały uwagę podczas rozmów z autorami tekstu, że ich obroty pod rządami JPM spadły
o kilkadziesiąt procent, gdyż urzędnicy państwowi, którzy dotychczas stanowili ich klientelę, nie są
już tak chętni do wydawania pieniędzy jak podczas prezydentury Jakayi Kikwete.
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metę prezydent nie może rządzić Tanzanią „ręcznie” – na wzór Paula Kagame
w Rwandzie, gdyż rozmiar Tanzanii nie pozwala na efektywne sprawowanie
rządów jednoosobowych. Co ciekawe, bezpośrednie zarządzanie państwem
przez prezydenta można również zaobserwować w sąsiedniej Ugandzie, której
przykład dobrze obrazuje, iż to, co działa w Ruandzie, jest trudno przeszczepialne
do większych organizmów państwowych i efektywne wdrażanie programów
rozwojowych wymaga klasy profesjonalnych urzędników służby cywilnej. Równocześnie zarówno w Ugandzie, jak i Rwandzie istnieje przyzwolenie społeczne
na funkcjonowanie silnego i scentralizowanego ośrodka władzy ze względu na
konflikty wewnętrzne i chęć ich uniknięcia w przyszłości. Tanzania natomiast nie
jest społeczeństwem pokonfliktowym. Innymi słowy, prezydent musi mieć tam
oparcie w większości członków CCM, gdyż inaczej istnieje groźba odsunięcia go
od władzy po pierwszej kadencji (a w zasadzie niedopuszczenie do jego kandydowania w wyborach – to partie polityczne desygnują kandydatów). Nie oznacza to
jednak, że Magufuli nie poszedł na kompromis ze swoim poprzednikiem Jakayą
Kikwete, który doskonale lawirował pomiędzy różnymi frakcjami wewnątrz
partii. Obejmując urząd, Magufuli publicznie obiecał mu, iż „bierze go pod swoją
ochronę” i nie pozwoli, aby wszczynane były przeciwko niemu jakiekolwiek
postępowania w związku z domniemanymi skandalami korupcyjnymi. Sytuacja
ta piętnowana jest przez opozycję i prezentowana jako przejawy słabości JPM
i uzależnienia od Kikwete, który po odejściu z urzędu prezydenta stał cały czas
na czele partii i przez dłuższy czas nie przekazał tego stanowiska nowemu szefowi
państwa. Tym samym władza obecnego prezydenta nie opiera się nie tyle na
rozdawaniu stanowisk, ile na możliwości niewszczynania postępowań karnych
wobec osób, co do których istnieją podejrzenia korupcyjne. Ponadto JPM został
powołany na ministra infrastruktury właśnie przez Jakayę Kikwete, tym samym
krytyka poprzedniej administracji byłaby w jakimś stopniu również krytyką jego
własnych działań, gdyż obecny prezydent był członkiem poprzedniego rządu.
W trakcie badań terenowych sytuacja polityczna w Tanzanii przedstawiana
była najczęściej w ramach narracji, którą określić można jako „poczekamy, zobaczymy”; „jest zbyt wcześnie, żeby wydawać sądy o nowym prezydencie” (ang.
wait and see, it’s too early to judge), pomimo że prezydent pozostaje u władzy
ponad dwa lata, istnieje przekonanie, że nie doszło jeszcze do próby sił pomiędzy
nim a zwolennikami/beneficjentami starego porządku5. Większość responden5
Autorzy są wdzięczni uczestnikom NYASA Annual Conference w Buffalo na zwrócenie uwagi
na wagę tej narracji dla obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej Tanzanii.
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tów nie ukrywała, że w partii rządzącej istnieją siły przeciwne prezydentowi,
nikt jednak nie wie (bądź autorom nie udało się uzyskać takiej informacji), jak
liczna jest opozycja wobec głowy państwa, gdyż oficjalnie CCM stanowi jedność
i wszyscy jej członkowie udzielają bezwarunkowego poparcia JPM.
Obecna sytuacja polityczna czyni relację pomiędzy korporacjami zajmującymi
się wydobyciem i sprzedażą gazu a rządem Tanzanii bardziej skomplikowaną
niż pod rządami Jakayi Kikwete. Jak wzmiankowano wcześniej, reprezentanci
wszystkich korporacji z którymi dane było rozmawiać autorom podkreślali, że
nową administrację cechuje „niezwykła ostrożność” w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji dotyczących sektora gazowego. Ostrożność ta wynika głównie
z daleko posuniętej centralizacji procesów decyzyjnych w Tanzanii. Prezydent
posiada wąskie grono zaufanych ludzi, którzy nie są w stanie szybko odpowiadać
na zapotrzebowanie korporacji wydobywczych w zakresie podejmowania decyzji
administracyjnych i informowania o stanowisku rządu wobec wybranych kwestii.
Reprezentanci sektora gazowego niemal jednogłośnie zwracali uwagę, że nawet
najprostsze – ich zdaniem – uzgodnienia, które nie narażają budżetu państwa
na jakiekolwiek wydatki rozciągają się niezwykle w czasie. Po drugie, obecna
administracja znajduje się pod ogromną presją demograficzną i wiążącym się
z tym problemem bezrobocia wśród ludzi młodych. Co roku na tanzański rynek
pracy wchodzi około 800 000 osób, zaś poprzednie administracje w ogóle nie
zarządzały oczekiwaniami społecznymi związanymi z górnictwem gazu, co
spowodowało, że wiele osób postrzega je jako sposób na dalsze wzbogacanie
się elity politycznej w Dar es Salaam. Narracja ta wzmacniana jest przez fakt, że
już wydobywany gaz transportowany jest do Dar es Salaam i tam przetwarzany
na energię elektryczną. Tym samym, według rządu, konieczne jest wytworzenie
takiego systemu, który nie tylko sprawi, że podatki będą ściągane przez państwo
tanzańskie od korporacji wydobywczych, ale przede wszystkim, że tanzańscy
przedsiębiorcy będą mogli dostarczać usługi i towary podczas tworzenia infrastruktury związanej z wydobywaniem i transportem tego surowca.
Konkludując dotychczasową część wywodu, zauważyć należy, że o ile
zwycięstwo CCM w wyborach z 2015 roku nie było wielkim zaskoczeniem, to
determinacja JPM w walce z korupcją i samodzielne sterowanie krajem zmuszają
korporacje wydobywcze do zmiany strategii negocjacyjnych i uwzględnienia
jeszcze dłuższego niż do tej pory czasu oczekiwań na odpowiedź administracji
rządowej oraz implementację poszczególnych decyzji. Rząd natomiast wydaje
się być świadomy, że w przeszłości Tanzania nie potrafiła zmusić korporacji
wydobywających złoto do płacenia podatków, dlatego stara się przede wszyst-
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kim wprowadzić regulacje, które promować będą lokalną wartość dodaną, na
przykład poprzez nabywanie dóbr i usług od lokalnych przedsiębiorców oraz
zatrudnianie Tanzańczyków na wszystkich szczeblach (tzw. localcontent law).
Z kolei rosnąca presja budżetowa zwiększa determinację rządu do stworzenia
efektywnego prawa podatkowego i traktowania Tanzanii przez korporacje jako
„równych partnerów”.
W czerwcu 2017 roku tanzański parlament uchwalił trzy nowe – zdaniem
niektórych rewolucyjne – ustawy zmieniające ramy prawne funkcjonowania
sektora surowców naturalnych. Pierwsza ustawa wprowadza różne poprawki
do już istniejących aktów prawnych (m.in. w prawie podatkowym). Druga
wprowadza zasady zwierzchności rządu Tanzanii nad bogactwami naturalnymi
kraju i czerpania z nich pożytków. Natomiast trzecia z ustaw zawiera zbiór przepisów umożliwiających rządowi renegocjacje istniejących umów z korporacjami
wydobywczymi6.
Przedstawiciele wielu działających w Tanzanii korporacji wydobywczych
wprowadzone zmiany uważają za „krok w tył” i ogłosili „rewizję polityki inwestycyjnej” w kraju (The East African, 2017). Najbardziej krytyczną postawę wobec
wprowadzonych zmian wyraziła Acacia Mining – największy producent złota
w Tanzanii. Nie bez znaczenia jest tutaj zapewne fakt, że tanzański rząd oskarżył
Acacia Mining o zaniżanie ilości wydobytego złota, przychodów i należnych
podatków „przez wiele kolejnych lat o dziesiątki miliardów dolarów” (Aglionby,
2017). Łączna wartość nałożonych na Acacia Mining kar, zaległych podatków
i odsetek wyniosła 190 miliardów USD (The Citizen, 2017), tj. 4,5-krotność
tanzańskiego PKB za 2015 rok.
Część nowych regulacji ma charakter porządkowy, reorganizacyjny i zwiększający rolę urzędu prezydenta w zarządzaniu sektorem. Przykładowo, w świetle
nowego prawa, dysponentem surowców naturalnych w Tanzanii jest Prezydent
(wcześniej surowce powierzone były Zjednoczonej Republice Tanzanii i Zanzibaru). Podobnie wcześniej za przyznawanie licencji wydobywczych odpowiedzialny był minister właściwy ds. górnictwa – obecnie zadanie to powierzone
zostało rządowi (The Parliament of Tanzania. 2017a).

6

Pełne nazwy przyjętych ustaw to: (1) the Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act 2017
(„Amendments Act”), (2) the Natural Wealth and Resources (Permanent Sovereignty) Act 2017
(„Sovereignty Act”) and (3) the Natural Wealth and Resources (Revenue and Re-Negotiation of
Unconscionable Terms) Act 2017 (“Contract Review Act”).

188

ATHENAEUM

vol. 58/2018

Polskie Studia Politologiczne

Kolejna grupa przepisów zmienia prawo podatkowe, zwiększając m.in.
opłaty koncesyjne na złoto i kamienie szlachetne z 5 na 6%, a na metale z 4 do
5% (The Parliament of Tanzania, 2017c, Section 23). Najistotniejszą zmianą
w reżimie fiskalnym jest zmiana sposobu wyznaczania wartości bazowej
(podstawy opodatkowania) surowców. Wcześniej wartość ta ustalana była
na podstawie „wartości rynkowej minerałów w miejscu rafinowania (…) lub
miejscu dostawy w Tanzanii”. Takie sformułowanie przepisów dawało korporacjom wydobywczym pole do zaniżania wartości rynkowej (np. stosując korekty
wartości rynkowej w związku z wysoką negatywną zmiennością cen danego
surowca). W efekcie dostosowywania cen przez korporacje płacone przez nie
podatki były absurdalnie niskie.
Dodatkowo nowe przepisy mają zmniejszyć (przynajmniej częściowo) straty
podatkowe wynikające ze stosowania cen transferowych. Powszechną praktyką
stosowaną przez korporacje jest „przesuwanie” podatków z jednego podmiotu na
inne spółki zależne. W myśl nowych przepisów, wynikająca z takiego działania
korzyść podatkowa obłożona została dodatkowym podatkiem w wysokości…
100% (The Parliament of Tanzania, 2017c: Section 33 oraz Section 37).
Nowe przepisy podatkowe zmieniają także procedurę ustalania wartości
rynkowej surowców. Zgodnie z ich zmienioną treścią wartość rynkowa
surowców ustalana ma być na podstawie wyceny dokonywanej przy obecności
lokalnego komisarza ds. górnictwa oraz przedstawiciela Tanzańskiego Urzędu
Podatkowego. Co więcej nowe prawo wprowadza możliwość odrzucenia
przez władze wyceny eksportowanych surowców, jeżeli ta uznana zostanie za
zaniżoną, i jednocześnie przyznaje rządowi w takim przypadku opcję do ich
pierwokupu (po zaniżonej cenie). Istotne zmiany podatkowe wprowadzono
także w prawie podatkowym korporacji wydobywających gaz. W myśl nowych
przepisów status kosztu podatkowego straciły opłaty koncesyjne, a tym samym
zwiększona została podstawa opodatkowania (The Parliament of Tanzania,
2017c: Section 36).
Nowe prawo podnosi także wielkość udziałów przypadających rządowi
tanzańskiemu we wszystkich przedsięwzięciach związanych z wydobyciem
surowców w Tanzanii z 8 do 16% (np. w spółkach joint-venture tworzonych
z korporacjami międzynarodowymi), a w niektórych przypadkach nawet do
66%, zaś ulgi podatkowe przyznawane poszczególnym podmiotom w związku
z ich planowanymi inwestycjami w sektorze surowcowym mogą być konwertowane przez rząd na akcje tych podmiotów (The Parliament of Tanzania, 2017c:
Section 25). Regulacje te na pewno wpłyną istotnie na kształt negocjowanej
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właśnie umowy ramowej pomiędzy tanzańskim rządem a konsorcjum korporacji
planujących budowę terminala LNG – wielkość związanych z tą inwestycją ulg
podatkowych liczona będzie w setkach milionów dolarów.
Kolejnym elementem zmieniającym uwarunkowania negocjacji jest nałożony
przez nowe prawo obowiązek umożliwienia mieszkańcom Tanzanii bezpośredniej partycypacji w zyskach z wydobycia surowców (np. poprzez możliwość
zakupu akcji spółek wydobywczych na giełdzie w Dar es Salaam – w takim
przypadku wszystkie korporacje działające w Tanzanii musiałyby wprowadzić
swoje akcje do obrotu na lokalnej giełdzie).
Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych przez nowe prawo jest
możliwość renegocjacji wszystkich obowiązujących obecnie kontraktów z korporacjami wydobywczymi. W myśl przepisów każda podpisana do tej pory umowa
ma zostać poddana szczegółowemu audytowi i w razie gdyby jakikolwiek jej zapis
uznany został za „niezgodny z sumieniem” (ang. unconsiousable) i sprzeczny
z interesem narodowym, mogłaby ona zostać rozwiązania. Przykładowo występowanie w umowie zapisu o stosowaniu arbitrażu międzynarodowego (co było
dość powszechną praktyką w podpisywanych umowach) stanowi wystarczającą
podstawę do renegocjacji całej umowy (The Parliament of Tanzania. 2017b).
W tym miejscu należy nadmienić, że nowe przepisy nakazują rozstrzyganie
wszelkich sporów przez sądy tanzańskie (uniemożliwiając tym samym stosowanie klauzul o arbitrażu międzynarodowym).
Zmiany dotyczą także możliwości stosowania i zakresu klauzul stabilizacyjnych (ang. stabilistaion clauses). W myśl nowych przepisów wszelkie klauzule
stabilizacyjne, po pierwsze, nie mogą „zamrażać prawa lub zabierać [Tanzanii]
zwierzchności nad surowcami”; po drugie, klauzule te powinny być „specyficzne”,
tj. odnosić się do wąskiego i precyzyjnego zakresu prawa; i po trzecie, ich obowiązywanie w czasie ma być ograniczone i podlegać cyklicznym renegocjacjom
(co 5 lat) (The Parliament of Tanzania, 2017c: Section 25).
W zakresie wymagań dotyczących licencji na poszukiwanie i wydobycie
surowców najważniejszym postanowieniem nowego prawa jest nałożenie na
posiadacza licencji obowiązku wywiązania się z planu inwestycyjnego, bowiem
odsprzedaż licencji możliwa będzie tylko w przypadku, gdy licencjodawca
(tj. tanzański rząd) uzna, że podmiot odsprzedający licencje wywiązał się ze
przedłożonych wcześniej planów inwestycyjnych (The Parliament of Tanzania,
2017c: Section 8). Założeniem nowych przepisów jest minimalizacja liczby czy
też całkowite wykluczenie przypadków, w których podmioty nabywają licencję
poszukiwawcze i/lub wydobywcze, trzymają je przez kilka lat, nie dokonując
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żadnych inwestycji, a następnie odsprzedają z zyskiem. Takie działanie, w świetle
nowych przepisów, nie będzie już możliwe.
Kolejna rewolucyjna zmiana dotyczy możliwości eksportu nieprzetworzonych surowców. Sekcja 9. Sovereignty Act nakazuje bowiem, co do zasady, aby
każdy wydobyty surowiec został wzbogacony w Tanzanii przed jego eksportem.
Tym samym nowe przepisy wprowadzają zakaz wywozu z Tanzanii nieprzetworzonych surowców – przepisy te mają na celu przyspieszyć realizację założeń
prezydenta Magufuliego dotyczących przyspieszonej industrializacji Tanzanii
w najbliższych latach.
Wreszcie, w celu dalszego uszczelnienia systemu poboru opłat i podatków,
każdy wydobyty surowiec, zanim zostanie poddany obróbce i wyeksportowany,
musi trafić do Rządowego Magazynu Surowców, gdzie zostanie wyceniony przez
komisję, w której skład wchodzić ma m.in. przedstawiciel urzędu podatkowego.
Nie wiadomo natomiast – przepisy tego nie precyzują – czy do Rządowego
Magazynu Surowców transportowany ma być również gaz. Wydaje się, że choćby
z punktu widzenia praktycznego przepisy te nie będą miały zastosowania (przynajmniej wprost) do gazu naturalnego.
Uchwalone przez tanzański parlament prawo w wielu miejscach wprowadza
regulacje rewolucyjne w skali kontynentu afrykańskiego. Proponowane rozwiązania, w tym częściowa konwersja przyznanych ulg podatkowych na akcje, zakaz
odsprzedaży licencji bez zrealizowania zgłoszonego w trakcie nabycia licencji
planu inwestycyjnego czy nakaz uszlachetniania i obróbki surowców przed
ich eksportem, wydają się być zasadne i kompatybilne z celami rozwojowymi
Tanzanii.
Jednak jak podkreślają eksperci, wiele z wprowadzonych przepisów jest
niejednoznacznych i wymagać będzie doprecyzowania w aktach wykonawczych
(Woodroffe, Genasci, Scurfield, 2016). Bez wątpienia jednak wprowadzone
zmiany wzmacniają pozycję negocjacyjną prezydenta i rządu w konfrontacji
z korporacjami międzynarodowymi, dostarczając im wielu nowych narzędzi
w walce z cenami transferowymi, umożliwiając też nabywanie licencji w celach
spekulacyjnych czy niewywiązywania się z obowiązków inwestycyjnych.
Kluczową dla przyszłości politycznej Tanzanii kwestią pozostaje pytanie,
czy rządowi uda się zapewnić stały dopływ dodatkowych środków związanych
z eksportem gazu przed zakończeniem drugiej kadencji JPM. Jeśli tak by się
stało, to w każdym z dwóch – zarysowanych poniżej – najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwój Tanzanii zapewniłoby pozostawanie u władzy
CCM. W pierwszym scenariuszu prezydent Magufuli, reinwestuje środki z gazu
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wewnątrz państwa i wspomaga jego industrializację, co wzmacnia jego mandat.
W drugim mamy powrót do reżimu neopatrymonialnego, zaś środki zdobyte
od koncernów gazowych używane są dla utrzymania sieci patronażu wewnątrz
Tanzanii.
GŁÓWNE CZYNNIKI DETERMINUJĄCE POZYCJE NEGOCJACYJNE
W SEKTORZE GAZOWYM

Negocjacje pomiędzy korporacjami wydobywczymi a tanzańskim rządem
toczyły się w trakcie prac nad artykułem i ich wynik jest wysoce niepewny.
Niemniej jednak na podstawie zebranego materiału faktograficznego można
nakreślić zarys stanowisk obu stron i wyłanianie się pól, na których pojawić się
mogą kontrowersje.
Pierwszym czynnikiem, który strukturalizuje proces negocjacyjny, jest
przyjęta przez administrację prezydenta Magufuliego strategia industrializacji
Tanzanii. Gaz jest elementem koniecznym dla jej realizacji. Z jednej strony
wzrost wydobycia sprawi, że możliwe będzie wykorzystanie tego surowca na
szerszą skalę w procesie elektryfikacji państwa (przerwy w dostawach gazu i słaba
infrastruktura są postrzegane jako główne przyczyny nierozwijania się przemysłu w Tanzanii); z drugiej środki uzyskane dzięki podatkom płaconym przez
korporacje wydobywcze będą stanowiły kapitał inwestycyjny. Jeśli prezydent
Magufuli ma zrealizować plan przekształcenia swojego państwa w kraj o średnim
dochodzie podczas pozostających mu ośmiu lat rządów, musi wdrażać założone
projekty w życie, a sektor gazowy wydaje się naturalnym źródłem kapitału.
Korporacje wydobywcze natomiast, angażując się w Tanzanii, działają w kontekście globalnym. Tanzania jest dla nich jednym z wielu aktywów. Aktywem
obiecującym, ale możliwym do porzucenia, jeśli gdzieś indziej pojawią się lepsze
perspektywy lub warunki umowy z tanzańskim rządem będą nie do zaakceptowania.
Kolejnym czynnikiem, który należy brać pod uwagę w procesie negocjacji,
jest cena gazu. Inwestycje w górnictwo węglowodorów są ze swojej natury
długoterminowe i wiążą się z dużą kapitałochłonnością, zaś relatywnie niskie
obecnie ceny ropy i gazu na rynkach międzynarodowych wzmacniają pozycję
negocjacyjną korporacji wydobywczych. Niemniej jednak dla takich koncernów
jak Statoil, którego główne złoża na Morzu Północnym stają się coraz droższe
w eksploatacji, poszukiwanie nowych źródeł gazu i ropy staje się koniecznością.
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Równocześnie, biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku surowcowym i utrzymujące się na niskim poziomie ceny gazu, rozpoczynanie dużych inwestycji,
które wprowadzą kolejne ilości surowca na rynek, niekoniecznie jest rozwiązaniem najbardziej optymalnym.
Otwarte pozostaje również pytanie, czy w Afryce Wschodniej jest miejsce
na dwa terminale LNG, gdyż budowa drugiego jest planowana w Mozambiku.
W procesie negocjacyjnym występuje również widoczna asymetria informacji. Reprezentanci korporacji wydobywczych sami przyznawali, że organizują
szkolenia dla członków administracji państwowej, podczas których wyjaśniają
im, jak działa sektor górnictwa gazu i w jaki sposób należy efektywnie ściągać
podatki od korporacji (sic!). Rząd tanzański ma jednak świadomość, że może nie
być w stanie ściągać należnych mu danin, jeśli uruchomiona zostanie produkcja
gazu, dlatego też w procesie negocjacyjnym bardzo mocno stawia na – wzmiankowaną wcześniej – konieczność wdrożenia efektywnego local content law, tj.
konieczności wyboru przez korporacje wydobywcze tanzańskich usługodawców
i tanzańskich towarów. Jest jednak tajemnicą poliszynela, że korporacje mogą
w taki sposób konstruować warunki zamówienia, iż w Tanzanii nie znajdą się
podmioty gospodarcze, które byłyby w stanie spełnić określone w nich warunki
(np. ilość towaru lub jego specyfikacja techniczna), co w efekcie może prowadzić
do pogłębienia niezadowolenia społecznego i wzmocnienia poczucia bycia
wyzyskiwanym przez korporacje gazowe.
Ponadto problemem, na rozwiązanie którego tanzańska administracja wydaje
się nie być gotowa, są ceny transferowe w rozliczeniach pomiędzy spółkami
matkami i córkami w przemyśle wydobywczym. Jest sytuacją paradoksalną
i w dużej mierze patologiczną, że to Statoil przeprowadza szkolenia dla urzędników tanzańskiego urzędu skarbowego (ang. Tanzania Revenue Authority), w jaki
sposób mają oni wykrywać i przeciwdziałać cenom transferowym w przemyśle
wydobywczym.
Najważniejszym wynikiem badań jest odkrycie nowego i zdefiniowanego
według najlepszej wiedzy autorów (prezentowanego wcześniej w dyskursie akademickim) pola w relacjach rząd–koncerny wydobywcze, na którym ogniskuje
się proces negocjacyjny – walki o kontrolę nad czasem wdrażania określonych
rozwiązań w życie. Korporacje chcą mieć wpływ na przebieg procesu negocjacyjnego przez możliwość odwlekania w czasie decyzji o budowie terminala
LNG. Natomiast rząd chce wprowadzać w życie regulacje, które umożliwią mu
długookresowe korzyści z górnictwa gazu, mając jednak świadomość, że posiada
dużo mniejszą wiedzę techniczną od koncernów wydobywczych. To koncerny
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zdecydują, kiedy i czy w ogóle będą wydobywały gaz w Tanzanii, co daje im
możliwość ciągłego wywierania wpływu na administrację państwową. Wpływ ten
będzie możliwy tak długo, aż nie powstanie terminal LNG. Wydaje się, że koszt
jego budowy będzie tak duży, że po jego powstaniu wydobycie będzie musiało
mieć miejsce. Jednakże do momentu zbudowania terminala LNG korporacje
posiadają efektywną dźwignię negocjacyjną, która pozwala im domagać się
wprowadzania w życie satysfakcjonujących je rozwiązań w danej perspektywie czasowej. Rząd natomiast stworzył zręby ram prawno-instytucjonalnych
regulujących proces wydobycia, co – jak zauważono powyżej – jest wyjątkowe
w kontekście państw surowcowych w Afryce, gdzie zazwyczaj produkcja określonych kopalin odbywała się równolegle z tworzeniem regulacji w tym zakresie,
a nierzadko rozpoczynała się przed ich wejście w życie.
REFLEKSJE KOŃCOWE

Tanzańskie zasoby gazu nie należą do najatrakcyjniejszych na świecie, jednakże
ze względu na ich charakter (złoża typu offshore7) i położenie relatywnie blisko
perspektywicznych rynków azjatyckich mogą być interesującą alternatywą dla
gazu pochodzącego z regionu Zatoki Perskiej czy Morza Północnego.
Tanzania jest państwem stabilnym politycznie, które przez dekady charakteryzował neopatrymonialny system rządów. Walka nowej administracji z neopatrymonializmem czyni obecną sytuację wysoce nieprzewidywalną, jednakże to
polepszenie bytu Tanzańczyków będzie dla CCM kluczem do wygrania kolejnych
wyborów. Według innego scenariusza, dodatkowe wpływy budżetowe z gazu
mogą posłużyć do utrzymywania sieci patronażu w CCM. Z formalnego punktu
widzenia, wykorzystanie środków pochodzących ze sprzedaży gazu na utrzymywanie patronażu politycznego może być utrudnione, jeśli Tanzania rzeczywiście
wprowadzi w życie tzw. norweski model zarządzania sektorem surowcowym,
który zakłada oszczędzanie dużej części dochodów pochodzących z górnictwa.
Niemniej, przynajmniej na poziomie retorycznym, obecna administracja chce
wprowadzać w życie program przekształcenia Tanzanii w kraj o średnim dochodzie i jej priorytetem jest industrializacja oraz akumulacja kapitału wewnątrz
Tanzanii. Zwiększenie rocznych dochodów budżetowych o ponad 15% dzięki
7
Złoża takie pomimo, iż droższe w eksploatacji są w mniejszej mierze narażone na obstrukcję
i protesty lokalnych społeczności związane np. z przesiedleniami, czy tytułami własności.

194

ATHENAEUM

vol. 58/2018

Polskie Studia Politologiczne

eksportowi gazu, znacznie przybliżyłoby Tanzanię do osiągnięcia założonych
celów rozwojowych, a co za tym idzie – wygrania kolejnych wyborów przez
CCM. Tym samym pozostanie CCM u władzy jest skorelowane z koniecznością
podnoszenia dochodów państwa.
Koncerny produkujące gaz są świadome, że obecna administracja państwowa
posiada dużo mniejszą wiedzę na temat sektora wydobywczego niż one, rząd
natomiast stara się wprowadzać regulacje, które nakazywałyby koncernom
wydobywczym w większej mierze opierać się na lokalnych dostawcach towarów
i usług, gdyż wie, iż może nie być w stanie efektywnie ściągać należnych mu
danin po rozpoczęciu produkcji. Korelacja obecnej sytuacji z produkcją złota
i tanzanitu nie dają podstaw do optymizmu w tym zakresie. Niemniej rząd jest
świadomy, iż proces negocjacyjny z koncernami wydobywczymi charakteryzuje
duża asymetria wiedzy. Zaś jedynym skutecznym narzędziem, które ma w swoich
rękach jest przedłużanie wydawania decyzji administracyjnych, które pozwala
mu – w jakiejś mierze – kontrolować przebieg negocjacji.
Równocześnie, Tanzania jest państwem wyjątkowym w kontekście subsaharyjskim, gdyż pomimo braku komercyjnej produkcji gazu funkcjonują tam
instytucje i regulacje mające na celu unormowanie tego procesu. Pomimo to, ze
względu na konieczność budowy terminala LNG to korporacje wydobywcze są
w stanie efektywnie kształtować agendę negocjacji z rządem, gdyż ostateczna
decyzja o ich długoterminowym zaangażowaniu w Tanzanii w zasadzie jeszcze
nie zapadła. Również odkrycie czterokrotnie większych niż tanzańskie złóż gazu
u wybrzeży Mozambiku sprawia, że obydwa państwa mogą być postawione
w sytuacji gdy będą zmuszone prowadzić licytację na korzystniejsze warunki
dla działalności koncernów wydobywczych.
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— ABSTRACT —

Pytanie badawcze tekstu sprowadza się do
rozważań nad możliwością aplikacji teorii
postkolonialnych w przypadku postsowieckiej
Gruzji. Krytyka postkolonialna niemal ominęła
sferę postsowiecką, pozostawiając ogromną przestrzeń polityczną w monopolu idei interpretacji
przez badania systemowo-tranzycyjne. Przez
rozważania nad potencjalnymi limitacjami dla
możliwości przepisania teorii w odmiennych
uwarunkowaniach politycznych autor próbuje
rozwinąć szerszą perspektywę dla interpretacji
socjopolitycznych procesów w postsowieckiej
Gruzji. Przypadek Gruzji jest interesujący dla
teorii postkolonialnych, gdyż zgodnie z hipotezą
Gruzja podlega dwoistości postkolonialnego

The article is trying to answer the question
whether the application of postcolonial theories is
possible when the example of Post-Soviet Georgia
is taken into consideration. Postcolonial critique
almost avoided the former Soviet Union, leaving
the huge cultural space with the lack of diversified approach. Through the analysis of potential
limitations for re-writing of the theory in other
political circumstances, the author attempts to
develop the broader background for the interpretation of sociopolitical processes in the PostSoviet Georgia. The case of Georgia is interesting
because of the possible hypothesis that Georgia as
postcolonial entity faces the experience of duality. Georgia faces up the multi-layered obstacles

   * Tekst powstał w rezultacie badań terenowych przeprowadzonych w Armenii, Gruzji i Abchazji
w lecie 2013 roku dzięki grantowi wewnętrznemu Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzupełniony został o materiały zebrane podczas dwuletniego pobytu badawczego
w International School for Caucasus Studies na Ilia State University w latach 2014 – 2016. Oba granty
badawcze służą zebraniu. materiałów do pracy doktorskiej, której istotną częścią jest teoretyczno-metodologiczna analiza praxis postkolonialnego na Kaukazie Południowym.
** Polska Akademia Nauk w Warszawie, Instytut Studiów Politycznych.
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doświadczenia. Z jednej strony podlega procesom
dependencyjnym ze strony byłego hegemona,
z drugiej w ten sam sposób (jako kolonialny
dzierżawca przemocy) postrzegana jest przez
mniejszości etniczne w „lokalnym” imperium.
Zatem, używając nomenklatury postkolonialnej,
tekst stara się zredefiniować transformacyjne
i postkolonialne doświadczenie Gruzji.
Słowa kluczowe: postkolonializm, Gruzja,
dekolonizacja umysłów, konflikty postsowieckie
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connecting with political and cultural heritage of
Russification, but also is treated as the colonizer
by the ethnic minorities. Therefore, using postcolonial nomenclature, paper is trying the redefine
the transformational and postcolonial experience
of Georgia.
Keywords: postcolonialism, Georgia, decolonization of minds, Post-Soviet conflicts

WSTĘP

Vitaly Chernetsky, opisując podejścia konceptualne i metodologiczne do postsowieckości i postsocjalizmu, stwierdził, że „(…) postkolonializm jest prawdopodobnie jedynym wielkim współczesnym dyskursem, który w dużej mierze
jest, z dumą i uporczywie, ignorowany [w sferze postsowieckiej – aut.] (stare
imperialne nawyki umierają długo (2007, s. 43)1. Od umownego początku akademickiego zainteresowania postkolonializmem, a więc publikacji Orientalizmu
Edwarda W. Saida w 1979 roku (1979, 2005), teorie postkolonialne wykraczają
mocno poza pierwotny obszar zainteresowań, a więc dziedzictwo kolonializmu
brytyjskiego i francuskiego. Jest to ekspansja nie tylko metodologiczna i teoretyczna w dyscyplinie pierwotnej, ale również ekspansja ponaddyscyplinarna
oraz geograficzna i polityczna. Wywodzące się z badań literackich, wędrujące
pojęcia ekspansywnie odżegnują się od dyscypliny (która ma tu podwójne
znaczenie – akademickie, ale także dyscyplinujące, dyskursywnie przemocowe,
a więc regresywne) (Bal & Marx-MacDonald, 2002). O potrzebie przekraczania
w celu budowania globalnej krytyki postkolonialnej pisał David Chioni Moore,
nawiązując również do sfery postsowieckiej (Chioni Moore, 2001). Chernetsky,
pisząc o pominięciu postsowieckości, wyolbrzymił braki aplikacji teorii postkolonialnych w badaniach postsowieckości. W ostatnich latach pojawiło się sporo
wartościowych prac, również tworzonych przez polskich badaczy (Beauvois,
2005; Beinorius, 2013; Broers, 2008; Chernetsky, 2007; Condee, 2009; Etkind,
1

Tłumaczenie własne. Co ciekawe, chwilę wcześniej Chernetsky wspomina jako jedną z niewielu
prób tego sposobu widzenia Trubadurów Imperium E. Thompson, stwierdzając eufemistycznie, że
książka jest „forsowna, ale wadliwa” (Thompson, 2000).
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2011; Janion, 2003; Kuzio, 2002; Michaels, 2004; Morozov, 2015; Racevskis,
2005; Riabczuk, 2015; Smola & Uffelmann, 2016; Sowa, 2011; Thompson, 2000;
Todorova, 2008; Uffelmann, 2013; Zarycki, 2014). Niemniej wydaje się być
słuszne stwierdzenie, że jest to marginalnie podejmowana dyskusja, szczególnie
w naukach politycznych, oraz że wiele jeszcze problemów badawczych może
zostać poddanych analizie za pomocą narzędzi teoretycznych wypracowanych
w PT2. Odpowiedź na pytanie, skąd bierze się to istotne, często celowe pominięcie, było już podejmowane (Zob. m.in.: Adams, 2008; Hladík, 2011; Krzysztan,
2016; Tlostanova, 2012, 2015a, 2015b).
Dyskusja nad pominięciem nie jest jednak podstawowym celem tego
tekstu. Stanowi go z kolei problem badawczy, którym jest próba przybliżenia
potencjału aplikacji teorii postkolonialnych w badaniach postdyscyplinarnych
nad peryferiami byłego Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, ujęty
w studium przypadku Gruzji. Hipoteza tej pracy jest następująca: w dyskursie
postkolonialnym Gruzja poddana jest wieloznacznej dwoistości doświadczenia,
będąc zarówno kolonizowanym, jak też kolonizującym. Hipoteza wynika z kilku
uwarunkowań:
1.	 Gruzja była uzależniona politycznie, będąc peryferyjną częścią imperium
(najpierw Imperium Rosyjskie, a potem ZSRS). W związku z tym pojawiły się typowe polityczne strategie postkolonialne (mimetyzm, kompradorstwo, dependencja strukturalna). [Dependencyjna postkolonialna
dwoistość doświadczenia].
2.	 Obserwowalna jest strategia budowania narracji wyższości wobec byłego
kolonizatora (zarówno polityczna, jak też cywilizacyjna i kulturowa).
Pojawia się również antykolonialny nacjonalizm. [Narracyjna postkolonialna dwoistość doświadczenia].
3.	 Postkolonializm konfliktów zamrożonych w Abchazji i Osetii Południowej. Gruzja jako państwo kolonialne. Kultura gruzińska jako system
przemocy [Schizoidalna postkolonialna dwoistość doświadczenia].
4.	 Gruzja postkolonialna jako państwo symbolicznie opresyjne. Polityczno-społeczna przemoc symboliczna wobec mniejszości etnicznych [Opresyjno-symboliczna postkolonialna dwoistość doświadczenia].

2
Aby się nie powtarzać, w każdym miejscu, gdzie przywoływać będę metodologie i teorie
postkolonialne, używać będę skrótu PT (postcolonial theories).
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Postkolonializm cechuje się nieustannym rozszerzaniem i potencjalną możliwością dalszych podziałów, jak pisał sam Said (2005, s. 91). Wychodząc od tego
założenia, pozostałości rosyjskiego, a potem sowieckiego imperium stanowić
powinny inspirującą przestrzeń badawczą dla interpretacji postkolonialnej.
Istnieje jednak kilka uwarunkowań, które – zdaniem części teoretyków – czynią
tę refleksję mocno ograniczoną:
1.	 Obsesja Zachodu i tradycyjne zainteresowanie teorii krytyką „zachodnich” imperiów kolonialnych.
2.	 Marksistowskie i marksowskie źródła refleksji postkolonialnej (pozorna
niechęć metodologiczna).
3.	 Niejasny podział między centrum i peryferiami („kontynentalność”
i płynność imperium).
4.	 Struktura ZSRS (teoretyczny brak hegemonii jednej tylko nacji) i nieoczywistość kolonialnego hegemona i spadkobiercy.
5.	 Ideologiczność i polityczność postkolonializmu.
Jak postaramy się wykazać, każde z tych ograniczeń ma swoje odzwierciedlenie na jednym z poziomów postkolonialnego doświadczenia Gruzji. Poprzez
próbę dialektycznego odrzucenia limitacji przeprowadzona zostanie analiza
poszczególnych warstw podporządkowania.
Wychodząc od takich założeń, spróbujemy zbudować przyczynek teoretyczno-metodologiczny do pogłębionych badań dotyczących postkolonialnego
doświadczenia Gruzji.
DEPENDENCYJNA POSTKOLONIALNA DWOISTOŚĆ
DOŚWIADCZENIA. POSTKOLONIALIZM POLITYCZNY

W politologicznej perspektywie gruzińskiej sytuacji postkolonialnej wyróżnić
można cztery najistotniejsze czynniki podległości (Gawrycki & Szeptycki, 2012,
ss. 212 – 224)3.
Gruzja była członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw między rokiem
1993 a 2008, kiedy to po wojnie sierpniowej oficjalnie ją opuściła (Kakachia &
Minesashvili, 2015). Mimo skostniałego charakteru organizacji, jej istnienie jest
3

Gawrycki i Szeptycki wyróżniają jeszcze czynnik demograficzny, czyli wykorzystanie Rosjan
mieszkających w byłych republikach sowieckich, jednak nie ma on znaczenia w przypadku Gruzji,
stąd pominięcie.
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istotnym czynnikiem podkreślającym postkolonialne zależności (Zob. np. Brzezinski, Sullivan, & D.C., 1997; Robson, 2006). Rola tejże może być porównana
do statusu „brytyjskiej” Wspólnoty Narodów i Międzynarodowej Organizacji
Frankofonii. Podobnie jak one, również WNP, nie posiadając formalnej struktury
oddziaływania, pozostawiła nowo utworzone państwa w bezpośredniej zależności, zarówno ekonomicznej, jak i kulturowej. Jej ewoluująca forma, której zwieńczeniem ma być powstanie na całym terytorium postsowieckim Euroazjatyckiej
Wspólnoty Gospodarczej, wskazuje na chęć wciągnięcia przez byłą metropolię
dawnych peryferii w bezpośrednią strefę wpływów, zarówno ekonomicznych,
jak i politycznych (Freire, 2008). Z perspektywy postkolonializmu na poziomie
hard power istnienie takich projektów reintegracyjnych, mimo ich słabości,
jest kluczowe. Poziom stosunków zależności pośrednio generowany przez
podobne próby obrazuje przykład Gruzji, która starając się, po wojnie w 2008
roku, wyzbyć wszelkich dróg nacisku, w pierwszej kolejności zrezygnowała
z członkostwa w organizacji. Zarówno w Moskwie, jak i w Tbilisi to działanie
było interpretowane nie tylko przez pryzmat chęci powrotu do jedności z ideą
Zachodu, ale konieczności zerwania więzów podporządkowania.
Konflikty w przestrzeni postsowieckiej po okresie radykalizacji procesów
irredentyzmu i szowinizmu narodowego spowodowały wymuszony powrót do
władzy byłych wysokich funkcjonariuszy sowieckiego aparatu władzy (kompradorstwo). Fiasko rządów Zwiada Gamsachurdii oraz wewnętrzna dezintegracja
doprowadziły do restytucji Eduarda Szewardnadzego4, byłego pierwszego sekretarza Gruzińskiej SRS oraz ministra spraw zagranicznych ZSRS. Powrót nomenklatury do władzy jest typowy dla przestrzeni postkolonialnych. System sowiecki
cechował się niską aktywnością opozycji, co w konsekwencji spowodowało brak
kompetentnych elit po rozpadzie imperium. Pozorna stabilność doświadczonych
aparatczyków była kuszącą perspektywą, która z czasem sprowadziła relację
z byłym kolonizatorem do postaw politycznego mimetyzmu i kompradorstwa
(Gawrycki & Szeptycki, 2012, ss. 213 – 214). Przejęcie władzy przez Szewardnadzego wiązało się w Gruzji z decyzjami politycznymi, których głównym spoiwem
była strategia wykorzystania siły byłej metropolii dla osiągnięcia wymiernych
profitów (zakończenie wojny w Abchazji i wojny domowej). Było to zachowanie
4
W tekście używam transliteracji języka gruzińskiego opracowanej przez prof. Andrzeja Pisowicza (http://ksng.gugik.gov.pl/pliki/latynizacja/gruzinski.pdf). W przypadku języka rosyjskiego
używam transliteracji na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do
mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.
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status quo, będące jednak polityką regresywną. Stąd też brała się zbieżność działań
Szewardnadzego z rosyjską racją stanu oraz podobny program ekonomicznych
działań „reformatorskich” i usystematyzowana rola korupcji. Taki zdefiniowany
sposób działania (bandwagoning) skutkował bezpośrednio określonymi limitacjami demokratycznych narzędzi, a finalnie doprowadził do kompromitacji
skostniałego systemu i alternacji władzy w wyniku Rewolucji Róż5.
Polityka energetyczna i jej instrumentalne wykorzystanie jest elementem
rosyjskiej polityki siły. Zgodnie z założeniami budowanie zależności energetycznej jest istotnym elementem regulowania stosunków z Gruzją. Tzw. polityka
cenowa była wykorzystywana wielokrotnie wobec niepokornego działania
prezydenta Micheila Saakaszwilego, w czarno-białych barwach postrzegającego
relacje z Rosją i z Zachodem (polityka niebezpieczeństwa) (Pliszczyńska, 2010).
Jakkolwiek energetyka jest główną kartą przetargową, służąca do temperowania
antyrosyjskich i antykolonialnych nastrojów, to podobną neokolonialną ingerencję zaobserwować można także w innych obszarach gospodarki. Jest to typowo
postimperialny sposób regulacji relacji z byłą kolonią bądź peryferiami.
Kolejną ingerencją w wewnętrzne sprawy Gruzji była obecność rosyjskich baz
wojskowych. Był to podstawowy czynnik, pozwalający utrzymać „zamrożone”
konflikty na terenie Gruzji przed wojną sierpniową. Jak słusznie stwierdza Nikolai Sokov, obecność baz militarnych jest typowa dla państw, w których Rosja
nadal chce zachować wiodącą kolonialną rolę6. Stąd też pragmatyczne szybkie
wycofanie wojsk z państw satelickich w Europie Środkowej oraz z państw bałtyckich w celu zwiększenia wpływu na integralność terytorialną Kaukazu, Ukrainy,
Białorusi, Mołdawii oraz Azji Środkowej. W przypadku Gruzji likwidacja baz jest
działaniem jedynie pozornym. Poza wspomnianą już obecnością wojsk na terenie
republik secesjonistycznych, kluczowe znaczenie ma także stałe podgrzewanie
atmosfery wokół konfliktów. W Gruzji istnieje powszechna opinia, że gdyby nie
kolonialny interwencjonizm militarny Rosji, sporne kwestie z Osetyjczykami
i Abchazami udałoby się rozwiązać pokojowo i w krótkim czasie7.
5

Mimo wszystko postać Szewardnadzego jest niejednoznaczna. Jego polityka wobec Rosji
opierała się na wykorzystywaniu potencjału silniejszego sąsiada dla wymiernych korzyści.
6
Były to: Waziani, Achalkalaki i Batumi. Czwarta z dużych baz znajduje się na terytorium Abchazji w Gudaucie. Trudna do określenia jest rzeczywista ilość rosyjskich żołnierzy w Osetii Południowej i Abchazji (Sokov, 2005).
7
Wniosek wyciągnięty na podstawie ponad setki wywiadów przeprowadzonych w Gruzji
w latach 2013 – 2016. Co ciekawe w Abchazji, mimo wzrastającej postawy antyrosyjskiej, ten wniosek
o możliwej koncyliacji nie jest już tak oczywisty.
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NARRACYJNA POSTKOLONIALNA DWOISTOŚĆ DOŚWIADCZENIA.
KU DEKOLONIZACJI UMYSŁÓW

Opisane powyżej czynniki strukturalne stanowią tylko fragment postkolonialnej
krytyki. Trudniejsze do zdefiniowania są te elementy zależności, które określić
należy mianem mentalnych (Spivak, 2006, s. 651), bowiem w autotelicznej „sferze [kultury – aut.] najtrudniej jest przeprowadzić dekolonizację” (Gawrycki &
Szeptycki, 2012, s. 159). Teoretycy antyzachodniego postkolonializmu wskazują
na istotną rolę tego, co najtrafniej zdefiniował Ngugi wa T’hiong’o – dekolonizacji
umysłów (2011). Związki peryferii z metropolią – zaczynające się od uzależnienia ekonomiczno-politycznego, które zostało opisane m.in. przez Lenina, wraz
z procesami pogłębiania się zależności –- coraz wyraźniej oddziałują na poziom
społeczny, a następnie przez swą permanentną obecność redefiniują wartości
(1999). W przestrzeni postsowieckiej najpełniejszą próbą oddania procesów
zmiany świadomościowego postrzegania jest semantyczna konstrukcja homo
sovieticus, która ma jednak, ze względu na swój głęboko metaforyczny charakter, sporo mankamentów, jeśli używana jest do analizy procesów politycznych
(Miłosz, 2009; Staniszkis, 2006; Śpiewak, 2005; Tischner, 1992; Zinoviev, 1984).
Przyjrzyjmy się podstawowym elementom kulturowych zależności postkolonialnych, które zaobserwować można w Gruzji.
Po pierwsze – obsesja Zachodu, eksport idei i tożsamość wyjątkowości. Jest
to pogląd oparty na interpretacji Zachodu przez pryzmat jego istnienia jako
systemu opresyjnego. Dipesh Chakrabarty, wskazując na źródła podporządkowania, postuluje stopniową limitację zgubnego wpływu rewolucji kartezjańskiej
i filozofii Oświecenia, które położyły intelektualną podstawę pod budowę relacji
kolonialnych. Opiera się natomiast na ponowoczesnych i poststrukturalnych
koncepcjach Szkoły Annales, Jacquesa Derridy i Michela Foucaulta (Chakrabarty, 2011, ss. 7 – 21). Ta dualność spojrzenia wtłacza perspektywę postkolonialną w uniwersalia, przez które całość doświadczenia przyjmuje negatywny
wydźwięk, a jedyną ścieżką ucieczki jest odżegnanie się od traumy kolonializmu
brytyjskiego czy francuskiego. W przestrzeni posowieckiej, w kontekście Gruzji,
trudno mówić o jedynie negatywnym, zgubnym wpływie implementacji zachodnich idei. ZSRS nigdy nie budował tożsamości ideowej własnej ekspansji na
wykorzystaniu osiągnięć scjentyzmu oświeceniowego i kartezjanizmu. Słuszność
zdaje się mieć Josef Kroutvor, pisząc o ahistoryczności Wschodu (1998, s. 30).
Idea „Zachodu” w całej historii państwowości Rosji pojawiła się jedynie epizodycznie, nigdy nie stanowiąc podstawy tożsamości kulturowej zarówno wśród
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elit, jak i tym bardziej na poziomie społecznym. Obsesja Zachodu w omawianym
kontekście związana jest z budowaniem antykolonialnego nacjonalizmu, który
wedle teorii Benedicta Andersona miał być tworzony w opozycji do źródeł kolonializmu, a więc kapitalizmu i Reformacji (1997, ss. 48 – 57)8. Stricte zachodnie
idee pojawiają się w Gruzji w wyniku kolonializmu rosyjskiego, a mimo to (co
neguje m.in. idea prometeizmu), antykolonialna tożsamość gruzińska opiera
się na budowaniu narracji o znacznie głębiej powiązanej z Zachodem historii
cywilizacji gruzińskiej, która została przerwana przez inwazję barbarzyńskiego
Imperium Rosyjskiego.
Gia Nodia twierdzi, że w przypadku Gruzji można mówić o „eksportowanych”
czynnikach tożsamości narodowej. Związane są one z aksjologią tradycyjnie
przypisywaną Zachodowi. Chrześcijaństwo i hellenistyczne koneksje pozwalały na kulturową ciągłość w zderzeniu z imperializmem tureckim, arabskim
i perskim. Jednocześnie przez definiowanie się w kontrze do „dzikiego orientu”
skłaniały do poszukiwania połączeń z Zachodem (Nodia, 1998, s. 13; Zadura,
2010, ss. 281 – 287). W efekcie wykreowała się swoistość gruzińskich opowieści
założycielskich, które podkreślały „pierwotność” Gruzji jako kolebki świata
antycznego przez rozliczne kontakty władców Kolchidy i Iberii z antyczną Grecją
(Janicki, 2009, ss. 105 – 106). Jednakże pomostem łączącym Gruzję z Zachodem
była także imperialna Rosja. Redefinicja i rekonstrukcja świadomości i tożsamości narodowej u zarania niepodległościowego doświadczenia w XX wieku
związana była w znacznej mierze z nacjonalistycznym i deterministycznym
wobec mniejszości narodowych dyskursem. Wydarzenia w Gruzji po upadku
ZSRS opierają się na typowych procesach irredentyzmu. Proces wyzwalania
z oków kolonializmu kulturowego stał się polityką odbudowy tożsamości narodowej, opartą na wykluczających antagonizmach albo odrzuceniu9. Ostentacyjna
wrogość skierowała się jednak nie tylko na zewnątrz, w stronę byłej metropolii,
ale także do wewnątrz, w stronę mniejszości etnicznych. Pielęgnacja wartościującego modelu stratyfikacji doprowadziła do eskalacji typowo postkolonialnych
konfliktów etnopolitycznych.

8
Dyskusję z Andersonem podjął m.in. Partha Chatterjee (1993, s. 3 – 13). Jakkolwiek część zarzutów wobec Andersona, z punktu widzenia PT wydaje się słuszna (np. dotycząca ahistoryczności
i europocentryczności zagadnienia czasu), przypadek Gruzji lepiej wpisuje się w strukturę antykolonialnego (mentalnie) nacjonalizmu.
9
Przykładem takiego odrzucenia może być zmiana pierwszego języka obcego w gruzińskich
szkołach. Pisał o tym m.in. Piotr Trzaskowski (2009, s. 118).
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Te narracyjne próby odrzucenia dziedzictwa zależności stanowią egzemplifikację strategii postkolonialnej. Są też podstawą do przekształcania dyskursu,
co realizuje się w koncepcji tożsamości wyjątkowości (Falkowski, 2010, s. 182).
Koncepcja ta podkreśla budowanie narracji o różnicy między byłym hegemonem
i odradzającymi się peryferiami. Nie jest to odrodzenie wiązane ze zjawiskami
pozytywnego nacjonalizmu (nation building processes), pomocnego w umacnianiu procesów narodowowyzwoleńczych, o których pisał m.in. Alberto Memmi
(Memmi & Sartre, 2013, ss. 95 – 96). Ten sposób wyzwalania się spod kulturowego jarzma pojawił się w Gruzji dopiero po Rewolucji Róż w 2003 roku. Taka
percepcja procesów „budowy” związana jest z kwestiami języka i pamięci. Nutsa
Batiaszwili zwraca uwagę na swoisty mitologiczny stosunek do bycia Gruzinem,
oparty na pojęciu kartveloba (gruzińskość) (Batiashvili, 2012, ss. 186 – 200). Na
tę kluczową dla rekonstrukcji tożsamości kwestię składają się dbałość o ochronę
języka oraz zachowanie wspólnej pamięci, która jest traktowana jednoznacznie
z historią. Jest to kontynuacja typowego dla całego Kaukazu Południowego
instrumentalnego wykorzystania nauki historii, koniecznego dla potwierdzenia
politycznych założeń. Zgodnie z ową ideą decyzją polityczną historia ma być
spreparowanym tworzywem, które w odpowiedniej formie należy przekazać
kolejnym pokoleniom (Batiashvili, 2012, s. 187). Podobny sposób interpretacji
etniczności, wynikający z dwoistego doświadczenia kolonializmu, jest tradycyjną kontynuacją. Decyzja polityczna przez wykorzystanie historii generuje
konkretne polityczne konsekwencje. W prozachodniej Gruzji po Rewolucji Róż
zmiana dyskursu jest powierzchowna.
Po drugie marksizm jako źródło idei oraz pamięć i zapomnienie. Krytycy
spojrzenia postkolonialnego na przestrzeń postsowiecką wskazują również na
marksowskie i marksistowskie podłoże teorii. Jednakże Leela Gandhi słusznie
podkreśla fascynację części teoretyków spadkobierstwem marksizmu oraz ambiwalentną wzajemną relacją (Krzysztan, 2016). Postkolonializm jest konkretną
polityczną propozycją, która wiąże się z odrzuceniem oków przez rezygnację
z przystosowania do uniwersalnych wzorców. Marksizm w formie upaństwowionej przeczy w znacznej mierze temu postulatowi, wraz z rozwojem Bloku
Wschodniego stając się imperialistyczną i generalną teorią (Gandhi, 2008, s. 30).
Inny zarzut dotyczy jednoznacznej roli ideologii w rozwoju procesów i struktur
kolonialnych. Potencjalnie mamy do czynienia z sytuacją, w której kat zostaje
własnym sędzią. Należy jednak rozgraniczyć naukowe rozumienie teorii marksistowskich, używanych jedynie na gruncie teoretycznym, od ich praktycznego
zastosowania. Pragmatyczna polityczna implementacja z konieczności dziejo-
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wych i strukturalnych zmuszona jest reinterpretować i dostosowywać założenia
oparte na wnioskach popartych zupełnie inną egzemplifikacją. Odrzucenie
marksizmu jako przydatnego narzędzia interpretacji związane jest z warstwą
narracyjnej reprezentacji pamięci i historii w przestrzeni politycznej. Brak
krytyki dialektycznej ma konsekwencje w postaci konieczności przyswojenia
jednoznacznej narracji o przeszłości. W efekcie polityczność staje się wydarzeniem antagonistycznym i zarzewiem konfliktów etnopolitycznych10.
Myśląc o swojej ojczyźnie, Milan Kundera pisał o wpływie pamięci na bieżące
wydarzenia społeczno-polityczne, co przywołał George Schöpflin: „To ostrzeżenie, co się dzieje, gdy społeczeństwo zaniedbuje przeszłość, tym samym nie
mogąc zmierzyć się z przyszłością i stając się więźniem w żelaznej klatce wiecznej
teraźniejszości” (Schopflin, 2000, s. 75). Ta krótka sentencja z Nieprawdopodobnej
lekkości bytu jest dobrą metaforą korzeni konfliktów w postkolonialnej Gruzji.
Tradycja wymyślona, pamięć i reprezentacje11 przeszłości są esencją Kaukazu,
niezbywalną w analizie. Kamil Janicki stwierdza, że nikt nie jest bardziej winny
eskalacji konfliktów na Kaukazie Południowym od profesjonalnych historyków
i okazjonalnych dzierżawców mitów (Janicki, 2009, ss. 95 – 99). Pamięć, kiedy
staje się instrumentalnym narzędziem w budowaniu nowego postkolonialnego
dyskursu, przekształca się w obosieczną broń. W przypadku Gruzji jest elementem politycznej kalkulacji i częścią narracji populistycznej, która staje na drodze
rekonstrukcji. Dotyczy to zarówno działań byłej metropolii wobec Gruzji, jak
też polityki hegemona lokalnego – Gruzji wobec republik secesjonistycznych
i mniejszości etnicznych.

10

Osobnym zagadnieniem jest rozważanie nad kwestią „nieuniknioności” konfliktów w Abchazji
i Osetii Południowej. Jeśli przyjąć, że na poziomie pierwotnym tożsamości opierają się na antagonizmie (Mouffe, 2008, ss. 24 – 26), a ten może być jedynie politycznie regulowany, wówczas system
opresyjny ZSRS, zamroził tylko konflikty o długiej historii. Rozpad samego imperium był tylko ich
bezpośrednią przyczyną.
11
Zapis jest celowy, co ma podkreślać wieloznaczność pojęcia reprezentacji w humanistyce (Zob.
np.: Ricouer, 2012).
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SCHIZOFRENICZNA POSTKOLONIALNA DWOISTOŚĆ
DOŚWIADCZENIA. ABCHAZJA

Kolejnym uwarunkowaniem pozornego ograniczenia jest kwestia struktury
imperium. Teoria postkolonialna opiera się w głównej mierze na krytycznym
rozliczeniu dziedzictw imperiów brytyjskiego i francuskiego. Hegemon, przestrzeń kolonizująca, jest jasno określona na przestrzeni dziejów, metropolia
jest oczywista, a jej geograficzne i kulturowe umiejscowienie nie podlega
rozważaniom, będąc przyjmowane aksjomatycznie. Metropolitalna Francja
i Wielka Brytania jest dalekim centrum, a władza objawia się przemocą i imperialną symboliką. Kontynentalność i struktura formalna sprawia, że przykład
ZSRS nie jest już tak oczywisty. Teoretycznie antyimperialna retoryka imperium
wynikająca bezpośrednio z ideologicznego osadzenia w wypaczonej interpretacji
marksizmu, stanowi barierę dla dokładnego określenia granicy między centrum
i peryferiami, co wzmaga jeszcze internacjonalizm oparty na postulatywnej
równości. Kłopotliwe jest jednak tożsame traktowanie obszarów, które zostały
włączone w przestrzeń ZSRS w schedzie po Imperium Rosyjskim, oraz tych, które
stały się jego częścią w wyniku późniejszej ekspansji. Innym jeszcze problemem
są obszary formalnie nigdy niebędące częścią ZSRS, jak środkowoeuropejskie
kraje satelickie, które także zależne są zarówno w dyskursie naukowym, jak
też publicystycznym, od dziedzictwa byłego hegemona. Innymi słowy inaczej
traktowana być powinna Syberia, inaczej Polska, a jeszcze inaczej Gruzja. Jest to
argument powierzchowny, biorąc pod uwagę chociażby ogromną odmienność
dependentnych obszarów byłego Imperium Brytyjskiego (np. Irlandia i Kenia).
Jednocześnie siłą myśli postkolonialnej jest jej niespotykana wręcz pozytywna
relatywność, a co za tym idzie możliwość komparatystyki przestrzeni tradycyjnie
nieprzystawalnych. Jednocześnie kontynentalność w znacznej mierze wpływa na
niejednoznaczność granic (zarówno tych fizycznych, jak i metaforycznych), co
zaobserwować można w postsowieckich konfliktach.
Drugą barierą postkolonializmu, powiązaną ze schizofrenicznym doświadczeniem Gruzji, miałaby być struktura polityczna. Jej pozostałości wyraźnie
kształtują rzeczywistość polityczną, również współczesną (Coene, 2011, ss.
133 – 151). W tym kontekście Gruzja nastręcza badaczowi problem wynikający
z tej niejednoznaczności. Formalnie system konstytucyjny ZSRS wszystkie
republiki autonomiczne i ich mieszkańców stawiał na równi, jednak obserwacja
styków międzyetnicznych w imperium pozwala na stwierdzenie, że w skostniałej
strukturze istniała wyraźna nieformalna stratyfikacja narodowościowa (Snyder,

Bartłomiej Krzysztan: Dwoistość doświadczenia: Gruzja w dyskursie postkolonialnym

207

2015). W pierwszej kolejności premiowała ona nacje słowiańskie (Rosjan,
Ukraińców i Białorusinów), następnie Ormian, Gruzinów, Mołdawian i nacje
bałtyckie, by na końcu umieszczać nacje muzułmańskie, małe ludy autochtoniczne Kaukazu i Syberii oraz Dalekiego Wschodu. Andrzej Furier wskazuje
na nieoczywistość pozycji samych Gruzinów (ich uprzywilejowanie) w ramach
stosunku podporządkowania (Furier, 2000, ss. 120 – 128). Jeśli uznamy, że granice
między peryferiami nie są jasne, to konieczne jest podkreślenie pewnej uprzywilejowanej pozycji Gruzinów w strukturze ZSRS, zwłaszcza w schyłkowym okresie
imperium, w zestawieniu z pozycją Abchazów i Osetyjczyków12. Zatem za „centrum” kolonialne uznajemy Moskwę i Rosjan, z jednoczesnym zastrzeżeniem
płynności kryterium. W połączeniu z tożsamością wyjątkowości, a więc przez
wytworzenie wykluczającej narracji, płynność imperium i struktura polityczna
odpowiadają za eskalację konfliktów. Teleologia wykształcenia tożsamości wyjątkowości w spleceniu z konkretnymi narracjami mnemonicznymi budowana
była jako postkolonialna opozycja wobec byłego hegemona. Jednakże etniczne
zróżnicowanie i wieloznaczność sporów pozwoliły na wykształcenie drugiego
poziomu doświadczenia kolonialnego, w którym Gruzja staje się lokalnym
imperium i hegemonem kolonialnym. Historia przełomów jest skomplikowana
(Zob. np.: Ayoob & Ismayilov, 2015; Coppieters, 2004; Czachor, 2014; Waal,
2010), na potrzeby więc tekstu posłużymy się przykładem Abchazji.
Koniec ZSRS przyspieszył proces odbudowywania poranionych i podległych
tożsamości etnicznych. Jednym z najważniejszych elementów tej rekonstrukcji
był język, mocno spleciony z walką o własną autonomię, a w efekcie jeden z podstawowych powodów eskalacji postkolonialnych konfliktów. Bruno Coppieters
stwierdza: „na poziomie lokalnym proces [destalinizacji] spowodował ostrą
rywalizację między gruzińskimi i abchaskimi elitami politycznymi o kontrolę
nad instytucjami państwowymi w Abchazji” (Coppieters, 2004, ss. 194 – 195).
Faktyczna prawna rozgrywka wokół autonomicznego statusu języka miała silne
podłoże kulturowe, istotne w dyskusji postkolonialnej. Ze względu na autonomiczny status Abchazji w ramach gruzińskiej SRS standardem były abchaskie
oskarżenia o „gruzinizację”, przy jednoczesnym współdzielonym doświadczeniu
„sowietyzacji” lub „rusyfikacji”. Jednocześnie Abchazi byli nadreprezentowani
12

Wynika to przede wszystkim z silnej pozycji Szewardnadzego piastującego funkcję ministra
spraw zagranicznych ZSRS za czasów Michaiła Gorbaczowa. Jego rola miała znaczny wpływ na
całkowite zlekceważenie i marginalizację procesów irredentyzmu Abchazów i Osetyjczyków, a w konsekwencji eskalację sporów etnicznych (Coene, 2011, ss. 151 – 152).
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w lokalnych strukturach, co skutkowało oskarżeniami ze strony gruzińskiej
o wspieranie intensywnej rusyfikacji (Coene, 2011, s. 149; Coppieters, 2004,
s. 195). Frederick Coene podkreśla znaczenie konfliktów z lat 1957 i 1967, które
były efektem niepożądanej adopcji gruzińskiego alfabetu jako obowiązującego
drugiego po rosyjskiej grażdance. Ten nierówny status językowy do pewnego
momentu uprzywilejowywał edukację oraz kulturę w języku gruzińskim (Janicki,
2009, ss. 147 – 152). Konsekwencje tego procesu oraz koniecznego wsparcia
rusyfikacji i wynikającej z niej kreolizacji kultury można obserwować do dziś.
Niewielki procent ludności kraju posługuje się abchaskim jako pierwszym językiem. Innym aktem polityczności doświadczenia kolonializmu była inicjatywa
z 1978 roku, będąca próbą przywrócenia Abchazji statusu autonomicznego
sprzed 1936 roku (samodzielna republika sowiecka) bądź włączenia Abchazji
do rosyjskiego Kaukazu Północnego, co skończyło się zamieszkami w Tbilisi
w 1981 roku (Coene, 2011, s. 149).
Lokalna samoświadomość Abchazów uwarunkowana historycznymi związkami z innymi autochtonicznymi nacjami północnego Kaukazu, szczególnie
z Czerkiesami, powodowała na przestrzeni dziejów uzależnienia podwójną głęboką potrzebę i zaangażowanie w działania antysystemowe. Abchazi brali czynny
udział w antyrosyjskich powstaniach, na pewien czas w większości przechodząc
na islam (Clogg, 1999, s. 205). Jednocześnie dokonywane przez Gruzinów próby
kulturowego ujednolicania przez marginalizację elementów abchaskiej tożsamości narodowej miały podwójny charakter, analogiczny do wielopoziomowego
doświadczenia bycia subaltern opisywanego przez Spivak (1988, ss. 24 – 28).
Coppieters opisuję tę zależność następująco: „[z]godnie z historiografią abchaską
w okresie sowieckim występowało wiele przypadków opresji wobec Abchazów.
Gruzini próbowali asymilować relatywnie małą społeczność abchaską przez
politykę kultury i edukację oraz zmianę przekroju demograficznego republiki”
(Coppieters, 2004, s. 194). Biorąc pod uwagę ideologiczne i nacjonalistyczne
zaangażowanie historyków kaukaskich, należy traktować te opinie z dystansem,
jednakże nie są one całkowicie pozbawione faktograficznej podstawy. 70 lat,
które minęło– od czasu włączenia południowego Kaukazu do ZSRS, aż do
rozpadu imperium – znacznie zmieniło strukturę narodowościową w Abchazji,
marginalizując dotychczas dominujących Abchazów z korzyścią dla Gruzinów.
Ponownie Coppieters: „[…] w strukturze ZSRS, zarówno Abchazi jak i Gruzini
odczuwali silne zagrożenie dla ich kultur i narodowych tożsamości. Abchaski
ruch narodowowyzwoleńczy sprzeciwiał się gruzinizacji ich republiki, podczas
gdy Gruzini mobilizowali się przeciw rusyfikacji państwa. Te paralelne mobi-
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lizacje napędziły radykalne i bezkompromisowe poglądy w obu republikach”
(Coppieters, 2004, s. 197). Podobny wniosek oskarżający kolonialne mechanizmy
państwowe o podżeganie do nienawiści wyciąga Nino Berdzniszwili z Instytutu
Gruzińsko-Abchaskiego: „[w] sowieckiej Gruzji wpajano nam nieufność do
Abchazów. Oni widzieli w nas znienawidzonego starszego brata. Obraz wroga
formował się przez dziesięciolecia” (Górecki, 2013, s. 144). Opór wobec regulacji
kolonialnych Rosjan w Gruzji przyniósł kolonializm Gruzinów wobec Abchazów, a więc podwójne doświadczenie postkolonialne zdeterminowało eskalację
konfliktów po rozpadzie ZSRS.
OPRESYJNO-SYMBOLICZNA POLITYKA
WOBEC MNIEJSZOŚCI ETNICZNYCH

Ostatnim elementem dyskursu wokół aplikacji postkolonializmu do warunków
gruzińskich jest zagadnienie ideologicznego charakteru projektów postkolonialnych. Postkolonializm nie jest tylko teoriami w naukowym sensie, ale również
ideologią polityczną, gdyż przez opis i analizę kreuje intelektualne zaplecze
dla wielopoziomowej zmiany zastanej „sytuacji kolonialnej i neokolonialnej”.
Jest możliwością rozliczenia byłego kolonizatora i pociągnięcia go do moralnej
i ekonomicznej odpowiedzialności. Jest także rewizją, rozliczeniem się z mitami
oraz dziedzictwem skomplikowanej i trudnej przeszłości. Stanowić może barierę
dla implementacji powyżej zdefiniowanego planu rozwojowego zarysowanego
na początku lat 90. Będąc metodologicznie i konceptualnie przeciwieństwem
jednako zerojedynkowych wizji kapitalizmu i socjalizmu, stanowiąc rozliczenie
z humanistyką opartą na binarnych kartezjańskich opozycjach, postuluje nowy
pogłębiony humanizm, tworzy tym samym jednak problem dla apologetycznej
wizji jednorodnego świata (Loomba, 2011, ss. 194 – 212). W przestrzeni postsowieckiej jest więc barierą dla implementacji pewnych postulowanych zmian,
zmierzających do neoliberalnego ujednoliconego modelu systemu-świata.
Jednocześnie postkolonialne strategie obrócone zostały niebezpiecznie
w stronę ograniczania praw mniejszości etnicznych w Gruzji. To polityczno-społeczna przemoc symboliczna (Zob. Bourdieu & Wacquant, 2001, ss. 131 – 170;
Foucault, 1998) wobec mniejszości etnicznych, zarówno tych posiadających
państwa tytularne (Armenia, Azerbejdżan), jak też mniejszych (Kistowie, Grecy
pontyjscy, Turcy meschetyjscy, Awarowie, Udyni, Kurdowie, Jazydzi). Dotyczy
to również kartwelskich subetnosów – Mengrelów i Swanów, którzy posiadając
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odrębne języki, mogą posługiwać się nimi jedynie w przestrzeni prywatnej.
Tożsamość wyjątkowości jest jednocześnie tożsamością głębokiego wykluczenia.
Na podstawie pogłębionych badań antropologicznych i wywiadów nieustrukturyzowanych możliwe jest przedstawienie wykluczenia postkolonialnego na
podstawie sześciu kryteriów13:
Jednym z podstawowych kryteriów odgórnie definiowanej przynależności
jest kryterium religijne, a więc połączenie kwestii „bycia Gruzinem” i „bycia
gruzińskim prawosławnym”. Wynika to z roli, jaką dla zachowania gruzińskiej
odrębności odegrała w czasie istnienia ZSRS Cerkiew, oraz z politycznej siły
Patriarchatu. Przemoc symboliczna objawia się wykluczeniem ze wspólnoty
narodowej, mimo deklaracji wykluczanych o wolitywnej chęci bycia jej częścią.
Etnia nie ma tu znaczenia, gdyż wyraźne syndromy wykluczenia dotyczą także
np. muzułmańskich Gruzinów w Adżarii.
Drugie kryterium – językowe – występuje na dwóch poziomach. W przypadku Mengrelów i Swanów dotyczy niemożności posługiwania się jako oficjalnymi własnymi językami narodowymi. Jednocześnie następuje wykluczenie grup
etnicznych z państwami tytularnymi, jak Azerbejdżanie w Kartli Południowej
i Ormianie w Dżawachetii. Polityka państwowa utrudnia naukę w językach
ojczystych, jednocześnie nie proponując alternatywnych możliwości nauki
gruzińskiego.
Kolejne kryterium związane jest z etnicznymi źródłami nacjonalizmu (Zob.
np. Smith, 2009). Model zaadoptowany zarówno na poziomie systemowym, jak
i społecznym, nie zakłada możliwości bycia członkiem wspólnoty postkolonialnej, nie będąc członkiem etni.
Czwarte kryterium określa się mianem politycznego lub reprezentacji.
Mniejszości etniczne są zmarginalizowane w gruzińskim systemie politycznym.
Objawia się to przykładowo kształtem okręgów wyborczych, które pomyślane
są tak, aby podtrzymywać niedoreprezentowanie mniejszości.
Zgodnie z piątym kryterium – pokoleniowym – istnieje istotna różnica
pomiędzy tymi, którzy podlegali jeszcze socjalizacji sowieckiej, oraz nowym
pokoleniem wyrastającym ze zmian po rozpadzie ZSRS. Efektem są wielowarstwowe konflikty międzypokoleniowe.

13
Wywiady z lokalnymi ekspertami, członkami wspólnot mniejszości oraz obserwacja uczestnicząca podczas badań terenowych prowadzonych w latach 2013 – 2016 w Gruzji i Armenii.
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Ostatnie obserwowalne kryterium wynika z nierówności ekonomicznych
i wykluczenia społecznego, będącego jego efektem, powstałego w wyniku adaptacji neoliberalnych wzorów rozwoju.
Przenikanie się powyższych czynników prowadzi do pęknięć w postkolonialnej strukturze państwa, uniemożliwiając zrzucenie mentalnych oków
i pełną dekolonizację. Opresyjna mentalność kolonizatora jest przez Gruzinów
w schizofrenicznym dyskursie równie mocno pielęgnowana, jak też odrzucane
są elementy własnej podległości wobec byłego hegemona.
KONKLUZJE

Podstawowymi celami powyższego tekstu było zastanowienie się nad potencjałem aplikacji analizy postkolonialnej w przestrzeni postsowieckiej oraz
weryfikacja przez interpretację hipotezy o istnieniu dwoistego doświadczenia
postkolonialnego sowieckich peryferii – Gruzji. Analiza studium przypadku, ze
względu na wieloaspektowość wątków postkolonialnych, powinna być traktowana jedynie w kategoriach przyczynku do pogłębionej analizy struktur politycznych. Niemniej wydaje się uzasadnione twierdzenie, że aplikacja postkolonialnych narzędzi pozwala na szersze spojrzenie na polityczne i świadomościowe
elementy postsowieckości, zwyczajowo ujmowane w paradygmacie studiów nad
tranzycją, idei area studies bądź traktowanych jako osobny fenomen. Wskazany
w tekście czteropoziomowy model interpretacji postsowieckiej przestrzeni
postkolonialnej pozwala na potwierdzenie hipotezy o dwoistej naturze doświadczenia. Zmiana polityczna, która jest projektem niedokończonym (przyjęcie
w 2003 roku proeuropejskiego i prozachodniego kursu polityki zagranicznej),
wymaga pogłębionego zastanowienia nad koniecznością rozliczenia dziedzictwa
kolonializmu, głównie w sferze, w której Gruzja może nosić miano ofiary, lecz
przede wszystkim tam, gdzie staje się ona dzierżawcą przemocy, zarówno w sferze symbolicznej, jak i faktycznej.
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„OTWARTOŚĆ” PAŃSTWA W WARUNKACH
KRYZYSUMIGRACYJNEGO – PRZYKŁAD POLSKI,
CZECH I NIEMIEC. UJĘCIE TEORIOPOZNAWCZE*
THE “OPENNESS” OF A STATE IN THE CONDITIONS OF
A MIGRATION CRISIS: THE CASE OF POLAND, THE CZECH
REPUBLIC, AND GERMANY. AN EPISTEMOLOGICAL
PERSPECTIVE
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— ABSTRAKT —

— ABSTRACT —

Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy procesami migracyjnymi zachodzącymi
na obszarze państwa a jego „otwartością”.
Poziom „otwartości” zostaje zdeterminowany,
w zaproponowanym ujęciu, ściśle określonym
układem relacji zachodzących na linii religia –
społeczeństwo – państwo, które prowadzą do
ukształtowania jednego z trzech porządków:

The main aim of the article is to analyse the
relations between the migration processes taking place in the area of a state and its openness.
The level of the “openness” is determined, in
the applied perspective, by the precisely defined
system of relations taking place between religion,
society and a state which leads to the creation of
one of the three orders: asymmetrical (Poland),

   * Artykuł opiera się na treściach autorskiej, recenzowanej monografii naukowej „Przestrzeń
wolności religijnej w Polsce, Czechach i Niemczech. Analiza politologiczna”, opublikowanej w 2017 r.
nakładem Wydawnictwa Uczelnianego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Tekst jest próbą zobrazowania zależności pomiędzy aktualną kondycją demokratycznego państwa prawa (będącą przedmiotem wspomnianej monografii) a zjawiskiem migracji.
Zarówno artykuł, jak i monografia prezentują rezultaty badań prowadzonych w ramach projektu
„Analiza i diagnoza przestrzeni wolności religijnej w wybranych sąsiadujących krajach Europy
(Polska, Czechy i Niemcy)”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych
na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS5/04436. 
** Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych.
*** Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych.
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asymetrycznego (Polska), pozasymetrycznego
(Czechy) i symetrycznego (Niemcy). Zestawienie
oraz porównanie trzech sąsiadujących ze sobą
krajów członkowskich Unii Europejskiej (metoda
komparatystyczna i systemowa) pozwala na
uchwycenie i potwierdzenie obustronnych zależności. Pokazuje, że skala i dynamika procesów
migracyjnych staje się predyktorem „otwartości”
współczesnych systemów demokratycznych. Zdecydowanie najwyższym poziomem tak definiowanej „otwartości” cechują się Niemcy, będące,
z jednej strony, przykładem symetrycznego
układu relacji religia – społeczeństwo –państwo,
a z drugiej, architektem europejskiej polityki
wobec masowych ruchów ludności z Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej.
Słowa kluczowe: otwartość państwa, migracje,
Polska, Czechy, Niemcy
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outer-symmetrical (the Czech Republic), and
symmetrical (Germany). The comparison of
the three neighbouring member states of the
European Union (comparative and systemic
method) allows one to observe and confirm the
mutual connections. Moreover, it shows that the
scale and dynamics of the migration processes
become a predictor of the “openness” of the contemporary democratic systems. The highest level
of the “openness” can be observed in Germany,
which, on the one hand, is an exemplification of
a symmetrical order and, on the other hand, is
a driving force of the European policy towards
the mass movement of people from the Middle
East and North Africa.
Keywords: openness of a state, migrations,
Poland, Czech Republic, Germany

WPROWADZENIE

Choć napływ migrantów na „stary kontynent” nie jest zjawiskiem nowym
(Sasnal, 2015), to kryzys z lat 2015–2016 wywołany wydarzeniami na Bliskim
Wschodzie i w Afryce Północnej niejako w naturalny sposób wymusza rewizję
dotychczasowych kierunków polityki większości państw członkowskich Unii
Europejskiej. Masowe ruchy ludności będące następstwem destabilizacji nie tylko
Syrii (wojna domowa), Afganistanu (interwencja NATO) oraz Iraku (działania
zbrojne USA i sojuszników), ale również zaognionej sytuacji wewnętrznej krajów
całego regionu, przede wszystkim Erytrei, Pakistanu, Nigerii, Iranu i Somalii1,
„testują” sprawność funkcjonowania instytucji oraz organów na poziomie międzynarodowym (wspólnotowym) i krajowym (narodowym). Niemniej jednak
uwypuklają także nieporównywalnie głębsze, bo uwarunkowane historycznie,
gospodarczo, społecznie i kulturowo różnice w obszarze sposobów oraz mechanizmów reagowania na, w niewielkim tylko stopniu kontrolowane, migracje.
Jak pokazuje przykład Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki
1
W przypadku wszystkich państw stosujemy, o ile nie oznaczono inaczej, ich aktualnie obowiązujące, oficjalne skrócone nazwy.
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Federalnej Niemiec (Polski, Czech i Niemiec), odmienności te mogą mieć
wymiar nie tylko ustrojowy, ale również funkcjonalny.
Zestawienie oraz porównanie Polski, Czech i Niemiec (metoda komparatystyczna i systemowa) znajduje co najmniej dwojakie uzasadnienie. Po
pierwsze wszystkie trzy państwa funkcjonują w ramach europejskiej przestrzeni
politycznej i, co z tym związane, rozwijają mechanizmy pokojowej współpracy
w wielu różnych, choć ściśle ze sobą powiązanych obszarach sektorowych (problemowych). W tym sensie każde z nich umacnia instytucje, zasady i procedury
demokratycznego państwa prawa, będące podstawą zachodnioeuropejskiego
konsensu (zob. Szacki, 1994; Drozdowicz, 2005). Po drugie nie bez znaczenia
pozostaje fakt bezpośredniego, wielowiekowego sąsiedztwa, które warunkuje nie
tylko podobieństwa, ale także różnice w zakresie trajektorii polskich, czeskich
i niemieckich procesów rozwojowych2, szczególnie, jeśli wziąć pod uwagę ich
nie tylko polityczny (najczęściej komentowany i analizowany), ale również
gospodarczy, społeczny i kulturowy wymiar.
Celem artykułu jest wieloczynnikowa analiza zależności pomiędzy procesami
migracyjnymi, zachodzącymi na obszarze państwa, a jego „otwartością”. Poziom
„otwartości” zostaje zdeterminowany, w zaproponowanym przez nas ujęciu, ściśle
określonym układem relacji zachodzących na linii religia – społeczeństwo – państwo. Na potrzeby artykułu formułujemy następującą hipotezę: skala i dynamika
procesów migracyjnych jest predyktorem „otwartości” współczesnych systemów
demokratycznych. Hipotezie towarzyszą dwa, kluczowe naszym zdaniem,
pytania badawcze. Po pierwsze koincydencja jakich komponentów determinuje
powstanie asymetrycznego, pozasymetrycznego i symetrycznego układu relacji
religia – społeczeństwo – państwo? Po drugie, który z trzech wyróżnionych
przez nas układów odzwierciedla odpowiednio najwyższy i najniższy poziom
„otwartości” systemów demokratycznych?
Teoriopoznawczy charakter artykułu sprawia, że rezygnujemy z kategorycznego rozróżnienia na imigrantów (którzy przemieszczają się z różnych powodów,
niekoniecznie tych związanych z prześladowaniem, czy też bezpośrednim
zagrożeniem życia) oraz na uchodźców (opuszczających kraj pochodzenia ze
względu na wszelkiego typu akty dyskryminacji na tle rasowym, religijnym,

2

Pełen obraz trójstronnych relacji prezentuje raport Instytutu Spraw Publicznych „Polska –
Czechy – Niemcy. Wzajemne relacje, współpraca, rozwój” przygotowany w 2013 r. na zlecenie PKN
Orlen, zob. Instytut Spraw Publicznych (ISP, 2013).
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narodowościowym, politycznym czy społecznym)3. Zdajemy sobie oczywiście
sprawę z tego, że status migrantów implikuje określone, wymierne konsekwencje
natury prawnej (zob. International Organization for Migration [IOM], 2009),
a kwestia realnych (rzeczywistych) motywacji, jakie nimi kierują, jest przedmiotem ożywionej, ogólnoeuropejskiej debaty (Metcalfe-Hough, 2015). Elementem,
który odgrywa kluczową rolę w naszych rozważaniach, staje się jednak sam fakt
masowego napływu ludności reprezentującej na ogół odmienny system aksjologiczny (kulturowy), ze szczególnym uwzględnieniem komponentu religijnego
(wyznaniowego). Ramy artykułu wyznacza zatem teoria państwa, a zwłaszcza
jego kondycja i przeobrażenia zachodzące w skomplikowanej rzeczywistości
społeczno-politycznej, determinowanej dynamiką procesów europeizacji oraz
globalizacji.
Świadomość znaczenia złożonego kontekstu zewnętrznego (międzynarodowego) oraz wewnętrznego (krajowego) pozwala nam odnosić nasze ustalenia
jedynie do trzech badanych państw. Prezentowane rozważania nie mają zatem
charakteru uniwersalnej, rozstrzygającej, adaptowalnej do każdych warunków
diagnozy. Nie mogą posłużyć modelowej analizie układów relacji religia –
społeczeństwo – państwo we wszystkich, jakże odmiennych regionach świata.
Złożoność rzeczywistości społeczno-politycznej sprawia, że artykuł koncentruje
się na Polsce, Czechach i Niemczech, prowadząc równocześnie do uchwycenia
prawidłowości charakterystycznych dla środkowej części „starego kontynentu”.
Realizacji głównego celu artykułu i, co z tym związane, weryfikacji sformułowanej hipotezy podporządkowujemy strukturę naszych rozważań, na którą
składają się kolejno: (1) kategoria „otwartości” państwa, (2) wybrane aspekty
procesów migracyjnych obserwowanych w Polsce, Czechach i w Niemczech,
(3) systemowe i funkcjonalne zależności zachodzące na linii „otwartość” –
migracje. W podsumowaniu przedstawiamy najważniejsze naszym zdaniem
spostrzeżenia i konkluzje.
3
Choć szczegółowe regulacje związane z uzyskaniem statusu uchodźcy są oczywiście odmienne
w Polsce, w Czechach i w Niemczech, to w każdym przypadku kluczową rolę odgrywają względy
humanitarne. Uchodźcą jest zatem osoba prześladowana ze względu na rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne lub przynależność do określonej grypy (społecznej lub mniejszościowej).
Elementem, który w wyraźny sposób różnicuje badane państwa, są priorytety polityki migracyjnej
rzutujące na nie tylko formę, ale również liczbę przypadków udzielenia ochrony międzynarodowej.
Przykładowo, niemiecka procedura nadawania statusu uchodźcy, w przeciwieństwie do procedury
polskiej i czeskiej, przewiduje możliwość pominięcia długotrwałych formalności w stosunku do
obywateli państw o tzw. najwyższym współczynniku ochrony. Są nimi m.in. Syria, Irak i Erytrea, zob.
Hasselbach, Matzke (2015).
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„OTWARTOŚĆ” PAŃSTWA –
KONCEPTUALIZACJA I PRÓBA POMIARU

Przegląd obszernej literatury przedmiotu dostarcza szeregu różnych, niejednokrotnie odmiennych ujęć „otwartości”, która, traktowana jako kategoria analityczna, staje się przedmiotem zainteresowań nie tylko politologii oraz rozwijanej
w tradycji anglosaskiej polityki publicznej (ang. public policy), ale również
socjologii i prawa. Mnogość i wewnętrzna złożoność kontekstów badawczych
oraz propozycji interpretacyjnych bez wątpienia potęguje trudności związane
z jej konceptualizacją.
Nauki o polityce definiują „otwartość” jako przeciwieństwo klasycznego
„izolacjonizmu”. W tym sensie państwo „otwarte” to takie, które realizuje co
prawda własne, partykularne interesy, ale nie identyfikuje i nie zawęża (niejednokrotnie w arbitralny, doktrynalny sposób) kierunków prowadzonej przez
siebie polityki zagranicznej (zob. Rathbun, 2008; Chang, Kaltani, Loayza, 2009;
Braumoeller, 2010; Crothers, 2011). Dorobek public policy każe postrzegać tę
kategorię poprzez pryzmat zdolności adaptacyjnych państwa, jego potencjału
antycypującego. Według zwolenników takiego ujęcia kluczową rolę odgrywają
możliwości reagowania na dynamiczne, turbulentne przeobrażenia rzeczywistości społeczno-politycznej (zob. Wiszniowski, 2013; 2013a). Propozycje wysuwane
przez socjologów ogniskują wokół popularnej i szeroko komentowanej koncepcji
społeczeństwa otwartego (zob. Gotz, 2014) oraz jej dwóch najważniejszych, ewolucyjnych form: społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa informacyjnego
(zob. Keane, 1998; Mansell, 2009). Reprezentanci podejścia normatywnego
prezentują stanowisko, zgodnie z którym „otwartość” nie tylko odzwierciedla
określony stopień dostępności i neutralności regulacji prawnych, ale powinna
również charakteryzować funkcjonowanie państwowych instytucji oraz organów
(zob. Bugaric, 2009; Krawiec, 2009; Zimmerman, 2014).
Zgodnie z przyjętym przez nas założeniem „otwartość” odnosi się do relacji
zachodzących na linii religia – społeczeństwo – państwo. Choć taka interpretacja
nawiązuje oczywiście w pewnym stopniu do ujęć prezentowanych w obszernej
literaturze przedmiotu, to jest tak naprawdę propozycją autorską. Analiza procesów rozwojowych Polski, Czech i Niemiec skłania ku stwierdzeniu, że w każdym
przypadku triada religia – społeczeństwo – państwo (a właściwie układ relacji
pomiędzy nimi) determinuje powstanie innego porządku.
Podstawę wyróżnienia porządku asymetrycznego (Polska), pozasymetrycznego (Czechy) oraz symetrycznego (Niemcy) tworzą określone komponenty
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pogrupowane według dwóch kategorii (zob. tabela 1). W przypadku pierwszej są
nimi relacje (mowa wówczas o trzech możliwych wariantach: państwo–Kościół,
państwo–społeczeństwo, centrum–region), natomiast drugiej – wskaźniki
(chodzi o trzy typy obrazujące nie tylko poziom konsolidacji demokratycznego
systemu, ale również wybrane, ściśle określone aspekty jego funkcjonowania)4.
Tabela 1. Komponenty porządku asymetrycznego, pozasymetrycznego

i symetrycznego – relacje i wskaźniki

Porządek
Komponent

Asymetryczny
(Polska)

Pozasymetryczny
(Czechy)

Symetryczny
(Niemcy)

hegemonia

neutralność

pluralizm

homogeniczność

homogeniczność

heterogeniczność

unitarny

unitarny

złożony

ułomna

pełna

Relacje
Państwo–kościół
Państwo–społeczeństwo
Ustrój terytorialny państwa
(centrum–region)

Wskaźniki
Demokracji
(Democracy Index, DI)

ułomna

Niechęci wobec innych wyznań
(Social Hostilities Index, SHI)

średni

średni

wysoki

Regulacji państwa
(Government Restrictions Index,GRI)

niski

niski

wysoki

Źródło: opracowanie własne autorów.

Wykorzystywane przez nas wskaźniki to: (1) indeks demokracji (ang. Democracy Index)5, (2) indeks niechęci wobec innych wyznań (ang. Social Hostilities
Index, SHI) oraz (3) indeks regulacji państwa (ang. Government Restrictions
4
Nie są to oczywiście wszystkie narzędzia, które obrazują aktualną kondycję (poziom konsolidacji) badanych państw. Istotną rolę mogą odgrywać również wskazania trzech innych indeksów:
wolności gospodarczej (Index of Economic Freedom, IEF), rozwoju społecznego (Human Development Index, HDI) oraz ryzyka łamania praw człowieka (Human Rights Risk Index, HRRI).
5
Wartość indeksu demokracji (oscylująca pomiędzy 0,00 a 10,00) jest średnią ważoną odpowiedzi ekspertów udzielonych na sześćdziesiąt pytań pogrupowanych według pięciu kategorii. Coroczny pomiar aktualnego stanu demokracji w stu sześćdziesięciu pięciu państwach świata (oraz
w dwóch terytoriach zależnych) jest podstawą rozróżnienia czterech podstawowych typów: demokracji pełnych (wartość indeksu równa 8,00-10,00), demokracji ułomnych (6,00-7,99), demokracji
wadliwych (4,00-5,99) oraz reżimów autorytarnych (0,00-3,99). Za opracowanie indeksu demokracji
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Index, GRI). O ile pierwszy z nich jest powszechnie znanym instrumentem
analitycznym, o tyle użyteczność dwóch pozostałych wynika z detalicznego
(wyraźnie sprofilowanego) ujęcia badanej rzeczywistości społeczno-politycznej6.
Tabela 2. Komponenty porządku asymetrycznego, pozasymetrycznego

i symetrycznego – wartości wskaźników
Porządek

Pozasymetryczny
(Czechy)

Symetryczny
(Niemcy)

7,09
(45.)

7,94
(28.)

8,64
(6.)

Niechęci wobec innych wyznań
(Social Hostilities Index, SHI)

2,2

1,1

4,5

Regulacji państwa
(Government Restrictions Index,GRI)

2,8

2,7

4,3

Komponent

Asymetryczny
(Polska)
Wskaźniki

Demokracji
(Democracy Index, DI)

Źródło: opracowanie własne autorów. W nawiasie umieszczono miejsce zajmowane przez Polskę,
Czechy i Niemcy w rankingu tworzonym przez Economist Intelligence Unit (EIU). Wartości wskaźników oddają sytuację panującą w 2015 r. (indeks demokracji) lub 2013 r. (indeks niechęci wobec
innych wyznań oraz indeks regulacji państwa). W każdym z trzech przypadków wykorzystano najnowsze dostępne pomiary.

Analiza tabeli 1 i tabeli 2 uzupełniona o zestaw kilku kluczowych danych7
pozwala na stwierdzenie, że porządek asymetryczny (Polska) cechuje się szczególną, w pewnym sensie uprzywilejowaną pozycją jednego głównego wyznania
(92,2% katolików). Religia katolicka (oraz kościół katolicki jako forma jej
odpowiada Economist Intelligence Unit – jednostka analityczna należąca do wydawcy brytyjskiego
tygodnika „The Economist”, zob. Economist Intelligence Unit (EIU, 2016).
6
Zgodnie z klasyfikacją Pew Research Center – niezależnego amerykańskiego think tanku –
poziom niechęci wobec innych wyznań oraz regulacji państwa (oba mierzone w dziesięciopunktowej
skali) jest opisywany przez jeden z czterech wariantów: niski, średni, wysoki i bardzo wysoki, zob.
Global Religious Features (GRF, 2016).
7
Chodzi tu przede wszystkim o strukturę wyznaniową oraz narodowo-etniczną Polski, Czech
i Niemiec. Przywoływane w artykule wielkości procentowe to dane (o ile nie wskazano inaczej)
udostępnione przez Pew Research Center (struktura wyznaniowa) oraz Główny Urząd Statystyczny,
Český statistický úřad i Destatis Statistische Bundesamt (struktura narodowo-etniczna). W tym
drugim przypadku wykorzystujemy dane oparte na deklaracjach ankietowanych – uczestników
polskiego, czeskiego i niemieckiego spisu powszechnego, który przeprowadzono w 2011 r., zob.
Global Religious Features (GRF, 2016a); Główny Urząd Statystyczny (GUS, 2015); Český statistický
úřad (Čsú, 2015); Destatis Statistische Bundesamt (Destatis, 2011).
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instytucjonalnej organizacji) odgrywa zatem w tym przypadku zauważalną,
istotną funkcję publiczną (hegemonia)8. Stosunkowo jednolita struktura narodowo-etniczna (96,9% mieszkańców narodowości polskiej) sprawia, że relacje
zachodzące na linii państwo – społeczeństwo mają homogeniczny charakter.
Co symptomatyczne dla tego porządku, to unitarny ustrój terytorialny państwa,
pozbawiony cech prawnej i administracyjnej autonomizacji województw jako
jego części składowych. Z drugiej strony porządek asymetryczny wiąże się
z niepełną konsolidacją systemu demokratycznego9. Świadczy o tym zaledwie
czterdzieste piąte miejsce Polski na świecie zgodnie ze wskazaniem indeksu
demokracji (DI równe 7,09). Ponadto uwagę zawraca charakterystyczny dla
niego średni poziom niechęci wobec innych wyznań (wartość SHI = 2,2) oraz
niski poziom regulacji państwa (wartość GRI = 2,8).
W drugim analizowanym przypadku (porządek asymetryczny w Czechach)
sacrum ogranicza się do sfery praktyk indywidualnych (Safjan, 2002). Z uwagi
na wysoki odsetek niewierzących (aż 76,4%) religia nie wywiera praktycznie
żadnego wpływu na funkcjonowanie instytucji i organów publicznych (neutralność). Podobnie jak ma to miejsce w Polsce struktura narodowo-etniczna
(94,5% wskazań przemawiających za homogenicznością10) oraz forma państwa
(unitaryzm) są jednolite. Wskazanie indeksu demokracji lokuje jednak Czechy
na zdecydowanie wyższej pozycji (DI równe 7,94 daje dwudzieste miejsce na
świecie pod względem konsolidacji systemu). Z drugiej strony wartości pozostałych instrumentów analitycznych: niechęci wobec innych wyznań oraz zakresu
państwowych regulacji są niższe niż ma to miejsce w przypadku Polski – wynoszą, odpowiednio, 1,1 (SHI) oraz 2,7 (GRI).
Trzeci wariant (niemiecki porządek symetryczny) opiera się na poszanowaniu
tradycyjnej, kulturotwórczej i narodowotwórczej roli religii. Państwo zachowuje

8

Pozycja kościoła katolickiego znajduje odzwierciedlenie w konkordacie. W pozostałych przypadkach, stosunki na linii państwo-kościół reguluje umowa międzynarodowa znacznie niższej rangi
– zawierana przez Radę Ministrów.
9
Poprzez demokrację w pełni skonsolidowaną rozumiemy, za Andrzejem Antoszewskim,
ustabilizowany reżim demokratyczny cechujący się: a) cyklicznymi, rywalizacyjnymi wyborami, b)
brakiem wyłączenia jakiejkolwiek grupy społecznej z rywalizacji o władzę, c) wolnością ekspresji
politycznej, d) dostępem do alternatywnej informacji politycznej, e) porozumieniem w kwestii stosunku do przeszłości (określonego sposobu jej rozliczenia), f) konfliktem pomiędzy lewicową
a prawicową wizją rozwoju społecznego (Antoszewski, 1999).
10
Chodzi o skumulowane wskazania na narodowość czeską (64,3%), morawską (5,0%) oraz na
opcję „pozostałe” (25,2%).
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równy (taki sam) dystans do wielu koegzystujących ze sobą kościołów (pluralizm)11. Według Federalnego Trybunału Konstytucyjnego wzajemne relacje
osadzają się na „otwartej postawie państwa popierającego w równym stopniu
wolność wszystkich wyznań” (Bundesverfassungsgericht [BVerfG], 2013).
Niejednolita struktura narodowo-etniczna sprawia, że relacje na linii państwo-społeczeństwo mają zdecydowanie heterogeniczny charakter12. Uwagę zwraca
złożony ustrój terytorialny z wyraźną, gwarantowaną konstytucyjnie autonomią
poszczególnych jednostek terytorialno-administracyjnych. Wskazania ID, SHI
oraz GRI świadczą o tym, że porządek asymetryczny cechuje się pełną konsolidacją systemu (wartość DI = 8,64 daje Niemcom aż szóste miejsce w globalnym
rankingu), wysokim poziomem niechęci wobec innych wyznań (SHI = 4,5) oraz
regulacji państwa (GRI = 4,3).
Zestawienie wszystkich sześciu komponentów skłania ku stwierdzeniu, że
o ile symetryczny układ relacji religia – społeczeństwo – państwo (z którym
mamy do czynienia w Niemczech) odzwierciedla wysoki poziom „otwartości”,
o tyle w przypadku porządku asymetrycznego (obserwowanego w Polsce)
lub pozasymetrycznego (charakterystycznego dla Czech) jest on zdecydowanie niższy. „Otwartość” państwa wiąże się zatem nie tylko z pluralizmem
i heterogenicznością w relacjach na linii, odpowiednio, państwo–Kościół
i państwo–społeczeństwo, ale również ze złożonym ustrojem terytorialnym
(charakteryzującym się znacznym poziomem autonomizacji jednostek administracyjno-terytorialnych). Co więcej, „otwarte” państwo to takie, które cechuje
pełna konsolidacja demokratycznego systemu (a więc stabilność i trwałość
instytucji oraz procedur demokratycznych). Kluczową rolę odgrywa również
wysoki poziom niechęci wobec innych wyznań oraz wysoki poziom regulacji państwa. W obu przypadkach jest on rezultatem wewnętrznie złożonej,
niejednorodnej struktury nie tylko religijnej, ale również narodowo-etnicznej
społeczeństwa, które staje się pewnego rodzaju mozaiką systemów kulturowych
i aksjologicznych.

11
O ile zdecydowana większość Niemców to chrześcijanie (32,9% – katolicy, 33,8% – protestanci,
1,3% – prawosławni) to kluczowe znaczenie dla naszych dalszych rozważań mają wyznawcy islamu
(5,8%).
12
Uwagę zawraca relatywnie wysoki odsetek ankietowanych deklarujących narodowość turecką
(1,9%), włoską (0,6%) i polską (0,5%).
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KRYZYS MIGRACYJNY W POLSCE, CZECHACH I NIEMCZECH –
SKALA I DYNAMIKA ZJAWISKA

Charakter procesów migracyjnych sprawia, że wszelkie próby pomiaru ruchów
ludności są obarczone pewnym ryzykiem błędu. Kontrowersje związane ze
stosowaniem wspólnotowego prawodawstwa13 wydają się dodatkowo potęgować
metodologiczne dylematy związane z szacowaniem skali i dynamiki kryzysu.
Pomimo pewnych obiektywnych różnic w zakresie sposobów doboru, pozyskiwania i prezentacji danych, na potrzeby artykułu wykorzystujemy raporty
udostępnione przez International Organization for Migration, IOM oraz Pew
Research Centre, PRC.
Tabela 3 przedstawia skalę oraz strukturę migracji na „stary kontynent”
w 2015 i 2016 roku. Wyraźnemu, niemal trzykrotnemu spadkowi ogólnej
liczby migrantów kierujących się w stronę Europy towarzyszy wzrost odsetka
mieszkańców Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, zaliczanych do kategorii
„pozostali i niezidentyfikowani”. Zauważalna, skokowa zmiana (z 9,1% na 40,6%)
wydaje się oddawać skalę trudności związanych z pomiarem niekontrolowanych,
w znacznej mierze samorzutnych ruchów ludności.
Analiza zestawienia pozwala stwierdzić, że zdecydowaną większość migrantów stanowią niezmiennie mieszkańcy Syrii, Afganistanu oraz Iraku (77,5%
w 2015 r. oraz 44,5% w 2016 r.). Co istotne dla naszych dalszych rozważań,
struktura społeczna każdego z trzech państw jest w wyraźny sposób zdominowana przez muzułmanów. W Syrii odsetek wyznawców islamu kształtuje
się na poziomie 92,8%, w Afganistanie – 99,7% oraz Iraku – 99,0%. W trzech
13
Mowa w tym przypadku o: aktualnie obowiązującym (1) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów
i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku
o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (tzw. Dublin III), które zastąpiło (2) Rozporządzenie
Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiające kryteria i mechanizmy określania
Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym
z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (tzw. Dublin II) oraz (3) Konwencję
wyznaczającą państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym
z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzoną w Dublinie dnia 15 czerwca 1990
r. (tzw. konwencja dublińska). Przedmiotem kontrowersji jest czasowe zawieszenie stosowania
rozporządzenia Dublin III przez Niemcy. Kluczowe rozwiązania wprowadzone na jego mocy zostają
omówione w dalszej części artykułu, zob. Guild, Costello, Garlick, Moreno-Lax (2015); Romaniec
(2015).
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Tabela 3. Migracje do Europy – skala i struktura wg kraju pochodzenia

(2015 r. i 2016 r.)
Migranci

Ogólna
liczba

Liczba wg drogi
przemieszczania
Lądowa

Morska

Odsetek (%) wg kraju pochodzenia* i roku
S

A

I

E

P

G

N

I2

S2

G2

P2

2,7

–

2,2

2,1

1,6

–

9,7

2,4

3,4

–

1,6

–

1,6

40,6

2015 r.
1046599

34877

387739

363401

1011712 50,2 20,2

7,1

4,2

2016 r.
24338

24,1 12,5

7,9

5,9

Źródło: opracowanie własne autorów na podstawie: IOM (2015); IOM (2016); IOM (2017). W zestawieniu uwzględniono następujące państwa (*): S – Syria, A – Afganistan, I – Irak, E – Erytrea,
P – Pakistan, G – Gwinea, N – Nigeria, I2 – Iran, S2 – Somalia, G2 – Ghana oraz wskazanie P2 –
pozostali i niezidentyfikowani.

innych państwach (Iranie, Pakistanie i Gwinei) pozostaje on równie lub niemalże
tak samo wysoki (odpowiednio 99,5%, 96,4% oraz 84,4%). Jedynie w Nigerii
(48,4%), Erytrei (36,6%) oraz Ghanie (15,8%) udział procentowy muzułmanów
osiąga wartość niższą niż 50%14. Również i w tym przypadku jest on jednak
zdecydowanie większy niż ma to miejsce w Europie, zwłaszcza w środkowej
części „starego kontynentu”. Potwierdzają to dane dotyczące Polski (<1%), Czech
(<1%) i Niemiec (5,8%).
Członkostwo w Unii Europejskiej sprawia, że polski, czeski i niemiecki model
reakcji na kryzys migracyjny wpisuje się w szersze, ogólnoeuropejskie ramy
(przede wszystkim rozporządzenie Dublin III). Kierunki polityki migracyjnej
Warszawy, Pragi i Berlina są zatem zdeterminowane uwarunkowaniami nie tylko
wewnętrznymi (historycznymi, gospodarczymi oraz społeczno-kulturowymi)15,
ale również zewnętrznymi (wspólnotowymi). Zarówno skala, jak i dynamika
procesów migracyjnych jest jednak w każdym badanym przypadku odmienna.
Świadczy o tym liczba wniosków azylowych składanych, w większości przypad14
Podobnie jak przypadku struktury wyznaniowej Polski, Czech i Niemiec, wykorzystujemy
dane Pew Research Centre (GRF, 2016a) .
15
Z uwagi na swój teoriopoznawczy charakter, analiza nie uwzględnia tych uwarunkowań polityki migracyjnej Polski, Czech i Niemiec, które wpisują się w logikę bieżącego, wewnętrznego (krajowego) sporu politycznego. Ich znaczenie zostaje zasygnalizowane jedynie w końcowej części
artykułu.
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ków, przez obywateli wspomnianych już trzech państw muzułmańskich: Syrii,
Afganistanu oraz Iraku (Connor, 2016)16.
Tabela 4. Liczba wniosków o azyl złożonych w Polsce, Czechach i Niemczech

(2013–2015)

Wnioski o azyl wg roku
Państwo

2013

2014

2015

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Polska

14 000

3,46

6 000

1,00

10 000

0,75

Czechy

<1 000

<0,25

<1 000

<0,17

1 000

0,07

Niemcy

110 000

27,16

173 000

29,03

442 000

33,35

Europa

405 000

100,00

596 000

100,00

1 325 000

100,00

Źródło: opracowanie własne autorów na podstawie: Connor (2016). Cezurę czasową zestawienia
wyznacza wspominane rozporządzanie Dublin III (uzgodnione w 2013 r.)17 oraz przełomowy, pod
względem skali i dynamiki migracji, rok 2015.

Jak wynika z tabeli 4, dysproporcje pomiędzy Polską, Czechami i Niemcami
są wyraźne. Skumulowana liczba wniosków kształtuje się na poziomie, odpowiednio, 30 000, niespełna 3 000 oraz 725 000 aplikacji. Dane prezentowane
w formie procentowej odzwierciedlają podobne różnice. Udział wniosków
azylowych składanych w każdym z trzech państw w ogólnej liczbie wniosków
tego typu osiąga wartość pomiędzy 0,75% a 3,46% (w przypadku Polski), 0,07%
a 0,25% (w Czechach) oraz 27,61% a 33,35% (w Niemczech).
16
Założenie prezentowane we wcześniejszej części artykułu sprawia, że rezygnujemy z dociekań
poświęconych realnym (rzeczywistym) motywacjom osób opuszczających obszar Bliskiego Wschodu
i Afryki Północnej oraz, co z tym związane, liczbie pozytywnie zweryfikowanych wniosków
azylowych.
17
Jak wynika z rozporządzenia Dublin III (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów
ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego
lub bezpaństwowca), obowiązek rozpatrzenia stosowanego wniosku spoczywa na tym państwie,
którego granice, jako pierwszego spośród wszystkich państw UE, przekroczył migrant. W sytuacji
niezłożenia stosownego wniosku w wyznaczonym przez rozporządzenie miejscu i trybie, uruchomiona zostaje procedura zawrócenia migranta do pierwszego, właściwego państwa członkowskiego
(DUBLIN III, 2013).
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Elementem różnicującym trzy sąsiadujące ze sobą państwa jest również
dynamika migracji (zob. wykres 1). O ile w przypadku Polski liczba składanych wniosków azylowych spada o 29% (z 14 000 w 2013 r. do 10 000 w 2015
r.), o tyle w przypadku Niemiec wzrasta aż o 401% (z 110 000 w 2013 r. do
442 000 w 2015 r.). Czechy cechuje natomiast praktycznie niezmienny poziom
zainteresowania ze strony przemieszczającej się ludności (liczba aplikacji nie
przekracza 1000).
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2013

2014
Polska

Czechy

2015
Niemcy

Wykres 1. Wnioski o azyl składane w Polsce, Czechach i Niemczech – dynamika
zmian (2013–2015)
Źródło: opracowanie własne autorów na podstawie: Connor (2016).

Zestawienie oraz porównanie powyższych danych uwidacznia być może nie
do końca ostre, ale jednak zauważalne linie podziału pomiędzy trzema badanymi
państwami. Niemcy, w przeciwieństwie do Polski i Czech, stają się bez wątpienia
miejscem masowego, nie w pełni kontrolowanego napływu ludności, opuszczającej region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Skala i dynamika migracji mierzona liczbą składanych wniosków azylowych wpisuje się zatem w ich przypadku
w ramy ogólnoeuropejskiego kryzysu. Na przeciwległym biegunie znajduje się
natomiast Polska. Charakterystyczny dla niej spadek ogólnej liczby wniosków
następuje w momencie nieobserwowanej dotąd eskalacji ruchów migracyjnych.
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W środkowej części kontinuum (Niemcy versus Polska) lokują się z kolei Czechy.
Względnie stała (niezmienna) liczba składanych aplikacji pokazuje, że masowy
napływ ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej nie przekłada się na
wzmożone zainteresowanie Czechami jako miejscem destynacji.
„OTWARTOŚĆ” PAŃSTWA A KRYZYS MIGRACYJNY –
W POSZUKIWANIU ZALEŻNOŚCI

Jak zostało wspomniane we wcześniejszej części artykułu, specyficzny, ściśle
określony układ relacji religia – społeczeństwo – państwo wiąże się z ukonstytuowaniem określonego porządku. Każdy z nich – asymetryczny, pozasymetryczny
i symetryczny – odzwierciedla nie tylko sytuację panującą w Polsce, Czechach
lub Niemczech, ale staje się również, co szczególnie istotne dla naszych dalszych
rozważań, elementem pozwalającym definiować poziom „otwartości” demokratycznego systemu.
Tabela 5 zestawia ze sobą, z jednej strony, trzy wyróżnione przez nas typy
porządków, a z drugiej, skalę i dynamikę migracji przypadającej na lata 2013–
2015. Kluczem do analizy zestawienia jest oczywiście rozróżnienie badanych
państw. Jak wynika z tabeli, porządkowi symetrycznemu odpowiada największa
skala i dynamika migracji. W przypadku porządku asymetrycznego i pozasymetrycznego wartości, zarówno te bezwzględne, jak i te wyrażane w formie
procentowej, kształtują się na zdecydowanie niższym poziomie.
Tabela 5. Porządek asymetryczny, pozasymetryczny i symetryczny

w warunkach kryzysu migracyjnego

Skala i dynamika kryzysu migracyjnego
(2013-2015)
Skumulowana liczba wniosków o azyl:
wzrost (+)/spadek (-) liczby wniosków
o azyl (w %):

Porządek
(wg badanych państw)
Asymetryczny
(Polska)

Pozasymetryczny
(Czechy)

Symetryczny
(Niemcy)

30 000

3 000

725 000

–29%

≈0%

+401%

Źródło: opracowanie własne autorów na podstawie: Connor (2016).
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Analiza danych zawartych w tabeli 5 pozwala na stwierdzenie, że predyktorem „otwartości” współczesnego państwa demokratycznego stają się procesy
migracyjne. Potwierdza to, z jednej strony, przykład Niemiec i charakterystyczny
dla nich „otwarty” porządek symetryczny, a z drugiej, cechujące się zdecydowanie niższym poziomem „otwartości” pozostałe dwa porządki: asymetryczny
(obserwowany w Polsce) i pozasymetryczny (odzwierciedlający sytuację panującą
w Czechach). Stabilność instytucji i procedur demokratycznych (ID), relatywnie
wysoki poziom nie tylko niechęci wobec innych wyznań (SHI), ale również
regulacji państwa (GRI) implikują zatem masowy napływ migrantów z Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej, którzy składają wniosek o azyl (Niemcy). Z drugiej
strony niepełna konsolidacja demokratycznego systemu oraz relatywnie niski
poziom niechęci wobec innych wyznań i regulacyjnej aktywności państwa wiążą
się ze zdecydowanie mniejszą liczbą cudzoziemców ubiegających się o status
uchodźcy (Polska i Czechy).
Wraz z podniesieniem poziomu „otwartości” uwarunkowanej układem relacji
religia – społeczeństwo – państwo, wzrasta oczywiście nie tylko skala, ale również dynamika migracji. W tym sensie sformułowana przez nas hipoteza zostaje
potwierdzona. Graficzną i, co z tym związane, w dużym stopniu uproszczoną
ilustracją pozytywnie zweryfikowanej zależności jest rysunek 1.
Potwierdzenie hipotezy uwypukla znaczenie różnic rozpoznawanych na
poziomie gwarantowanej prawnie opieki państwa i, co z tym związane, ukierunkowanych (zorientowanych socjalnie) ruchów ludności. Zakres świadczeń

Rysunek 1. „Otwartość” państwa w warunkach kryzysu migracyjnego – Polska,
Czechy i Niemcy
Źródło: opracowanie własne autorów.
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charakterystycznych dla welfare state opisuje kontinuum, którego przeciwstawne
bieguny tworzą oczywiście Niemcy (postrzegane jako kraj atrakcyjny pod względem zabezpieczenia socjalnego) oraz Polska i Czechy (których oferta socjalna
odbiega od skali i zakresu świadczeń oferowanych przez Berlin)18. Zaproponowane przez nas modelowe spojrzenie na zależności pomiędzy „otwartością”
państwa a zachodzącymi na jego obszarze procesami migracyjnymi może być
zatem uzupełnione o ten, być może niedominujący, ale na pewno trudny do
przecenienia, socjalny komponent. Szczególnie, jeśli zestawić go z pozostałymi,
nie mniej istotnymi czynnikami, które, warunkując analizowane zależności,
w wyraźny sposób różnicują trzy badane przypadki.
PODSUMOWANIE

Wielowymiarowość i wewnętrzna złożoność procesów rozwojowych sprawia, że
każdy z trzech analizowanych przypadków odzwierciedla inny układ relacji religia–społeczeństwo–państwo, a w konsekwencji, odmienny poziom „otwartości”.
Przykład Polski, Czech i Niemiec pokazuje zatem, że bezpośrednie, wielowiekowe sąsiedztwo nie może być traktowane jako czynnik, który w jakikolwiek
sposób niweluje, czy też choćby redukuje uchwycone dysproporcje. Przeciwnie,
wyraźną linię podziału wydaje się wyznaczać przynależność do grona państw
tzw. starej (mowa w tym przypadku o Niemczech) i nowej Europy (Polska oraz
Czechy).
Zgodnie z przyjętym przez nas założeniem, „otwartość” obrazuje poziom
zdolności adaptacyjnych państwa. Wskazuje na potencjał związany z wdrożeniem
określonego modelu reakcji na turbulentne przeobrażenia sytuacji panującej
na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Testem tego typu antycypujących
i replikujących możliwości staje się bez wątpienia kryzys migracyjny, zwłaszcza
jeśli wziąć pod uwagę jego eskalację przypadającą na 2015 r.
Analiza poziomu „otwartości” Polski, Czech i Niemiec nie może jednak nie
uwzględniać, choćby w okrojonym zakresie, wspomnianych już kilkakrotnie
uwarunkowań historycznych, gospodarczych oraz społeczno-kulturowych,
które trudno oczywiście parametryzować w ten sam sposób, jak ma to miejsce
w odniesieniu do wspomnianych relacji i wskaźników (komponentów porządku
18
Zależność pomiędzy określonym poziomem opieki socjalnej państwa oraz zjawiskiem migracji
analizuje, w odniesieniu do Niemiec, m.in. Maciej Zygadlewicz, zob. Zygadlewicz (2016).
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asymetrycznego, pozasymetrycznego oraz symetrycznego). Choć ramy artykułu nie pozwalają na detaliczne przedstawienie wszystkich uwarunkowań,
to szczególną uwagę zwracają dwie kwestie. W pierwszym przypadku mowa
o doświadczeniach związanych z kształtowaniem oraz wdrażaniem ram polityki imigracyjnej i integracyjnej wobec diaspory muzułmańskiej, natomiast
w drugim – o perspektywach demograficznych, które rzutują na kondycję
gospodarczą trzech badanych państw. W obu kwestiach strategia Niemiec
(tzw. otwarte drzwi), będących przecież motorem europejskiej polityki wobec
migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, w wyraźny sposób odbiega
od rozwiązań stosowanych w Polsce i Czechach.
Powyższe przykłady, choć nie wyczerpują oczywiście katalogu możliwych
uwarunkowań poziomu „otwartości”, pozwalają na uwypuklenie znaczenia
politycznych, nierzadko partykularnych motywacji leżących u podstaw programowanych i wdrażanych rozwiązań. Świadomość ich znaczenia, choć nie zawsze
dominująca i w tym samym stopniu uzasadniona, uzupełnia zatem w pewnym
sensie nasze rozważania poświęcone „otwartości” państwa, a w konsekwencji,
dysproporcjom w obszarze reakcji na kryzys migracyjny obserwowany na linii
Niemcy versus Polska i Czechy.

Bibliografia:
Antoszewski, A. (1999). Konsolidacja demokracji. W: A. Antoszewski, R. Herbut (red.),
Leksykon politologii (s. 181). Wrocław: Atla 2.
Braumoeller, B.F. (2010). The Myth of American Isolationism. Foreign Policy Analysis,
6. 349–371. DOI: 10.1111/j.1743-8594.2010.00117.x.
Bugaric, B. (2009). Openness and Transparency in Public Administration: Challenges
for Public Law. Wisconsin International Law Journal, 22(3), 483–521.
BVerfG (2013). Leitsätze zum Urteil des Zweiten Senats vom 24. September 2003 – 2 BvR
1436/02. Pobrane z: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen /DE/2003/09/rs20030924_2bvr143602.html.
Chang, R., Kaltani, L., Loayza, N.V. (2009). Openness Can be Good for Growth: The
Role of Policy Complementarities. Journal of Development Economics, 90, 33–49.
Connor, P. (2016). Number of Refugges to Europe Surges to Record 1.3 Milion in 2015.
Pobrane z: http://www.pewglobal.org/2016/08/02/number-of-refugees-to-europesurges-torecord-1-3-million-in-2015/.
Crothers, L. (2011). The cultural roots of isolationism and internationalism in American foreign policy. Journal of Transatlantic Studies, 9(1), 21–34. DOI: http://dx.doi.
org/10.1080/14794012.2011.550774.

Robert Wiszniowski, Kamil Glinka: „Otwartość” państwa w warunkach kryzysu

233

Čsú (2015). Czech Demographic Handbook 2015, Population by ethnicity by 1921–2011
censuses. Pobrane z: https://www.czso.cz/csu/czso/czech-demographic-handbook2015.
Destatis (2011). Zenzus 2011. Population in comparison with other regional authorities
depending on citizenship by selected countries. Pobrane z: https://ergebnisse.zensus2011.de/?locale=en#StaticContent:00,BEG_4_2_5,m,table.
Drozdowicz, Z. (2005). Liberalizm europejski. Poznań: Wydawnictwo Forum Naukowe.
DUBLIN III (2013). Unijna polityka azylowa: kraj UE odpowiedzialny za rozpatrywanie
wniosków. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=URI
SERV:23010503_1.
EIU (2016). Economist Intelligence Unit. Pobrane z: https://www.eiu.com.
Gotz, N. (2014). The Concept of Openness: Promise and Paradox. In N. Gotz, C. Marklund (eds.), The Paradox of Openness: Transparency and Participation in Nordic
Cultures of Consensus (pp. 10–26). Leiden–Boston: Brill.
GRF (2016). Global Religious Features. Pobrane z: http://www.globalreligiousfutures.
org/ explorer /about-grf-data.
GRF (2016a). Global Religious Features. Countries. Pobrane z: http://www.globalreligiousfutures.org/countries.
Guild, E., Costello, C., Garlick, M., Moreno-Lax, V. (2015). Enhancing the Common
European Asylum System and Alternatives to Dublin. CEPS Paper in Liberty and
Security in Europe, 83, 1–76.
GUS (2015). Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa Polski. Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Hasselbach, Ch, Matzke, M. (2015). Kto ma największe szanse na azyl w Niemczech.
Pobrane z: http://www.dw.com/pl/kto-ma-najwi%C4%99ksze-szanse-na-azyl-w-niemczech/a-18709 337.
IOM (2009). Law for Legal Immigration in the 27 EU Member States. Geneva: International Organization for Migration.
IOM (2015). Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond. Compilation of
Available Data and Information. Report 2015.
IOM (2016). Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond. Compilation of
Available Data and Information. Report 2016.
IOM (2017). Mixed Migration Flows in the Mediterranean and Beyond. Compilation of
Available Data and Information. Report period 1 DEC 2016 – 11 JAN 2017.
ISP (2013). Polska – Czechy – Niemcy. Wzajemne relacje, współpraca, rozwój. Future
Fuelled by Knowledge, 6, 1–40.
Keane, J. (1998). Civil Society: Old Images, New Visions. Stanford: Stanford University
Press.
Krawiec, G. (2009). Europejskie prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kulwer
Polska.
Mansell, R. (ed.). (2009). The Information Society. Critical Concepts in Sociology. London: Routlegde.

234

ATHENAEUM

vol. 58/2018

Polskie Studia Politologiczne

Metcalfe-Hough, V. (2015). The Migration Crisis? Facts, Challenges and Possible
Solutions. ODI Briefing, October, 1–6.
Rathbun, C.B. (2008). Does One Right Make a Realist? Conservatism, Neoconservatism
and isolationism in the Foreign Policy Ideology of American Elites. Political Science
Quarterly, 123(2), 271–299. DOI: 10.2307/20203012.
Romaniec, R. (2015). Niemcy przestają stosować Konwencję dublińską. „Akt solidarności”.
Pobrane z: http://www.dw.com/pl/niemcy-przestaj%C4%85-stosowa%C4%87-konwencj% C4%99- dubli%C5%84sk%C4%85-akt-solidarno%C5%9Bci/a-18671830.
Safjan, M. (2002). Wolność religijna w konstytucjach państw europejskich. W: J. Kurowski, O. Theisen (red.), Kultura i Prawo. Materiały III Międzynarodowej Konferencji
na temat Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej, Warszawa 2–4 września 2002
(s. 43–73). Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Sasnal, P. (red.). (2015). Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla
Polski. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Szacki, J. (1994). Liberalizm po komunizmie. Kraków: Znak, Fundacja im. Stefana
Batorego.
Wiszniowski, R. (2013). Przełomy państwa współczesnego. Przypadek Szkocji i Katalonii.
Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.
Wiszniowski, R. (2013a). Zintegrowane zarządzanie strategiczne rozwojem państwa –
doświadczenia polskie. Wybór dokumentów z komentarzem. Toruń: Wydawnictwo
Adam Marszałek.
Zimmerman, J. (2014). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kulwer.
Zygadlewicz, M. (2016). Niemiecka polityka socjalna a kryzys migracyjny. CATALLAXY, 1(1), 17–29. DOI: 10.24136/cxy.v1i1.2.

vol. 58/2018, ss. 235–250
DOI: 10.15804/athena.2018.58.14
www.athenaeum.umk.pl
ISSN 1505-2192

DYPLOMACJA WIETNAMSKA
WOBEC STANÓW ZJEDNOCZONYCH
NA PRZEŁOMIE LAT 70. I 80. XX W.
VIETNAMESE DIPLOMACY TOWARDS
THE UNITED STATES AT THE TURN
OF THE 1970S AND 1980S

Małgorzata Pietrasiak*

— ABSTRAKT —

— ABSTRACT —

Po podpisaniu Porozumień Paryskich (27.01.
1973 r.), a następnie zlikwidowaniu reżimu Thieu
(1975) i zjednoczeniu państwa (1976 r.) Wietnam
podjął wysiłek dyplomatyczny w celu normalizacji stosunków wzajemnych. Prowadzone na
ten temat rozmowy ostatecznie zakończyły się
fiaskiem. Złożyło się na to wiele przyczyn. Konflikt między Zbigniewem Brzezińskim i Cyrusem
Vancem nie sprzyjał efektywności rozmów. Zbigniew Brzeziński był przeciwnikiem jakiegokolwiek kompromisu w rozmowach z Wietnamem
i uważał, że najpierw należy unormować stosunki
z Chinami, a dopiero potem z Wietnamem. Chiny
w okresie napiętych stosunków z ZSRR, w czasie
afgańskiej interwencji, mogły być sojusznikiem
dla niektórych dyplomatycznych akcji.
Wietnam też zrobił kilka błędów. Błędem było
wkroczenie wojsk do Kambodży, co spowodowało izolację Wietnamu i w konsekwencji uza-

After signing Paris agreements (January 27th,
1973) and the suppression of the Thieu regime
(1975) and unification of the state (1976), Vietnam
took the diplomatic efforts to the purpose of
normalization of mutual relationships. Eventually,
the conversations ended in a fiasco, for a number
of reasons. Conflict among Zbigniew Brzeziński
and Cyrus Vance did not support the effectiveness
of conversations. Zbigniew Brzeziński was an
opponent of any compromise in talks with
Vietnam and thought that at first the US should
normalize relationships with China and only
then with Vietnam. At the time of tension with
the USSR during the Afghan intervention, China
could have been an ally for some diplomatic
shares.
Vietnam also made a few mistakes. Vietnamese
intervention in Cambodia was a big mistake. In
consequence of this, Vietnam was isolated in the
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leżnienie się od ZSRR. Polityka Wietnamu w tym
okresie była mało elastyczna. Wietnam dążył
do uzyskania rekompensaty za straty wojenne,
co kwestionowali amerykańscy negocjatorzy,
wychodząc z założenia, że siłowe przejęcie władzy
zwalnia stronę amerykańską z tych zobowiązań.
Wietnam wycofał się z żądań, zmodyfikował
swoją pozycję i nawet przekazywał cenne informacje o MIA, ale administracja amerykańska
uznała, że to za późno, odkładając na dwadzieścia
lat wzajemne uznanie i nawiązanie stosunków
dyplomatycznych.

world area and became dependent on the USSR.
The politics of Vietnam in this period was not
very flexible. Vietnam sought compensation for
war losses, what was questioned by the American
negotiators. They assumed that the military
takeover exempts the US from these obligations.
Vietnam decided to withdraw the requests,
modified its position and even communicated
valuable information about MIA, but the American
acknowledged that it was too late, putting off the
mutual recognition and the reference for twenty
years establishing diplomatic relations.

Słowa kluczowe: dyplomacja wietnamska,
polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych,
wietnamsko-amerykańskie stosunki dwustronne,
region Azji Południowo-Wschodniej

Keywords: Vietnamese diplomacy, foreign policy
of the United States, Vietnam-US bilateral relations, Southeast Asia region

Celem artykułu jest analiza relacji amerykańsko-wietnamskich po zakończeniu
wojny indochińskiej i zjednoczeniu Wietnamu. Analiza została przeprowadzona
głównie w oparciu o środowiskowy model badań, uwzględniający trzy podstawowe wartości: środowisko międzynarodowe, uczestników i ich działania. Ewolucja środowiska międzynarodowego i gra mocarstw determinowały działania
zjednoczonego w 1976 r. państwa. Na tym tle rozpatrywany jest główny problem
badawczy: jakie podejmowano działania, aby unormować relacje z USA i co było
przeszkodą dla procesu normalizacji stosunków dwustronnych?
W połowie lat 70. dyplomatyczne wysiłki SRW doprowadziły do zainicjowania dialogu zmierzającego do nawiązania stosunków dyplomatycznych ze
Stanami Zjednoczonymi. W artykule przeanalizowano te wszystkie czynniki,
które ostatecznie odsunęły o dwadzieścia lat proces normalizacji stosunków
dwustronnych między dwoma państwami po zakończeniu wojen indochińskich.
Do nich zaliczono: zbyt twarde stanowisko wietnamskie, związane z odszkodowaniami wojennymi, nie dość empatyczne zachowanie związane z poszukiwaniem zaginionych i poległych żołnierzy amerykańskich i krytykę działań
wietnamskich w Kambodży. Najważniejszą przeszkodą była jednak sytuacja
międzynarodowa, zwłaszcza czynnik chiński, który w polityce amerykańskiej
spowodował odłożenie spraw wietnamskich na korzyść uregulowania relacji
z ChRL, wówczas skonfliktowaną z południowym sąsiadem.
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SYTUACJA POLITYCZNA WIETNAMU
PO PODPISANIU POROZUMIEŃ PARYSKICH

Dnia 27 stycznia 1973 r. rządy Stanów Zjednoczonych, Demokratycznej Republiki Wietnamu, Tymczasowego Rewolucyjnego Rządu Wietnamu Południowego i Republiki Wietnamu podpisały w Paryżu układ o zaprzestaniu wojny
i przywróceniu pokoju w Wietnamie. Wojna dla Ameryki skończyła się nie tylko
klęską, ale i śmiercią 58 tys. Amerykanów, stratami w wysokości 150 mld USD
wyrzuconych w bezsensowną wojnę oraz frustracją Amerykanów (Pike, s. 224).
Na wiele lat Ameryka wycofała się z Azji Wschodniej i nie miała pomysłu na
współpracę w nowej sytuacji.
W Rozdziale VIII Porozumień zatytułowanych: Stosunki między Stanami
Zjednoczonymi i Demokratyczną Republiką Wietnamu zapisano: „Stany Zjednoczone przewidują, że Porozumienie będzie wprowadzone w okresie pojednania z Demokratyczną Republiką Wietnamu i wszystkimi narodami Indochin.
W uzupełnieniu, nawiązując do tradycyjnej polityki, Stany Zjednoczone będą
wspomagać leczenie ran wojennych i powojenną odbudowę Demokratycznej
Republiki Wietnamu i całych Indochin” (Agreement on Ending the War and
Restoring Peace in Vietnam).
Kwota nie została uściślona, ale 1 lutego 1973 r. prezydent Nixon w liście do
premiera Pham Van Donga poinformował o woli przekazania w sumie na pomoc
4,75 mld USD. W liście oprócz sumy 3,3 mld USD, związanej z odszkodowaniami, wymieniona była kwota 1–1,5 mld USD na żywność i inne formy pomocy
doraźnej (Text of Message From the President of the United States; „The New
York Times”, 22.05.1977). Drugi list, w którym prezydent potwierdza wolę przekazania zgodnie z Porozumieniami Paryskimi zadośćuczynienia finansowego,
był skierowany do kongresmena Lestera Wolffa. Sprawę upubliczniono dopiero
po aferze Watergate. Oferta nie przewidywała warunków politycznych, ale miała
być zgodna ofertą przekazaną Wietnamczykom w czasie tajnych negocjacji, jakie
prowadził Henry Kissinger.
Po podpisaniu Porozumień Paryskich sytuacja polityczna i międzynarodowa
wokół Wietnamu powoli zaczęła się stabilizować. Umożliwiała ona wyjście
Wietnamu z izolacji międzynarodowej. 7 lutego Demokratyczną Republikę
Wietnamu uznała Kanada, następnie uczyniły to: Australia, Kamerun, Gwinea,
Zambia, Austria, Tunezja, Republika Malgaska, Bangladesz, Islandia, Finlandia.
13 kwietnia 1973 r. między Francją a Wietnamem ogłoszono wznowienie
stosunków dyplomatycznych na szczeblu ambasadorów. Zgodnie z układami
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Stany Zjednoczone rozpoczęły wycofywanie żołnierzy z Wietnamu. Najsłabszym
punktem w procesie normalizacyjnym był brak porozumienia między Republiką
Wietnamu a Tymczasowym Rządem Rewolucyjnym.
Przesuwały się również rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi na temat
rekompensaty za straty wojenne. W Sztokholmie w tej sprawie odbyła się konferencja międzynarodowa, która wezwała do ścisłego wypełniania Porozumień
Paryskich.
Brak porozumienia między reżimem Thieu a komunistami spowodował
wznowienie walk. Thieu liczył na wsparcie ze strony administracji amerykańskiej. O swoim poparciu zapewniał prezydent Nixon w czasie jedynego swojego
spotkania z prezydentem Thieu w San Clement na początku kwietnia 1973 r.
(Remarks of Welcome to President Nguyen Van Thieu). Kongres nie chciał
jednak w dalszym ciągu wspierać południowowietnamskiego reżimu. W opinii
amerykańskich kongresmenów i tak żadna suma nie była w stanie uratować
Wietnamu Południowego („Time”, 21.04.1975). Ponadto wpływ na dodatkowe
cięcia budżetowe miała afera Watergate i dymisja Nixona 9 sierpnia 1974 r.
Ostateczną decyzję całkowitego zlikwidowania reżimu Thieu w 1975 r. i zjednoczenia obu państw wietnamskich podjęto w czasie kolejnych posiedzeń Biura
Politycznego KC PPW w grudniu 1974 r. i styczniu 1975 r. (Lich Su Dang Cong
San Viet Nam, s. 218).
Stany Zjednoczone nie zaakceptowały siłowych rozwiązań w Wietnamie
Południowym, co oznaczało dla zjednoczonego państwa utrudnienia dla normalizacji stosunków i uzyskania rekompensat. Dodatkowo utrzymanie równego
dystansu wobec dwóch największych sojuszników ZSRR i Chin stawało się coraz
trudniejsze, a przecież te dwa państwa były największymi dawcami pomocy
gospodarczej. Zatem zadania, jakie postawiono przed dyplomacją wietnamską,
polegały na przeciwdziałaniu ponownej interwencji amerykańskiej i uspokojeniu
amerykańskiej opinii publicznej oraz wygraniu poparcia ze strony ZSRR i Chin.
Nie było to zadanie łatwe, albowiem już wówczas uwidoczniły się kontrowersje
w stosunkach z Chińską Republiką Ludową. W styczniu 1974 r. wojska chińskie
zajęły wyspy Hoang Sa (Paracele), które Wietnam (oba rządy) uznawał za swoje
suwerenne terytoria. W dodatku liczna powojenna migracja wietnamska była
niechętna komunistom. W styczniu 1975 r. ruszyła ofensywa północnowietnamska. W połowie lutego prezydent Thieu wysłał do Waszyngtonu specjalnego
emisariusza z prośbą o pomoc amerykańską, ale bez rezultatu (Vietnam Assesment Report by General Fred C. Weynand). Prezydent Gerald Ford w wykładzie
wygłoszonym na Uniwersytecie w Nowym Orleanie stwierdził, iż wojna się
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skończyła i Stany Zjednoczone nie mogą dłużej pomagać Wietnamowi. Dnia
18 kwietnia wydał on rozkaz ewakuacji personelu amerykańskiego. Ostatnią
próbą wypracowania kompromisu miało być spotkanie w Camp Dawid, które
planowano na 29 kwietnia 1975. Tej samej nocy Sajgon został zdobyty i pokojowe
próby z Camp Dawid straciły sens.
PIERWSZE PRÓBY ROZMÓW AMERYKAŃSKO-WIETNAMSKICH

Kolejny okres, w który zwycięski Wietnam wkroczył po trzydziestoletniej wojnie, wcale nie był łatwiejszy od tego, który minął. Nie był łatwiejszy zarówno
z powodu sytuacji międzynarodowej, jak i wewnętrznej. Tę co prawda usprawiedliwić można zadaniami związanymi z procesem unifikacji. Przecież obie części
rozwijały się jako odrębne organizmy mające nie tylko różne systemy polityczne
i gospodarcze, ale również różne systemy wartości. Atmosfera międzynarodowa
wokół Wietnamu pod koniec lat 70. coraz mniej sprzyjała stabilizacji, choć jeszcze w połowie lat 70. XX w. niewiele na to wskazywało. Wietnam wygrał wszakże
z liderem świata zachodniego. To znacznie ograniczyło obecność militarną
Ameryki w regionie Azji Południowo-Wschodniej. W dodatku afera Watergate
i rezygnacja prezydenta Nixona znacznie osłabiła przywództwo amerykańskie
i była symptomem kryzysu „amerykańskiego imperializmu”. To, co osłabiało
Amerykę, wzmacniało Związek Radziecki, którego wpływy wzrosły. Koniec kolonialnego systemu Portugalii: Angola, Gwinea Portugalska, Mozambik poszerzał
radziecką orbitę wpływów. Tego obawiały się Chiny i o tym rozmawiał Chou
Enlaj z prezydentem Nixonem. Konflikt między ZSRR a Chinami wydawał się
być nierozwiązywalny, a Wietnam zmuszony był do opowiedzenia się po którejś
ze stron. O ile w czasie wojny Wietnam, z powodzeniem, potrafił wykorzystać tę
rywalizację zgodnie z własnymi celami, tak w nowej sytuacji międzynarodowej
sojusze wietnamsko-radziecki i wietnamsko-chiński, po wycofaniu się amerykańskich wojsk, wymagały redefinicji. W Wietnamie odżyły dawne antychińskie
nastroje, co ułatwiało wybór. Zatem niemal natychmiast po zakończeniu wojny
z Ameryką Wietnam stanął przed kolejnymi konfliktami, najpierw z Kampuczą
rządzoną przez Czerwonych Khmerów, a potem z Chinami.
Cała ta skomplikowana sytuacja towarzyszyła wietnamskim staraniom
o nawiązanie stosunków dyplomatycznych z USA. W połowie 1975 r. premier
Pham Van Dong wezwał Waszyngton do normalizacji stosunków i obiecanej
pomocy. Proponował on powołanie funduszu rekonstrukcyjnego. Dwa amery-
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kańskie banki, Bank of America oraz First National City Bank, zostały poproszone o zajęcie stanowiska w sprawie rozwoju handlu z Wietnamem. Dodatkowo
kompanie naftowe zostały zaproszone do współpracy w zakresie poszukiwań
i eksploracji ropy naftowej (Pike, 1987, s. 226).
Nie wszyscy chcieli z zobowiązania pomocy i współpracy się wywiązać. Henry
Kissinger nawoływał do daleko idącej powściągliwości. Taki ton wypowiedzi
przeważał zwłaszcza po upadku Sajgonu. To on był zdania, że działania armii
wietnamskiej powinny skutkować izolacją Wietnamu. Rzeczywiście 16 maja
1975 r. administracja USA bez konsultacji z Kongresem nałożyła embargo handlowe na Wietnam Północny i Południowy oraz Kambodżę i Laos (Menétrey-Monchau, 2006, s. 24). Nałożenie embarga na Wietnam ostro skrytykował
demokrata Jonathan Bingham, który kierował podkomitetem Kongresu ds.
handlu i biznesu. Twierdził on, że embargo może przedłużyć okres wrogości we
wzajemnych stosunkach, a jego efektywność, jak pokazuje przykład Kuby, może
być niewielka (Menétrey-Monchau, 2006, s. 24–25).
Pewną nadzieję na odwrócenie nieprzyjaznej orientacji w relacjach z Wietnamem dał prezydent Ford, który po powrocie z wizyty do państw regionu,
7 grudnia, w czasie przemówienia na uniwersytecie w Honolulu ogłosił swoją
nową doktrynę Pacyfiku. Podstawowe pięć zasad, na których owa doktryna się
opierała, sprowadzały się do: umocnienia partnerstwa z Japonią, normalizacji
stosunków z Chińską Republika Ludową, wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie Azji Południowo-Wschodniej i rozwiązywania istniejących
konfliktów (Weatherbee, 2008, s. 261).
W styczniu 1976 r. prezydent Ford zdecydował się wysłać do Wietnamu misję,
na czele której stanął kongresmen G.V. (Sonny) Montgomery. Wrażenia, jakie
odnieśli amerykańscy emisariusze ze spotkań z oddelegowanymi do rozmów
Wietnamczykami, były jak najlepsze (Memorandum of Conversation, January
26, 1976).
Od marca 1976 r. trwała wymiana korespondencji między amerykańskim
sekretarzem Henry Kissingerem a wietnamskim ministrem spraw zagranicznych
Nguyen Duy Trinhem. Nguyen Duy Trinh obiecywał pomoc w poszukiwaniu
zaginionych Amerykanów i przypominał w zamian o odszkodowaniach wojennych. Strona amerykańska zaprzeczyła, iż ciąży na niej obowiązek pomocy
w odbudowie Wietnamu, a podstawowym argumentem, jakim się posługiwała,
był ten związany z łamaniem Postanowień Paryskich i odmową porozumienia
z rządem Thieu. W czasie wspomnianej rozmowy Montgomerego z premierem
Pham Van Dongiem ten pierwszy stwierdził, że: „Nie ma możliwości udzielenia
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pomocy ekonomicznej i w odbudowie zniszczeń” (Memorandum of Conversation, Washington, January 26, 1976).
W roku 1976 doszło do pewnych politycznych zmian w obu krajach, były one
naturalną konsekwencją zachodzących tam procesów politycznych i nie miały
większego wpływu na prowadzone rozmowy: 2 lipca 1976 r. proklamowano
powstanie Socjalistycznej Republiki Wietnamu ze stolicą w Hanoi i tym samym
formalnie nastąpiło zjednoczenie Wietnamu. Nowym prezydentem w dniu
2 listopada tego samego roku został wybrany Jimmy Carter.
W Departamencie Stanu powołano grupę roboczą ds. otwarcia ambasady
i nawiązania stosunków z Wietnamem. Prezydent Jimmy Carter uzależnił proces
normalizacji stosunków z SRW od efektywnej pomocy w poszukiwaniach zaginionych i poległych żołnierzy. W marcu 1977 r. w Wietnamie przebywała misja
Leonarda Woodcocka. Misja dotyczyła przede wszystkim poszukiwań i identyfikacji ciał MIA, ale przesłaniem była normalizacja stosunków dwustronnych. Po
powrocie Woodcock dzielił się swoimi jak najlepszymi wrażeniami z tej wizyty.
Potwierdził, że wszyscy zostali bardzo ciepło przyjęci. Rząd SRW oświadczył, że
pomoc nie jest warunkiem koniecznym procesu normalizacji, co zapowiadało
korzystne rozstrzygnięcia i dobrą wolę obu stron („New York Times” 24.03.1977).
Wizyta odniosła pewien pozytywny skutek, gdyż do Stanów Zjednoczonych
powróciła grupa 12 osób uznawanych dotąd za zaginionych, a jednocześnie
Stany Zjednoczone złagodziły nieco embargo nałożone na handel z Wietnamem.
Sprzyjająca atmosfera umożliwiła kolejne etapy rozmów. Rozpoczęły się
one w Paryżu w dniach 3–4 maja 1977 r. Na czele delegacji wietnamskiej stanął
wiceminister spraw zagranicznych Phan Hien, a amerykańskiej – zastępca
sekretarza stanu Richard Holbrooke. Holbrook zaproponował wzajemne uznanie
bez warunków wstępnych. Nie łączył bezpośrednio kwestii MIA z nawiązaniem
stosunków dyplomatycznych i nie podejmował kwestii odszkodowań, ale obiecywał odstąpienie od embarga zaraz po tym, jak zostaną ustanowione stosunki
dyplomatyczne. Tymczasem Phan Hien dążył do wypełnienia obietnicy danej
Pham Van Dongowi i przypominał o rekompensowaniu zniszczeń wojennych
(Dommen, 2001, s. 971). W czasie konferencji prasowej Holbrook był powściągliwy i jedynie nadmienił o konstruktywnych rozmowach, ale Pham Hien
przypomniał o amerykańskich zobowiązaniach finansowych.
Przyjazne gesty w relacjach wietnamsko-amerykańskich skutkowały jeszcze
jednym ważnym wydarzeniem. W konsekwencji rozmów w czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w dniu 20 lipca USA cofnęły swoje weto i w drodze
konsensusu przegłosowano rezolucję nr 413(1977) rekomendującą przyjęcie
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Socjalistycznej Republiki Wietnamu do ONZ („Yearbook of the United Nations”,
1977, s. 370). Wietnam wyszedł z izolacji dyplomatycznej, stał się pełnoprawnym
członkiem kolejnej organizacji międzynarodowej. Członkiem Ruchu Państw
Niezaangażowanych został w 1975 r. Rozmowy amerykańsko-wietnamskie były
kontynuowane w 1977 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych stała się dobrym
kanałem tych kontaktów. W październiku w czasie sesji ONZ Holbrook spotkał się
z wiceministrem spraw zagranicznych Nguyen Co Thachem (Schulzinger, s. 10).
Amerykanie stawiali trzy warunki rozmów: pokojowe stosunki z państwami
ASEAN, gwarantujące stabilizację i bezpieczeństwo regionalne, co – jak było
powiedziane –Wietnamczycy już zaczęli realizować, pomoc w poszukiwaniach
zaginionych w akcji oraz odesłanie ciał żołnierzy amerykańskich, którzy zginęli
w Wietnamie. Wietnamczycy z kolei podkreślali swój najważniejszy postulat:
obiecaną przez Amerykanów zgodnie z 21 art. Porozumień Paryskich pomoc
w rekonstrukcji Wietnamu, na dowód czego opublikowali list prezydenta Nixona
do premiera Pham Van Donga, w którym obiecywał on pomoc w wysokości
3,3 mld USD w ciągu pięciu lat (Text of Message From the President of the
United States). W tym czasie, jak już było powiedziane, Amerykanie ten postulat
odrzucali.
SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA WIETNAMU PO INTERWENCJI
W KAMBODŻY

Rozmowy dwustronne, które rozpoczęto w połowie lat 70., były trudne, choć
wydawało się, że istnieje pole do kompromisu. Sytuacja międzynarodowa ponownie się skomplikowała. Wycofanie się Amerykanów i zwycięstwo komunistów
w Wietnamie spowodowało zmianę układu sił w całych Indochinach. Demokratyczna Republika Wietnamu miała koncepcję zorganizowania Półwyspu
Indochińskiego w pełni niezależnego od ChRL, z daleko idącym podporządkowaniem sobie Kambodży i Laosu. W Laosie władzę przejęło ugrupowanie
skupione wokół partyzantów z Pathet Lao, a w 1977 r. Wietnam i Laos podpisały
Układ o przyjaźni i współpracy, w którym oba kraje odwoływały się do idei
„stosunków specjalnych”1 (IV Zjazd Komunistycznej Partii Wietnamu s. 157).
1

W Uchwale, przyjętej przez IV Zjazd Komunistycznej Partii Wietnamu (spadkobierczyni PPW)
obradujący w 1976 r., w części dotyczącej polityki zagranicznej, zapisano: „Ze wszech miar rozwijać
specjalne stosunki między narodem wietnamskim i narodami Laosu i Kampuczy”.
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Najbardziej niepokojące informacje napływały z Kampuczy2. 17 kwietnia
1975 r. całkowitą władzę w tym państwie przejęli Czerwoni Khmerzy. Wydawało
się, że wspólne podstawy ideologiczne, będące podstawą działalności zarówno
partii rządzącej w Wietnamie, jak i nowej ekipy w Phom Penh pozwolą na ścisłą
współpracę. Czerwoni Khmerzy mieli jednak własne priorytety polityczne,
a koncepcja „stosunków specjalnych” została przez nich odrzucona, chociaż do
1977 r. wyraźnie się jej nie sprzeciwiali i werbalnie ją popierali3 (Dossier, s. 66).
Dla Wietnamu oznaczało to zachwianie wypracowanej koncepcji bezpieczeństwa,
której podstawowym gwarantem miało być wycofanie się Ameryki z Wietnamu,
a kolejnym ścisła współpraca indochińskich partnerów. W 1977 r. między sąsiadami rozpoczął się otwarty konflikt graniczny. Do końca 1977 r. Chiny starały się
unikać jednoznacznego opowiedzenia się po którejś ze stron. Próbowały nawet,
na początku 1977 r., nakłonić przywódców khmerskich do podjęcia rokowań
z Wietnamem i złożyły propozycję mediacji w konflikcie. Tym niemniej obawy
przed wzrostem znaczenia zjednoczonego Wietnamu były widoczne w polityce
Pekinu, który tradycyjnie popierał Kampuczę wolną od obcych wpływów.
Chiny zaczęły wspomagać militarnie Kampuczę i dodatkowo poprawiły
stosunki z sojusznikiem USA z okresu wojny – Tajlandią. Zostało to odebrane
w Hanoi jako akty wrogie (Dossier, s. 66.). W styczniu 1978 r. Wietnam zaproponował wzajemne wycofanie wojsk na odległość 5 mil w głąb granicy oraz
rozmowy. W maju 1978 r. Kampucza zgodziła się na rozmowy, które miały się
rozpocząć w styczniu 1979 r., ale sąsiad zdecydował się na rozwiązania siłowe.
W Kampuczy zainstalowano 160 tys. wietnamskich wojsk. Na czele nowego
rządu stanął prowietnamski Heng Samrin. Chiny zareagowały bardzo ostro –
w lutym zażądały wycofania się wietnamskich wojsk z terytorium Kampuczy,
a wojska chińskie, aby „dać lekcję”, przekroczyły granice z Wietnamem.
Udział wojsk wietnamskich w operacji kambodżańskiej przyniósł ogromne
straty finansowe, polityczne i moralne. Prawie połowa wydatków wietnamskiego
budżetu przeznaczana była na ten cel. Zginęło 23 tys. Wietnamczyków, a 55 tys.

2

Nazwa państwa kilkakrotnie się zmieniała od Kambodży, po Demokratyczną Kampuczę
w okresie rządów Czerwonych Khmerów, następnie Ludową Republikę Kampuczy. Obecnie oficjalna
nazwa państwa to Królestwo Kambodży.
3
W liście z 25 stycznia 1975 r. adresowanym do Le Duc Tho Pol Pot zadeklarował: „Wszechstronna pomoc okazana przez Was – Wietnamską Partię Pracujących oraz bratni naród wietnamski wydatnie przyczyniła się do naszych zwycięstw. Traktujemy ją jako wyraz wielkich szlachetnych uczuć
solidarności i rewolucyjnego braterstwa”.
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uznano za zaginionych4 (SarDesai, 2009, s. 162). Ucierpiał wizerunek państwa
na arenie międzynarodowej, mimo że reżim Czerwonych Khmerów był z całą
pewnością zbrodniczym i nie cieszył się zaufaniem sąsiadów. Stany Zjednoczone
przy poparciu sojuszników skutecznie zablokowały pożyczki z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, zahamowany został proces normalizacji stosunków
z USA i Japonią, odłożono wejście Wietnamu do ASEAN.
W tym czasie rozmowy Wietnamu ze Stanami Zjednoczonymi utknęły
w martwym punkcie. Do istniejących problemów doszły kolejne – problem
uchodźców wietnamskich –boat people oraz exodus Wietnamczyków chińskiego
pochodzenia Hoa po zmianach własnościowych na Południu. Groźny, również
w kontekście dzisiejszej sytuacji w regionie, okazał się spór z Chinami o wyspy
Paracelskie i Spratly. Cała ta sekwencja wydarzeń i wreszcie oficjalne poparcie
Czerwonych Khmerów przez Chiny spowodowała znaczne ochłodzenie wzajemnych relacji i zadecydowała ostatecznie o ściślejszym sojuszu Wietnamu ze
Związkiem Radzieckim.
To, co udawało się Wietnamczykom przez długi okres wojny, czyli ignorowanie konfrontacji chińsko-radzieckiej i – co więcej – wyciąganie dla siebie
możliwie jak największych korzyści, stało się niemożliwe po wojnie. Wietnam
gospodarczo, ale i politycznie uzależniał się od ZSRR. Z raportu Departamentu
Stanu wyraźnie wynika konstatacja, że sytuacja dla Wietnamu jest niekomfortowa i szuka on dróg, aby zmienić ten stan rzeczy (Department of Defense. The
Annual Report s. 51–52).
Rok 1978 był szczególnie nieudany dla relacji wietnamsko-amerykańskich.
USA współpracowały z państwami ASEAN i naciskały, aby potępiły one Wietnam za inwazję. W konsekwencji ta niebezpieczna sytuacja zachwiała budującą
się delikatną równowagą w regionie i na wiele lat odwlekła proces normalizacji
stosunków z USA, a w konsekwencji pozostawiła Wietnam w izolacji politycznej
i gospodarczej.
Dodatkowo sytuacja wewnętrzna Wietnamu pogarszała się. W pierwszym
okresie ludność podeszła do procesu zjednoczenia entuzjastycznie. Wyobrażano
sobie, że wkrótce niemal automatycznie nastąpi poprawa ich poziomu życia.
Przecież to wojna była przyczyną nieszczęść, większe były nakłady na cele militarne, teraz uwolnione środki mogły być przeznaczone na inne dziedziny gospo4

Brak jest oficjalnych wietnamskich danych dotyczących liczby poległych w czasie operacji
żołnierzy Wietnamskich. Podobną do wskazanych w artykule liczbę podaje agencja BBC – ok. 30 tys.
http://www.bbc.com/news/world-asia-29106034.
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darki. Tymczasem sytuacja nie tylko nie uległa poprawie, lecz wręcz przeciwnie
– jak było powiedziane, systematycznie się pogarszała. Pod koniec lat 70. XX w.
ludzie zaczęli okazywać apatię, tym bardziej że coraz większym strumieniem,
mimo ograniczonych kontaktów Północ–Południe, zaczęły napływać informacje
o wyższym poziomie życia na Południu. Wbrew oficjalnej propagandzie rozpowszechniła się „żółta kultura”5, przede wszystkim wśród młodzieży. Jeszcze
trudniejsza sytuacja była na Południu: niestabilna gospodarka prowadziła do
napięć i zamieszek, nie starczało wyżywienia, królowało bezrobocie. Większość
właścicieli kapitału uciekła za granicę, zamknięte zostało źródło dostaw surowców, nie funkcjonowała kolej, kwitł czarny handel i korupcja. Skomasowanie tych
trudności nastąpiło pod koniec lat 70., kiedy na piętrzące się trudności natury
wewnętrznej nałożył się nieprzyjazny klimat międzynarodowy, związany z wkroczeniem wojsk wietnamskich do Kampuczy. Swoje niezadowolenie okazywali
również Rosjanie. Wietnamczycy byli oskarżani o to, że dużą część pomocy po
prostu marnotrawią.
Podsumowując, do tych najgroźniejszych czynników destabilizujących
sytuację w regionie zaliczyć należy dwa podstawowe: całkowite załamanie się
wietnamskiej gospodarki oraz będący konsekwencją kryzysu politycznego we
wzajemnych relacjach konflikt graniczny z Kampuczą. Z nich wypływały kolejne:
problem boat people6; uzależnienie gospodarcze od Związku Radzieckiego
i państw Europy Wschodniej; konflikt graniczny z Chińską Republiką Ludową
i w konsekwencji zamrożenie stosunków dwustronnych; pogorszenie stosunków
z państwami regionu Azji Południowo-Wschodniej i wreszcie zahamowanie
procesu normalizacji stosunków ze Stanami Zjednoczonymi.

5
Pod pojęciem żółtej kultury rozumiano muzykę, piosenki, utwory współczesne charakterystyczne dla Zachodu, ale wykonywane przez Wietnamczyków i po wietnamsku.
6
Problem boat people pojawił się po raz pierwszy po ofensywie komunistycznej w Kambodży,
Laosie i Wietnamie. Po ewakuacji Amerykanów ponad 130 000 osób związanych z dawnym reżimem:
urzędników, oficerów, przedsiębiorców zaczęło opuszczać Indochiny i najczęściej poprzez Morze
Południowo-Chińskie, na niewielkich łódkach, przypływali do Hongkongu, Singapuru, Malezji. Urząd
Wysokiego Komisarza d.s. Uchodźców ONZ otworzył swoje biuro w Laosie w październiku 1974 r.
i oddział w Hanoi w czerwcu 1975 r., aby pomóc uchodźcom. Pierwszym zadaniem było zapewnienie
środków na przeżycie.
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FIASKO ROZMÓW ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI

Jak było powiedziane, Wietnam dostrzegał niebezpieczeństwo pełnego uzależnienia się od ZSRR, Stany Zjednoczone mogły być pewną przeciwwagą w dobie
pogarszających się coraz bardziej stosunków z Chinami. W lipcu 1978 r. Wietnam
jeszcze raz zadeklarował wolę normalizacji stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, bez warunków wstępnych. O ile doradcy z Departamnetu Stanu Cyrus
Vance i Richard Holbrooke uznali nowe propozycje za całkiem korzystne
i interesujące, o tyle doradca ds. bezpieczeństwa Zbigniew Brzeziński ostrzegał,
że Wietnam jest azjatycką Kubą walczącą z Chinami i Kambodżą w imię hegemonistycznych ambicji ZSRR (SarDesai, 2009, s. 200–201). Wielokrotnie tłumaczył,
dlaczego jego zdaniem, normalizację stosunków z Wietnamem należało odłożyć.
Twierdził między innymi, że naprawa relacji z Wietnamem była nierozłącznie
traktowana z procesem normalizacji z Chinami, a ponieważ wśród ekspertów znane były problemy chińsko-wietnamskie, należało określić priorytety
i wydawało się, że nie da się obu spraw zrealizować jednocześnie. Normalizacja
stosunków z Wietnamem, zdaniem Brzezińskiego, mogła odbić się negatywnie
na relacjach z Chinami. Dlatego administracja amerykańska zdecydowała się
ostatecznie odłożyć stosunki z Wietnamem i zająć się tylko Chinami.
W czasie wizyty studyjnej we wrześniu 2014 r. w Wietnamie przeprowadziłam
konsultacje naukowe z profesorem Nguyen Vu Tungiem, profesorem Akademii
Dyplomatycznej w Wietnamie, specjalistą zajmującym się stosunkami wietnamsko-amerykańskimi. W czasie rozmowy prof. Nguyen Vu Tung wyraźnie
wskazywał, że prywatna wojna Brzezińskiego i Vance’a negatywnie wpłynęła na
proces normalizacji z Wietnamem.
Kolejne pytanie z cytowanego wcześniej wywiadu ze Zbigniewem Brzezińskim dotyczyło efektów polityki amerykańskiej i pełnego uzależnienia się Wietnamu od ZSRR. Brzeziński powiedział, że nie ma to związku z postępowaniem
Ameryki, ponieważ Wietnam już znajdował się w obozie sowieckim. Odnosząc
się do tej odpowiedzi, uważam, że jest to teza trudno weryfikowalna. Wskazuje na
to chronologia wydarzeń, determinacja związana z uporządkowaniem stosunków
zwłaszcza z państwami regionu, co dawałoby pewną przestrzeń do samodzielności, ale i Stanami Zjednoczonymi, co z kolei otwierałoby drogę do normalizacji
stosunków z innymi zachodnimi gospodarkami.
Brzeziński w sprawie procesu normalizacji jeszcze raz potwierdził, że dla USA
ważniejsze były relacje z Chinami niż z Wietnamem, te zaś dla Ameryki były drugoplanowe. Dziennikarz, polemizując z odpowiedzią Brzezińskiego, stwierdził, że
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z dzisiejszej perspektywy, patrząc na rozwój wzajemnych kontaktów, wstrzymanie procesu normalizacji przyniosło pewne szkody, np. opóźniło poszukiwania
zaginionych żołnierzy, nie załatwiło sprawy uchodźców. Brzeziński z taką opinią
się nie zgadzał. Przyznał, że Wietnamczycy mają własne priorytety i je realizują,
prowadzą własną politykę; jego zdaniem nienawiązanie stosunków z USA nic tu
nie zmieniło. Brzeziński stwierdził, że nie ma sobie nic do zarzucenia, celowo nie
chciał ustąpić w wielu sprawach Wietnamczykom. Gdyby to było możliwe bez
żadnych ustępstw, stwierdził, to można było ten dialog prowadzić, ale „Wietnam
to nie był dla USA interes” (Interview with Zbigniew Brzeziński, 1983).
Jednak prezydent Carter jeszcze we wrześniu brał pod uwagę inną decyzję
wbrew stanowisku Brzezińskiego i „w zasadzie” zgodził się na normalizację stosunków od listopada 1978 r. Wydarzenia z 1978 r., podpisanie Układu o przyjaźni
i współpracy z ZSRR w dniu 3 listopada, a chwilę później wprowadzenie wojsk
wietnamskich do Kambodży i poparcie dla nowego pro wietnamskiego reżimu
ostatecznie przekonały administrację amerykańską co do słuszności opinii
Brzezińskiego, że rozpoczętego procesu normalizacji nie należy kontynuować.
Te wydarzenia wstrzymały proces dochodzenia do porozumienia.
Ten krótki okres w różny sposób jest interpretowany; jedni, np. Gareth Porter
wskazują, że Wietnam był zdeterminowany do normalizowania relacji z USA,
czego dowodem było odłożenie podpisania porozumienia z ZSRR (SarDesai,
2009, s. 201). Przychylam się do tej opinii – multilateralizacja partnerów w całym
długim procesie odzyskiwania niepodległości przemawia za tym tradycyjnym
modelem wietnamskiej dyplomacji. Uczeni wietnamscy tłumaczyli załamanie
się negocjacji w inny sposób. Na ten temat autorce książki udało się porozmawiać z cytowanym już ekspertem Akademii Dyplomatycznej Wietnamu, prof.
Nguyen Vu Tungiem. Jego zdaniem przeważyły interesy amerykańskie wobec
silniejszego wietnamskiego oponenta – Chin. Zarysowała się możliwość porozumienia z Chinami i normalizacji stosunków, co zresztą się stało w styczniu
1979 r. Wola pozyskania sojusznika w trwającym wciąż zimnowojennym wyścigu
zbrojeń z ZSRR przeważyła na korzyść Chin. Wietnam nie był rozpatrywany jako
podmiot ważny dla interesów amerykańskich, lecz był postrzegany w szerszym
kontekście międzynarodowym – jako „pionek na szachownicy”, posługując się
metaforą Zbigniewa Brzezińskiego. Pamiętać należy, że Ameryka zmęczona była
już wojną i samym tematem wietnamskim, wycofała się przecież z Indochin.
Profesor Nguyen Vu Tung dodatkowo stwierdził, że i po stronie wietnamskiej
na samym wstępie rozmów niepotrzebnie sprawa odszkodowań była stawiana
jako warunek rozmów.
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Kyle Tadman w swoim artykule Amerykańska prowokacja: polityka zagraniczna USA w czasie sowiecko-afgańskiej wojny (Tadman, 2013, s. 17) przypomina
jeszcze inny kontekst międzynarodowy tych wydarzeń – interwencja ZSRR
w Afganistanie, niepokój związany z rozszerzaniem wpływów sowieckich na
państwa azjatyckie, a nawet te będące tradycyjnie związane z USA w Ameryce
Łacińskiej. Doktryna prezydenta Cartera opierała się na przeświadczeniu, że
należy wszelkimi siłami powstrzymywać rosnącą militarną pozycję ZSRR (Tadman, 2013, s. 26).
Kolejne wydarzenia, w tym między innymi „lekcja”, jaką Chińczycy dali
Wietnamowi w lutym 1979 r., jedynie wpływy rosyjskie umocniła, koalicja
państw krytykujących obecność wojsk wietnamskich w Kambodży połączyła
niedawnych przeciwników politycznych: państwa ASEAN, Chiny, USA, Japonię
i państwa zachodnie, w tym nawet skandynawskie, które do niedawna wyrażały
wsparcie dla proniepodległościowej walki wietnamskiej.
W latach 80. rząd wietnamski starał się ponownie stworzyć sprzyjający
klimat dla rozmów, włączając się efektywnie w poszukiwania, ale dopiero nowe
wewnętrzne liberalne procesy reformatorskie drugiej połowy lat 80. XX w. oraz
przeorientowanie polityki wietnamskiej w kierunku większej otwartości i wsparcie procesu reform rzeczywistą dywersyfikacją partnerów zmieniły nastawienie
Ameryki. Sprzyjającą okolicznością był świeży powiew „pozimnowojennego
wiatru”. Jak było pokazane w artykule, realizacja wietnamskich planów ściśle
związana była z sytuacją międzynarodową.
PODSUMOWANIE

Pomimo amerykańskiej krytyki siłowego przejęcia władzy przez komunistów
i zjednoczenia państwa na warunkach północnowietnamskich, w drugiej połowie
lat 70. XX w. była szansa na unormowanie wzajemnych relacji. Rozmowy na
ten temat trwały, ale ostatecznie do uregulowania dwustronnych stosunków
nie doszło. Złożyło się na to wiele przyczyn. Konflikt między Zbigniewem
Brzezińskim i Cyrusem Vancem nie sprzyjał efektywności rozmów. Niezależnie
od tego obaj doradcy uważali, że ważniejsze są relacje z Chinami. Stosunki
USA–Wietnam nie były rozpatrywane indywidualnie, a w szerszym międzynarodowym kontekście. Zwłaszcza Zbigniew Brzeziński był przeciwnikiem
jakiegokolwiek kompromisu w rozmowach z Wietnamem i uważał, że najpierw
należy unormować stosunki z Chinami, a dopiero potem Wietnamem. Chiny
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w okresie napiętych stosunków z ZSRR w czasie afgańskiej interwencji mogły
być sojusznikiem dla niektórych dyplomatycznych akcji.
Wietnam też zrobił kilka błędów. Nie potrafił utrzymać równego dystansu
ze swoimi zantagonizowanymi sojusznikami, lecz zwrócił się ku Rosji. Miał
ponadto problem z Kambodżą i brak stosunków z ASEAN. Wkroczenie wojsk
do Kambodży było największym błędem tego okresu. Polityka Wietnamu w tym
okresie była mało elastyczna. Wietnam wystawił rachunek 3,25 mld USD za
szkody wojenne i negocjował twardo. Dla amerykańskich negocjatorów takie
stanowisko było nie do przyjęcia.
Wietnam wycofał się z żądań, zmodyfikował swoją pozycję i nawet przekazywał cenne informacje o MIA, ale administracja amerykańska uznała, że to za
późno. Stany Zjednoczone wysyłały niejednoznaczne sygnały. Z jednej strony
USA nie zastosowały veta w Radzie Bezpieczeństwa i Wietnam stał się członkiem
ONZ, z drugiej Izba Reprezentantów zabroniła jakiejkolwiek pomocy, co bardzo
drażniło skorych do kompromisu Wietnamczyków.
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Toruń 2018, ss. 484
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Chociaż od co najmniej kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój literatury
naukowej na temat postkolonializmu, nie
doczekaliśmy się dotychczas żadnej autorskiej publikacji specjalistycznej, omawiającej w sposób kompleksowy i wyczerpujący, a jednocześnie śmiały i przewrotowy, złożoną problematykę historii i recepcji tego dyskursu w przestrzeni społeczno-kulturowej Europy Środkowo-Wschodniej,
z uwzględnieniem perspektywy Drugiego
Świata. Próby wypełnienia tej luki podjął
się Adam F. Kola. Książka Socjalistyczny
postkolonializm. Rekonsolidacja pamięci z tego względu jest monografią szczególną, wyjątkową i już w punkcie wyjścia przełomową, o czym za chwilę. Obszerna publikacja składa się z trzech części głównych,
zatytułowanych kolejno za pomocą nadrzędnych kategorii porządkujących: Pa* Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Słowiańskiej.

mięć, Historia i Literatura, sztuka, nauka.
Każdy z zasadniczych komponentów dzieli
się kolejno na rozdziały, które składają się
z wielu podrozdziałów. Lektura tytułów poszczególnych elementów, ze względu na ich
nierzadko narracyjny charakter i funkcjonujący na zasadzie literackiego cytatu (np.
odwołujące do Manifestu komunistycznego i w pewnym sensie patronujące publikacji hasło „widma postkolonializmu krążącego nad Europą Środkową i Wschodnią”), sama w sobie może stanowić interesujące wprowadzenie do zasadniczej treści
monografii. Autor podjął się pracochłonnego zadania, którego rezultatem jest logiczny i wielopłaszczyznowy dyskursywny obraz postkolonializmu, który z kilku powodów zasługuje na uwagę.
Po pierwsze książka jest poświęcona rekonstrukcji i analizie wypartej ze zbiorowej
pamięci (nie tylko) Polaków historii (tradycji intelektualnej) postkolonializmu, której początków – jak udowadnia Kola – szu-
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kać należy nie od 2000 r. (publikacja książki Ewy Thompson Imperial Knowledge.
Russian Literature and Colonialism) lub
upadku komunizmu w 1989 r., lecz w 1948
r. (Światowy Kongres Intelektualistów
w Obronie Pokoju we Wrocławiu), gdy system opresyjny socjalizmu wszedł w nowy
etap przebudowy społecznej kraju, rozmontowania dotychczasowych struktur pamięci oraz tworzenia nowej wiedzy dotyczącej
światów pozaeuropejskich (na bazie importowanych idei głównie z Moskwy, ale też ze
strony komunistów zachodnich). Polski badacz, wydobywając na powierzchnię fragment zapomnianego dziedzictwa, z jednej
strony – idąc ścieżką komparatystyki kulturowej (zwłaszcza literackiej) – wskazuje ślady wyraźnej obecności zarówno myśli, jak i literatury postkolonialnej w Polsce
po drugiej wojnie światowej, z drugiej zaś
– podkreśla funkcjonowanie w tym okresie w dyskursie historycznym światów pozaeuropejskich (ważna rola polskiego historyka, Mariana Małowista). Kola, odkrywając przed czytelnikiem nieobecne, nieznane historie postkolonialne w okresu socjalistycznego (polskie i światowe w przekładzie
na język polski), koncentruje się na przykładach azjatyckich (Chin, Korei, Wietnamu i Indii), choć niekiedy przytacza również przykłady tematów afrykańskich i karaibskich. Korzystając z języka psychologii,
można więc za autorem książki powiedzieć,
że monografia ukazuje w porządku chronologicznym proces konsolidacji (lata 40.
z apogeum w latach 50. i 60.), dekonsolidacji i rekonsolidacji (początek w latach 80.

i trwa do dziś) pamięci o postkolonialnych
światach pozaeuropejskich. Kola, badając
specyfikę półperyferyjnego spojrzenia tzw.
Drugiego Świata na Trzeci Świat, wiele uwagi kieruje w stronę lokalnych zjawisk społeczno-polityczno-kulturowych, charakterystycznych dla obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Wydaje się, że właśnie na tym
polu książka stanowi dzieło prekursorskie,
gdyż – poszerzając perspektywy – otwiera
w polu nauki nowy obszar badawczy, dotyczący współpracy na linii Drugiego i Trzeciego Świata, pomijając w tym aspekcie
obecne i dawne centra polityczne.
Po drugie niezwykle rzadko zdarza
się, że projekt naukowy – mimo sygnalizowanej, deklarowanej czy nawet eksponowanej interdyscyplinarności – w istocie rzeczywiście tworzy takową opowieść.
O trans- i interdyscyplinarności prezentowanej książki nie decyduje osoba badacza, szereg jego personalnych cech, lecz narzędzia interpretacyjne, jakie wykorzystuje on w opisie analizowanych zjawisk literackich, artystycznych, społecznych i politycznych, lokujących się w tradycji badań
historycznoliterackich i historii intelektualnej. By zrekonstruować wypartą pamięć
o (pre)historii postkolonializmu w Polsce,
Kola wykracza poza granice szeroko rozumianej humanistyki (w tym również tekstocentryczne podejście) i sięga po konteksty (i materiały) nieoczywiste i zaskakujące, przede wszystkim do psychologii i neuronauk. Jednak to pozorne „międzydyscyplinarne harcownictwo” czy „kłusownictwo intelektualne” nie ma na celu konstru-
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owania humanistycznej narracji włożonej
w ramy atrakcyjnej, medycznej metaforyki, lecz tworzy rzeczywistą platformę, na
której współistnieją (co najmniej) dwie pozornie przeciwstawne rzeczywistości, gdzie
(niełatwy, wymagający, ale inspirujący) język psychologii i neuronauk, przeformułowany na potrzeby podejmowanej refleksji, służy do analizy problemu społecznego
funkcjonowania człowieka. Dołączone do
publikacji tabele i wykresy, typowe i nieodzowne dla prowadzenia wywodu w naukach ścisłych, stanowią trafny wizualny
komentarz ułatwiający percepcję mechanizmów funkcjonowania opisywanego modelu pamięci.
Po trzecie monografia skoncentrowana na obszarach niepamięci stanowi ważny głos w dyskusji teoretycznej w obrębie memory studies. Jak zaznacza autor
książki, prosty podział na pamięć i niepamięć/zapomnienie, pamiętanie i zapomi-
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nanie w badaniach o charakterze kulturoznawczym i literaturoznawczym nie spełnia oczekiwań. Kola z jednej strony upomina się o odsuwany na dalszy plan i niedoceniany, a tym samym pobieżnie jeszcze
rozpoznany w refleksji nad pamięcią aspekt
zapominania. Z drugiej uzupełnia dyskurs
naukowy o kategorie konsolidacji i rekonsolidacji jako kluczowe i stanowiące punkt
wyjścia dla studiów z zapominania. W tym
sensie praca Adama F. Koli mówi o procesach i zjawiskach (społecznych, kulturowych, tożsamościowych), używając nowoczesnych i nowych narzędzi badawczych.
Pozostaje mieć nadzieję, że potencjał płynący z lektury propozycji polskiego badacza szybko – poprzez tłumaczenie na język angielski – stanie się dostępny również
czytelnikom poza granicami Polski i dzięki temu zainicjuje międzynarodową pogłębioną dyskusję na temat wielowymiarowej
historii postkolonializmu.
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Demokracja współczesna. Wymiar polski i międzynarodowy,
red. Jerzy Kornaś, Łukasz Danel, Wydawnictwo Adam Marszałek,
Toruń 2016, ss. 519
Danuta Plecka*

Książka Demokracja współczesna. Wymiar
polski i międzynarodowy pod redakcją naukową Jerzego Kornasia i Łukasza Danela
ze wszech miar zasługuje na uwagę czytelnika. Przede wszystkim za wybór problemu, będącego podstawą zawartych w niej
analiz. Demokracja, jak powszechnie wiadomo, niejedno ma imię i daleka jest od doskonałości, jednak to właśnie przyczynia się
do zainteresowania tak wielu badaczy tym
zjawiskiem.
Śledząc historię idei demokracji, nietrudno zauważyć, iż mamy do czynienia
ze zjawiskiem niejednoznacznym, wskazującym na rzeczy nie tylko różne, ale
dość często sprzeczne. We współczesnym
świecie funkcjonuje przekonanie, że demokracja przechodzi dość poważny kryzys, a jej krytycy wskazują przede wszystkim na dwa jego źródła: liberalny charak* Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny.

ter demokracji (tutaj wiodą prym przede
wszystkim komunitaryści i republikanie)
oraz przedstawicielstwo, w którym przede
wszystkim wskazuje się winowajców w postaci partii politycznych, które w żadnej
mierze nie sprawdziły się w powierzonej
im roli. Przedstawicielstwo w demokracji,
w założeniu jej krytyków, powinno być zastąpione deliberacją bądź partycypacją. Już
tylko ta uwaga pozawala na stwierdzenie
niejednoznaczności idei demokracji, a jednocześnie jej ewoluowania i funkcjonowania wielu płaszczyzn debat wokół wartości
i znaczenia demokracji.
Jednym z głosów w debacie na temat demokracji jest właśnie książka będąca przedmiotem poniższych analiz – różnorodnych w swej istocie, ale doskonale diagnozujących na wielu płaszczyznach bolączki
i rozterki związane z ideą i wartościami demokracji. Książka składa się z trzech części. Pierwsza, poświęcona analizom teoretycznym, zawiera pięć artykułów podno-

Recenzje

szących problematykę demokracji w zmieniającej się perspektywie przekazu informacji (Andrzej Chodubski), relacji pomiędzy demokracją ekonomiczną a problemami związanymi z kryzysem ekonomicznym lat 2007/2008 (Jacek Klich) czy też
zależnościami pomiędzy różnymi obszarami demokracji – polityczną, społeczna
i ekonomiczną (Karolina Kotulewicz-Wiśnicka. Uzupełnieniem dla tych rozważań
są artykuły dotyczące podstawowej wartości demokracji – człowieka (Robert Rogowski) oraz zasad tworzenia dobrego prawa na szczeblu lokalnym jako podstaw dla
rządów prawa i państwa prawnego (Piotr
Ruczkowski).
Część drugą zajmują rozważania na temat Jakości demokracji w Polsce. Autorzy podjęli się analiz zarówno demokracji w Polsce w perspektywie historycznej
(Agnieszka Latosińska, Tradycje demokracji polskiej, Michał Śliwa Rozwój idei demokracji w Polsce w XX wieku), jak i współczesnych dylematów, z którymi boryka się demokracja (Jerzy Kornaś). W tej części analizom poddano także poszczególne segmenty demokracji: społeczeństwo obywatelskie
(Joanna Dzwończyk), Senat RP (Krystyna
Leszczyńska), samorząd terytorialny i jego
znaczenie dla budowy silnego państwa (Jarosław Reszczyński), czy wreszcie rolę ruchów narodowych w destabilizacji reżimu
demokratycznego (Danuta Waniek).
Dyskurs naukowy pierwszej i drugiej
części książki stanowi niejako wstęp do jej
części kolejnej, traktującej o Demokracji
w wymiarze międzynarodowym. Jest ona
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jednocześnie doskonałym uzupełnieniem
dla wcześniejszych rozważań, bowiem podejmuje problematykę suwerenności państwa w relacji z międzynarodowymi standardami demokratycznymi (Jerzy Jaskiernia), znaczenie metod demokratycznych w systemie rządów UE (Danuta Kabat-Rudnicka), czy wartości demokratyczne w UE (Dominika Karwoth-Rudnicka).
Uzupełnieniem dla tych teoretycznych rozważań są analizy empiryczne, można rzec
szczegółowo traktujące wymiary demokracji w poszczególnych państwach. Ten
fragment książki otwiera artykuł Erharda
Cziomera, traktujący o relacjach pomiędzy
państwami demokratycznymi a autorytarnymi na przykładzie rozwiązań niemieckich. Kolejnymi są analizy dokonane na
podstawie doświadczeń z budowaniem demokracji państw pojugosłowiańskich (Ewa
Bujwid-Kurek), demokracji brytyjskiej po
Brexicie (Łukasz Denel), elementy demokracji japońskiej (Robert Jakimowicz), formy promowania wartości demokracji na
przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki (Zbigniew B. Rudnicki), a także związane z wymianą elit w części państw afrykańskich (Łukasz Jakubiak), „demokracją”
w Rosji (Rafał Lisiakiewicz) i wpływem organizacji pozarządowych na konsolidację
demokracji w państwach skandynawskich
(Agnieszka Joanna Legutko).
Zaprezentowane artykuły wnoszą nową
jakość do dyskusji na temat demokracji.
Autorzy wskazują na jej mankamenty, ale
przede wszystkim poszukują recepty na rozwiązanie istotnych problemów związanych
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ze zjawiskiem kryzysu demokracji. Można zauważyć, że jest ona perspektywą bardzo dobrze zdiagnozowaną, co pozwoliło na
podjęcie niestandardowych prób wyjaśnienia zachodzących zjawisk w reżimach demokratycznych. W tym kontekście na uwagę zasługują przede wszystkim artykuły zawarte w trzeciej części książki, w których autorzy korzystający przede wszystkim z doświadczeń poszczególnych społeczeństw
wskazali odmienne kulturowo czynniki
wpływające na demokrację oraz jej konsolidację w analizowanych systemach politycznych. W tej perspektywie bardzo interesująco przedstawiają się artykuły Zbigniewa B.
Rudnickiego czy też Agnieszki Joanny Legutko. Jednak byłoby dużą niesprawiedliwością i nieuczciwością recenzenta, gdyby nie
zaznaczył, iż wszystkie rozważania prezentują bardzo wysoki poziom merytoryczny.
Nie są jedynie prostymi studiami przypadków, ale przede wszystkim głębokimi analizami naukowymi, wskazującymi na czynniki determinujące wyjątkowość określonej
kultury i jej wpływ na poziom konsolidacji demokracji, odmienność i niepowtarzalność w zależności od społeczeństwa i jego
doświadczeń w rozwoju reżimu.
W tym kontekście warto również zwrócić uwagę na analizy zaprezentowane
w artykule Jerzego Kornasia, dotyczącym
współczesnych dylematów demokracji
polskiej. Podjęte rozważania rysują bardzo
szeroką perspektywę – od teoretycznych
założeń do empirycznych rozwiązań. Jest

to niewątpliwy atut tego artykułu. Zresztą jego doskonałym uzupełnieniem są rozważania Joanny Dzwończyk na temat społeczeństwa obywatelskiego. Jednak, co pragnę ponownie podkreślić, wszystkie artykuły, które znalazły się w zbiorze, zasługują na
najwyższą ocenę pod względem metodologicznym, merytorycznym czy też staranności językowej. Myślę, że ten ostatni atut jest
również zasługą Wydawnictwa Adam Marszałek, słynącego z rzetelności w wydawaniu książek, zarówno naukowych, jak i beletrystyki oraz poezji i książek dla dzieci.
Na koniec należy zwrócić uwagę, że Demokracja współczesna. Wymiar polski
i międzynarodowy stanowi księgę pamięci
dla nieżyjącego profesora Jerzego Indraszkiewicza. Jest to bardzo pięknie złożony
hołd naukowców wobec pamięci o Profesorze. W dobie pogoni za punktami rzadko jednak w polskich warunkach stosowany. Wszyscy autorzy poprzez swoją rzetelną pracę i będące jej konsekwencją analizy
upamiętnili życie i działania profesora J. Indraszkiewicza.
Drogi Czytelniku, ze wszech miar polecam Ci książkę Demokracja współczesna.
Wymiar polski i międzynarodowy pod redakcją Jerzego Kornasia i Łukasza Denela.
Nie tylko odpowiada ona na podstawowe
problemy związane ze zjawiskiem demokracji, kryzysem zachodzącym w jej obrębie, ale przede wszystkim uzupełnia wiedzę
na temat procesów kulturowych zachodzących w reżimie.
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Agata Beata Domachowska, Od reminiscencji do realizacji
„wielkiej idei”? Działalność polityczna Albańczyków na Bałkanach
na przełomie XX i XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, ss. 564
Adam F. Kola*

Książka Agaty Domachowskiej pt. Od reminiscencji do realizacji „wielkiej idei”?
Działalność polityczna Albańczyków na
Bałkanach na przełomie XX i XXI wieku jest – i nie będzie to ani kurtuazja, ani
tym bardziej konwencjonalny chwyt retoryczny – wyjątkową pozycją w skali nauki
światowej. Nie ma bowiem drugiego tak
kompleksowego opracowania współczesnej sytuacji politycznej Albańczyków na
Bałkanach. Może to zaskakiwać, albowiem
wydawać by się mogło, że przynajmniej od
czasów wojen postjugosłowiańskich Bałkany na stałe znalazły się w literaturze politologicznej i z zakresu stosunków międzynarodowych, zaś problem albański w tym
wszystkim stał się centralny dla omawianego obszaru. Jednak tak nie jest, a przy-

* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Filologiczny.

najmniej nie w zakresie, w którym Domachowska podjęła się go zbadać.
Nim odpowiemy sobie na pytanie o wyjątkowość omawianej książki, spójrzmy zatem na kontekst dyscyplinarny i sposoby
pisania o Bałkanach, które dominują we
współczesnej nauce (pomijam tu długofalowe spojrzenie na tę część Starego Kontynentu, literatura na ten temat jest dostępna
również po polsku – zob. prace Marii Todorovej Bałkany wyobrażone czy Božidara
Jezernika Dzika Europa. Bałkany w oczach
zachodnich podróżników). Po pierwsze,
większość prac pisana jest z jasno – choć
nie zawsze wprost – narodowo i politycznie
zdefiniowanego punktu widzenia, co w zasadniczy sposób wpływa na prezentowane
argumenty i wyciągane wnioski. Piszący
o Bałkanach są – jak to kiedyś określiłem –
„zwierzętami politycznymi” w ścisłym tego
słowa znaczeniu, zawsze reprezentują własne interesy polityczne i za jakąś sprawę
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walczą. I bynajmniej nie wynika to z przyjęcia postmodernistycznych koncepcji filozoficznych, podważających naukowe dążenie do obiektywności, lecz jest pochodną
kategorii narodu/narodowych, w których
i za pomocą których na Bałkanach i o Bałkanach się myśli. Po drugie, wiele oczywiście o Bałkanach w ostatnim ćwierćwieczu napisano, w tym również o kluczowej
dla Domachowskiej kwestii albańskiej, niemniej jednak są to w dużej mierze analizy
przygodne i dotyczące konkretnych wydarzeń polityczno-społecznych, albo też szkicujące perspektywę historyczną, w nikłym
jednak stopniu opisując to, co faktycznie na
Bałkanach dziś się dzieje.
Patrząc z tej perspektywy na książkę Domachowskiej, wyraźnie widać jej odrębne
miejsce wśród publikacji na temat Bałkanów. Autorka stara się pozostać bezstronna wobec analizowanego materiału i przedstawianych wniosków. Postawa ta wydawać
się może dziś niemodna (co jest tu komplementem), zwłaszcza w czasach nauki zaangażowanej, niemniej jednak w odniesieniu
do Bałkanów przynosi znakomite rezultaty. Pozwala wybić się na niezależność spojrzenia, uniknąć jasnego politycznego uwikłania, zbliżać się do obiektywnego oglądu
badanej rzeczywistości. Trzeba jedną rzecz
przy tym zauważyć. Nie jest to w przypadku Domachowskiej jedynie gest metodologicznego obiektywizmu (zapowiedź, deklaracja bez pokrycia, wykoncypowane założenie teoretyczne itd.), lecz stanowi pochodną wykształcenia Autorki, która łączy swobodnie kompetencje z zakresu nauk spo-

łecznych (politologicznych i stosunków
międzynarodowych) i humanistycznych
(filologicznych, kulturoznawczych, a nade
wszystko bałkanistycznych). Tym, co odróżnia Domachowską od większości badaczy,
jest swoboda językowa, z jaką porusza się
po terenie całych Bałkanów. Nie tylko bazuje na literaturze polskojęzycznej czy też
w językach kongresowych, nie tylko opiera się na literaturze przedmiotu z jednego
języka bałkańskiego, lecz dzięki swojemu
językowemu wyszkoleniu z równą swobodą korzysta z materiałów albańskich, serbskich czy macedońskich. Daje to Autorce
przewagę w prowadzonych badaniach porównawczych, czyni prawdziwą ekspertką
w odniesieniu do całości badanego obszaru, umożliwia sięganie do źródeł prymarnych w poszczególnych językach, pozwalając tym samym zbliżyć się do ideału nauki
obiektywnej.
Warte odnotowania jest również to, że
o ile duża część badań politologicznych dotyczących Bałkanów opiera się tylko i wyłącznie na źródłach sekundarnych, o tyle
Domachowska oparła swoją pracę na szerokiej kwerendzie archiwalnej i bibliotecznej.
W tym zakresie również wykazała się szerokimi kompetencjami. Podstawę źródłową stanowią materiały z Biblioteki Narodowej Republiki Albanii w Tiranie, Biblioteki
Narodowej Republiki Serbii w Belgradzie,
Biblioteki Narodowej Kosowa w Prisztinie
i Biblioteki Uniwersytetu Europy Południowo-Wschodniej w Tetovie, jak również z innych materiałów, w tym dotyczących diaspory albańskiej w Stanach Zjednoczonych.

Recenzje

Drugim aspektem, czyniącym omawianą
książkę wyróżniającą się w literaturze światowej, jest zakres tematyczny pracy. Znaleźć
bowiem można wiele cząstkowych opracowań dotyczących czy to mniejszości etnicznych na Bałkanach, czy też sytuacji Albańczyków w poszczególnych krajach, analiz
pojedynczych wydarzeń, czy jednego rodzaju podejmowanych działań politycznych. Książka Od reminiscencji do realizacji „wielkiej idei”? daje czytelnikom pełen obraz sytuacji Albańczyków zamieszkujących Półwysep Bałkański w okresie po
upadku komunizmu. Dobór dat granicznych nie jest przypadkowy. Autorka wskazuje na rok 1991 jako początek demokratycznych przemian na Bałkanach, w kolejnych latach wiążący się oczywiście z upadkiem Jugosławii. Symboliczną datą zamykającą książkę jest 28 listopada 2012 roku, tj.
setna rocznica niepodległości państwa albańskiego. Domachowska omawia jednak
szerszy kontekst kulturowo-historyczny, dając szeroki obraz obecnej sytuacji. Wyraźne
jest to szczególnie w rozdziale II pt. O Albanii i Albańczykach – wprowadzenie
(s. 53–101).
Jak mówi Domachowska głównym celem pracy jest „próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób działania polityczne Albańczyków wpływają na systemy polityczne
Serbii, Macedonii oraz Czarnogóry” (s. 12).
By ten zamiar zrealizować, Autorka jednocześnie stara się przeanalizować politykę
Albanii wobec Albańczyków żyjących poza
granicami kraju. Obie te kwestie współgrają ze sobą.
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W rozdziale I pt. Działania polityczne
mniejszości narodowych (s. 31–51) Autorka dyskutuje kwestie terminologiczne i teoretyczne, istotne dla omawianej książki. Są
to przede wszystkim problemy „działania
politycznego” oraz kategoria „mniejszości
narodowej”. Jak mówi Domachowska: „opowiadam się za oparciem badań na definicji działania politycznego mniejszości narodowej, a nie partycypacji politycznej, ponieważ będę analizować konkretne przykłady działań politycznych Albańczyków, nie
zaś wyłącznie ich uczestnictwo np. w wyborach” (s. 39). Tym wszakże, co nie stanowiło przedmiotu badań Autorki, był Internet, lecz klasycznie pojmowane działania
polityczne w przestrzeni publicznej (s. 40).
Dalsza konstrukcja książki jest przejrzysta i omawia kolejne obszary zamieszkiwane przez mniejszości albańskie. Rozdział III dotyczy Kosowa (s. 103–224) i wydaje się szczególnie interesujący z perspektywy studiów międzynarodowych, biorąc
pod uwagę kontrowersje dotyczące uznania tego państwa, kolejny rozdział IV opisuje dolinę Preševa (s. 225–298), V – Czarnogóry (s. 299–367), zaś VI dotyczy działalności politycznej Albańczyków w Republice Macedonii (s. 369–477). Czyni to nie tylko pracę klarowną, lecz również przystępną dla odbiorcy zainteresowanego danym
obszarem czy krajem w sposób szczególny.
Ten podział jest pochodną oczywistego faktu zamieszkiwania Albańczyków na Bałkanach. Jak na wstępie zauważa Domachowska: „Obecnie cała albańska populacja żyjąca na Półwyspie Bałkańskim liczy ponad
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pięć milionów, przy czym około połowa zamieszkuje terytoria nienależące do Albanii.
Kraj ten liczy łącznie 2 831 741 obywateli,
z czego 95% stanowią Albańczycy, w Kosowie ok. 92% całej ludności (1 733 872) to
również Albańczycy, w Macedonii żyje ich
509 083, w Serbii (bez Kosowa) – 61 647,
natomiast w Czarnogórze – 30 439” (s. 11–
–12). Już to proste zestawienie liczbowe pozwala nawet niezorientowanemu w meandrach bałkańskiej historii i współczesności zrozumieć problematyczność sytuacji
Albańczyków na Półwyspie Bałkańskim,
kwestię tarć na tle etnicznym, możliwych
punktów widzenia i rozgrywanych interesów politycznych.
Całość pracy domyka syntetyczne Zakończenie (s. 479–489), będące podsu-

mowaniem książki oraz zawierające uwagi istotne dla badań sytuacji polityczno-społeczno-kulturowej na całych Bałkanach. Wziąwszy pod uwagę wskazane powyżej zalety pracy, należy uznać, że wskazane byłoby udostępnienie jej szerszemu gronu specjalistów na świecie. Można to oczywiście uczynić przez publikacje w poszczególnych językach bałkańskich, zasadniejsze
jest jednak opublikowanie książki w dobrym wydawnictwie wyspecjalizowanym
czy to w tematyce politologicznej, czy też
bałkanistycznej (czy szerzej – dotyczącej
Europy Środkowej i Wschodniej), najlepiej
w języku angielskim. Tylko wtedy książka
zyska odpowiedni odbiór, będzie mogła stanowić istotny punkt w rozwoju badań dotyczących sytuacji politycznej na Bałkanach.
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„Teoria Polityki” – nowe czasopismo politologiczne
Wiktor Szewczak*

W ostatnich latach systematycznemu zacieśnianiu ulega współpraca w środowisku
polskich teoretyków polityki. Dotychczasowym najbardziej namacalnym jej przejawem są organizowane cyklicznie przez kolejne ośrodki od 2010 roku coroczne zjazdy badaczy zajmujących się teorią polityki,
połączone z konferencjami, obejmującymi
swoim zakresem kwestie leżące w zakresie
ich wspólnych zainteresowań. Są one płaszczyzną integracji akademickiej, wymiany
myśli i koncepcji badawczych, doświadczeń dydaktycznych i postulatów dotyczących kształtu i funkcjonowania tej subdyscypliny, a także politologii w ogóle. Podejmowane są też różnorodne działania organizacyjne, odpowiadające potrzebom środowiska i sprzyjające lepszemu jego funkcjonowaniu.
Jedną z kluczowych takich potrzeb było
stworzenie czasopisma naukowego dedyko* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7842-475X.

wanego zagadnieniom z zakresu teorii polityki, mogącego zintegrować rozproszony dotychczas dorobek oraz stanowić pole
wymiany myśli i prowadzenia debaty naukowej w obrębie tej subdyscypliny, a także narzędzie upowszechniania prowadzonych w niej badań i powstających koncepcji teoretycznych. Oprócz tego winno ono
poruszać też wątki z zakresu epistemologii i metodologii politologii, które zawsze
były bliskie zainteresowaniom teoretyków
polityki. Dzięki podjętej w ubiegłym roku
inicjatywie i wspólnym staraniom przedstawicieli niemal wszystkich najważniejszych ośrodków akademickich myśli teoriopolitycznej w Polsce, takie czasopismo
właśnie powstało, przyjmując tytuł „Teoria Polityki”. Od strony technicznej jest ono
wydawane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak w pracach redakcyjnych, przygotowaniu merytorycznym, a także sfinansowaniu publikacji biorą udział w równomiernym stopniu następujące ośrodki (w kolejności alfabetycznej):
Katedra Teorii i Socjologii Polityki Uniwer-
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sytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Filozofii i Teorii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Teorii Polityki i Metodologii
Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Teorii
Polityki i Państwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zakład Teorii Polityki UAM w Poznaniu, Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Teorii Polityki
Uniwersytetu Wrocławskiego. Przyjęto założenie, że opiekę merytoryczną i redakcję
każdego kolejnego numeru będą przejmować rotacyjnie kolejne z wyżej wymienionych jednostek.
Czasopismo „Teoria Polityki” ma postać
rocznika, publikującego teksty badaczy z tej
subdyscypliny. Wszystkie artykuły poddawane są procesowi recenzyjnemu, zgodnie z wytycznymi MNiSW, a także najwyższymi standardami i dobrymi praktykami
publikacyjnymi. W ostatnim czasie ukazał
się właśnie pierwszy numer czasopisma,
stanowiący zapowiedź tego, czym ono będzie i inaugurujący jego działalność. Zawiera on szereg tekstów autorstwa uznanych
badaczy z zakresu teorii polityki, które poruszają szerokie spektrum tematów będących przedmiotem prowadzonych w jej ramach rozważań i dyskusji – od najbardziej
ogólnych, dotyczących istoty teorii polityki i statusu teorii w politologii (np. artykuły: Barbary Krauz-Mozer pt. Spotkajmy
się – wszyscy jesteśmy teoretykami!; Eugeniusza Ponczka, Możliwości i ograniczenia
kreowania teorii polityki), przez metateoretyczne i okołometodologiczne (np. ar-

tykuły: Jarosława Noconia pt. Dyskursywne uprawomocnienie refleksji teoretycznej w naukach o polityce; Zbigniewa Bloka, Bariery eksplanacyjne w ekonomii i politologii; Filipa Pierzchalskiego, Wyobraźnia twórcza – o źródłach teoretyzowania
w nauce o polityce; Michała Węsierskiego,
Czy filozofia polityki przeobrazi się w estetykę polityczną?), analizujące poszczególne
nurty w ramach współczesnej teorii polityki i politologii w ogóle (np. Andrzej Jabłoński, Instytucjonalne aspekty teorii polityki;
Dorota Pietrzyk-Reeves, Normative political theory), po szczegółowe, koncentrujące
się na wąskiej problematyce czy poszczególnych kategoriach politologicznych (np. Mirosław Karwat, O wielorakim sensie formuły „cel uświęca środki”; John Gunnell, Political concepts and the concept of the political; Fabrizio Sciacca, Subsistence: from social rights to human rights?). Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż czasopismo już
od samego początku swojego funkcjonowania wykazuje ambicje do umiędzynarodowienia, w pierwszym numerze znalazło
się bowiem pięć tekstów w języku angielskim, z czego cztery zostały napisane przez
autorów zagranicznych, których udało się
pozyskać do współpracy. Warto zaznaczyć
też, że w radzie redakcyjnej „Teorii Polityki”
znaczny udział (aż 15 osób, czyli 50% składu redakcyjnego) mają naukowcy z zagranicy, wśród których znajdziemy tak uznanych, jak: Chantal Mouffe, Quentin Skinner,
John P. Gunnell czy Klaus von Beyme.
Powstałe czasopismo jest cenną inicjatywą, nie tylko dla teoretyków polityki, ale
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też – jak sądzę – dla przedstawicieli pozostałych subdyscyplin politologicznych. Wychodzę bowiem z założenia, że każdy kompetentny politolog, niezależnie od tego, jakim obszarem badań się zajmuje, winien
sprawnie poruszać się w powstałej i wypracowywanej w dyscyplinie siatce kategorii teoretycznych, odznaczać się świadomością metodologiczną oraz potrafić osadzać
swoje rezultaty badawcze w odpowiednich
ramach teoretycznych. Lektura „Teorii Polityki” może być w tym bardzo pomocna,
tym bardziej, że czasopismo to ma szansę
stać się miejscem ożywionej dyskusji teoretyków, poruszającym kwestie najbardziej
aktualne i świeże w tym zakresie.
Twórcy czasopisma założyli, że od samego początku jego istnienia będą nastawieni na współpracę z redakcjami innych, wiodących czasopism politologicznych. Wyrazem pierwszych przejawów takiej współpracy jest chociażby możliwość publikacji niniejszego tekstu na łamach „Athenaeum”, za
co redakcji tego pisma serdecznie dziękuję.
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„Teoria Polityki” ma w swoich założeniach jak największą dostępność i dążenie do rozszerzania grona potencjalnych
czytelników. Aby ułatwić dostęp do publikowanych treści, kolejne numery czasopisma umieszczane będą również nieodpłatnie w Internecie, na platformie ejournals.eu. Pierwszy numer jest już do pobrania pod adresem: http://www.ejournals.eu/
TP/2017/Nr-1/2017/.
Zachęcając osoby szczególnie zainteresowane problematyką znajdującą się w zakresie tematycznym „Teorii Polityki” do publikowania na łamach czasopisma, polecam
jego lekturę przedstawicielom całego środowiska politologicznego, a także dyscyplin
pokrewnych. Dla wszystkich z nas bowiem,
niezależnie od tego, czym się na co dzień
naukowo zajmujemy, istotną kwestią powinno być rozwijanie swojej świadomości
metodologicznej i teoretycznej. Powstanie
„Teorii Polityki” wydaje się wydarzeniem
szczególnie temu sprzyjającym.
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Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji, red. Marcin Tobiasz,
Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2016, ss. 180
Piotr Majewski*

Wraz z końcem zimnej wojny oraz upadkiem dwubiegunowego ładu międzynarodowego, opartego na równowadze sił między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem
Radzieckim, demokracja liberalna podniesiona została w wielu kręgach społecznych i politycznych do rangi wartości aksjologicznej. Głoszona przez Francisa Fukuyamę teza o końcu historii i o ogólnoświatowej konwergencji w ramach demokracji zachodniej, do której dążenie stało
się celem samym w sobie, zyskała popularność wśród obywateli państw byłego Bloku
Wschodniego, pragnących integracji z Zachodem. W rzeczywistości jednak zarówno demokracja jako system polityczny oraz
identyfikowane z nią instytucje zdają się
przechodzić w ostatnich latach kryzys zaufania, zwłaszcza wśród obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej. Wiąże się
* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7167-6794.

to zarówno z rozbieżnością między deklarowaną a faktyczną reprezentacyjnością interesów suwerena, jak i kryzysami politycznymi, z jakimi zmaga się od ostatnich kilku lat Zachód.
Praca zbiorowa Antynomie i paradoksy
współczesnej demokracji napisana pod redakcją naukową Marcina Tobiasza jest próbą odbrązowienia idei demokracji liberalnej jako bezalternatywnej oraz wskazania
na źródła jej wypaczeń i problemów. Autorzy zwracają uwagę na problem rytualnego wręcz powielania wzorców konfliktu politycznego, sprowadzającego się nie do realizacji konkretnych interesów grup społecznych, lecz do batalii o głosy obywateli, traktowanych nie jako suweren, a jedynie
instrument służący legitymizacji własnych
działań. Głównym przedmiotem krytyki ze
strony autorów jest zatem przekonanie, wyrosłe na gruncie twórczości Fukuyamy, jakoby model demokracji liberalnej był uniwersalnym panaceum na wszelkie problemy społeczne i polityczne, bez względu na
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indywidualne tradycje i dorobek historyczny państw. Jak wspomina we wstępie sam
redaktor, demokracja jest, zdaniem autorów, ciągłym wyzwaniem, wymagającym
adaptacji do zmieniających się okoliczności i indywidualnych uwarunkowań, stąd
też praca odrzuca sztywne, pozytywistyczne założenia oraz obiektywizm pojęcia na
rzecz paradygmatu społeczno-kulturowego.
Cześć merytoryczna pozycji podzielona jest na wstęp oraz dziewięć rozdziałów,
każdy zorientowany na opracowanie innego problemu wynikającego lub blisko związanego ze współczesną demokracją. Pierwszy, autorstwa Mirosława Karwata, zatytułowany Pseudodemokratyczne wzorce polityki, koncentruje się na aspekcie psychologicznym problemu przez wskazanie wybranych wzorców myślenia prowadzących do
zachowań i rozwiązań zgodnych z literą, ale
sprzecznych z duchem demokracji. Opisywane są tu zarówno postawy partykularystyczne, charakteryzujące się egoistycznym
dążeniem do realizacji własnych interesów
z pominięciem jakiejkolwiek formy kompromisu, „demoelitarne”, ograniczające faktyczny wpływ na władzę dla wąskiej „kasty”
zawodowych polityków, a także demoautorytarne czy „kierowane” modele oparte na
kulcie wodza uważanego za sternika życia
politycznego państwa. Autor zwraca szczególną uwagę na istotę odpowiedniej edukacji politycznej społeczeństwa, co (stojąc
niejako w sprzeczności z interesem chcących zachować status quo klas politycznych) skutkowałoby większą świadomością społeczeństwa i przekładałoby się na
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przyjęcie wzorców kultury demokratycznej i wzajemnego poszanowania reguł gry
przez aktorów politycznych.
Rozdział prof. Tadeusza Klementowicza Więźniowie finansowych rynków. Kryzys demokracji parlamentarnej a mechanizmu uzależniania polityków od biznesu poświęcony jest istotnej kwestii zatarcia różnic między klasą polityczną a finansjerą,
która, przy wykorzystaniu liberalnych mechanizmów wolnego rynku, poprzez lobbing, finansowanie kampanii wyborczych
lub obsługę zadłużenia państwa wywiera realny wpływ na decyzje osób stojących
u steru władzy. Co więcej, autor podejmuje
problem depolityzacji partii, które działając
w ramach systemu aksjologicznego akceptowanego przez demokrację liberalną, stają się wyłącznie instrumentem stabilizującym przyjęty ład.
Rozdział Jacka Ziółkowskiego Wrogość
jako paradoks demokracji koncentruje się
na problemie kreacji nieokreślonego wroga w retoryce współczesnych partii politycznych. Zdaniem autora wbrew postpolitycznym przekonaniom, antagonizm i konflikt nie zniknął ze sfery kręgów partyjnych,
został jedynie przeniesiony ze sfery wojny
ideologii i programów politycznych do poziomu wroga nierealnego lub też, za sprawą mediów, do personalnych starć między
kontrowersyjnymi figurami. Ziółkowski zalicza przy tym antagonizm do nieodzownych elementów tożsamości politycznej,
jako jej element negatywny (określenie
kim nie jesteśmy i kogo nie chcemy naśladować). Autor zestawia również owe współ-
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czesne kategorie wrogości z ich „tradycyjnymi” odpowiednikami, znanymi z retoryki stosowanej w propagandzie totalitarnej
i dawnych despotiach.
Rozdział autorstwa Marcina Tobiasza,
zatytułowany Pluralizm polityczny w teorii
i praktyce współczesnych demokracji, zwraca uwagę czytelnika na paradoks, jaki rodzi
równoczesne uznanie wolności wypowiedzi
i swobody poglądów, jak i ograniczenie dopuszczalnej działalności politycznej do sfery akceptowalnej przez współczesne standardy demokracji liberalnej. Autor porównuje również XX wieczny pluralizm amerykański z jego brytyjskim odpowiednikiem,
jako teoretyczne modele dla współczesnych
społeczeństw demokratycznych, będących
ich praktycznym odwzorowaniem. Opisując
współczesny wymiar pluralizmu w polityce,
autor zwraca uwagę na zmarginalizowanie
roli programu oraz zredukowania mechanizmów wyborczych i kontrolnych do roli formalnego plebiscytu popularności kandydatów. Co więcej, w wyniku przekonania o konieczności i nieuniknioności zmian społecznych w duchu wartości liberalnych, klasyczne ideologie do pewnego stopnia ujednoliciły się i traktowane są jedynie jako wariant
tej samej kultury. Programy partii politycznych opierają się więc, zdaniem autora, na
„celebrytyzacji” lub też entyelityzmie ugrupowań populistycznych zamiast na faktycznej reprezentacji jakichkolwiek grup społecznych i realizacji ich interesów.
Sławomir Czapniak w swoim rozdziale, zatytułowanym Nowe technologie komunikacyjne a demokracja, analizuje znacze-

nie dynamicznie rozwijającego się sektora
teleinformatycznego dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, a także prezentuje wybrane, utopijne prognozy, związane z dynamicznym rozwojem telekomunikacji i technologii informatycznych. Rozdział ten wydaje się być szczególnie istotny dla zagadnienia, któremu poświęcona
jest książka, gdyż podkreśla cechy tworzonych mitów o końcu pewnej epoki; autor
przytacza przykłady optymizmu, towarzyszącego przełomom technologicznym i powstającego przekonania o odnalezieniu rozwiązania problemu wojen (maszyna parowa miała całkowicie uwolnić człowieka od
konieczności pracy fizycznej, energia atomowa miała zapewnić wszystkim darmowy dostęp do ciepła i elektryczności). Podobnym mitem było, zdaniem autora, przekonanie o ostatecznym triumfie demokracji po upadku dwubiegunowego ładu zimnowojennego. Czapniak porusza również kwestię znaczenia nowych technologii oraz informacji, zwłaszcza ich nadmiaru w kreowaniu zarówno postaw biernego i bezrefleksyjnego konsumpcjonizmu,
jak i kontrkulturowego fundamentalizmu
wśród obywateli.
Edward Karolczuk w swoim rozdziale O sprzecznościach powszechnego prawa
wyborczego zajmuje się rozważaniem nad
przyczynami powstawania praktyk niedemokratycznych w systemach gwarantujących wszystkim obywatelom prawo głosu. Przywołuje prace Hegla, Marksa i Engelsa oraz opisuje doświadczenia Komuny
Paryskiej z 1871 roku jako przykład poglą-
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dów na trwałą nierozerwalność powszechnego prawa wyborczego i świadomości społecznej (Engels określa je wprost jako miernik dojrzałości klasy robotniczej). Niejako
w opozycji do nich Autor sygnalizuje problem oligarchizacji i tworzenia się klasy politycznej jako metody obejścia przez władzę
kwestii powszechności prawa wyborczego.
Karolczuk łączy ten problem ze wzrostem
kosztów prowadzenia kampanii wyborczych
i przeniesienia siły politycznej na grupy lobbingowe lub posiadaczy kapitału. Co więcej,
parlamentarzyści sprawujący mandat, stając się reprezentantami całego narodu i nie
będąc zobowiązani przez instrukcje wyborcze, stają się oderwani od własnych wyborców. Autor wskazuje również na słabości zarówno proporcjonalnego oraz większościowego systemu wyborczego, przyczyniające
się do pogłębiania podziału społecznego na
rządzonych i rządzących, jak i na problem
wielokrotnego wyboru posłów, stających się
zawodowymi politykami, w miejsce reprezentantów interesów społecznych.
Blażej Choroś, autor rozdziału Efektywność czy reprezentatywność. Dylematy demokracji brytyjskiej w aspekcie debaty o reformie systemu wyborczego, koncentruje się
w swoich rozważaniach na problemie będącym osią sporu, między sympatykami władzy tradycyjnej a zwolennikami zwiększania inkluzyjności. Spór między orędownikami modeli Westminsterskiego i konsensualnego prezentowany jest na przykładzie
Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem znaczącego spadku zaufania do głównych partii oraz frekwencji wyborczej od drugiej po-
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łowy XX wieku. Kulminacją obu zjawisk był
wynik wyborów z 2010 roku i wyłonienie
koalicyjnej władzy konserwatystów i liberałów. Autor skupia się również na referendum z 2011 roku, dotyczącego zmiany ordynacji wyborczej z systemu first past the
post na system głosu alternatywnego, mającego zmniejszyć problem podziału mandatów nieoddających faktycznego poparcia
społeczeństwa. Wobec odrzucenia postulowanych przez Liberalnych Demokratów
zmian systemu i ich porażki w kolejnych
wyborach Choroś podkreśla sprzeczność
w pogłębiającej się niechęci społeczeństwa
brytyjskiego do dyktatu partii głównych,
przy jednoczesnym przywiązaniu do ordynacji wyborczej, która pogłębia rozbieżność
między oddanymi głosami a reprezentacyjnością społeczeństwa.
Rozdział „Dwunastu gniewnych ludzi”
Sidneya Lumeta jako metaforyczny i metonimiczny wyraz demokracji liberalnej autorstwa Kamila Minknera prezentuje problemy współczesnej demokracji liberalnej
w oryginalny sposób, poprzez pryzmat popularnego filmu z 1957 roku. Dwunastu tytułowych ławników, reprezentujących różne
poglądy ideologiczne, różne sfery społeczne czy klasy ekonomiczne, stanowią, zdaniem autora, przekrój obywateli sprawujących władzę. Decydując o winie lub niewinności oskarżonego, uczestniczą w dyskusji i zgodnie osiągają konsensus, bez nacisków ze strony aparatu wymiaru sprawiedliwości. Film zakłada również oderwanie
demokracji od ideologii oraz oparcie jej
na racjonalności i zdrowym rozsądku (jak
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w przypadku oceny dowodów), dzięki czemu system ten jawi się jako twór naturalny, a nie polityczny. Zdaniem autora jednak
wnikliwa interpretacja obrazu pozwala odkryć drugie znaczenie świata przedstawionego. Ławnik nr 8 w rzeczywistości przy
pomocy charyzmy i demagogii przejmuje
kontrolę nad obradami. Pozostali uczestnicy, odwracając się od autorytarnego ławnika nr 3, w rzeczywistości podążają za autorytetem nowego, „sprawiedliwego ojca”, nie
zmieniając tym samym mechanizmu faktycznej władzy i hegemonii jednego aktora politycznego. Stąd też Minkner określa
film wraz z jego dualizmem demokratyczno-tradycyjnym jako „zwierciadło” pęknięć
współczesnej demokracji liberalnej.
Ostatni rozdział autorstwa Jerzego Zaborowskiego pt. Trzeci sektor w III RP. Ograniczenia i wyzwania w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego poświęcony jest, uważanym współcześnie za fundament świadomego, demokratycznego społeczeństwa,
pozarządowym organizacjom społecznym
w Polsce. Autor, posługując się danymi statystycznymi, analizuje relacje, jakie zachodzą w Polsce między trzecim sektorem
a administracją publiczną oraz sferą biznesu. Przy zestawieniu otrzymanych wyników z modelem społeczeństwa obywatelskiego, opartym na pracach Krystyny
Kietlińskiej i Piotra Glińskiego, Zaborowski podkreśla główne problemy dotyczące
funkcjonowania w polskim społeczeństwie
organizacji pozarządowych o charakterze
non-profit. Wymienia m.in. niewielką integrację z sektorem finansowym, brak odpo-

wiednich struktur legislacyjnych, wspierających rozwój społeczeństwa obywatelskiego, brak wsparcia ze strony elit politycznych
oraz większą skłonność Polaków do jednorazowej lub cyklicznej partycypacji w wolontariatach lub innych formach społecznej aktywności niż do trwałego zrzeszania
się w ugrupowaniach.
Publikacja podchodzi do problemu badawczego w sposób oryginalny i analizuje go z różnych perspektyw. Autorzy skorzystali z szerokiej gamy, zarówno polskich, jak i zagranicznych materiałów źródłowych, wliczając w to publikacje, artykuły prasowe oraz dane statystyczne. Tematyka książki jest aktualna, a autorzy podjęli
się jej realizacji w sposób rzeczowy, z wykorzystaniem argumentów merytorycznych,
bez sięgania po szczególnie kontrowersyjne tezy. Pomimo otwartego podejścia do tematu książka nie unika jednak traktowania systemu demokratycznego w kategoriach aksjologicznych, jako wartości samej
w sobie (przyjmuje jednak, jak wspomniano, jej elastyczną, dostosowaną do zmiennych warunków wizję i negując uniwersalizm demokracji liberalnej). Prezentowane problemy traktowane są jako wypaczenia, a nie negatywne aspekty systemów demokratycznych. Brakuje też wskazania korzystnych, zdaniem autorów, rozwiązań demokratycznych lub prawidłowo funkcjonujących systemów na przykładzie współczesnych państw. W związku z tym demokracja
pozostaje oderwaną od rzeczywistości ideą
której emanacje przekształcają się w twory
pseudodemokratyczne.

