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IZBY DRUGIE PARLAMENTU PAŃSTW 
BYŁEJ JUGOSŁAWII

SECOND CHAMBERS OF PARLIAMENTS OF THE FORMER 
YUGOSLAVIA

Magdalena Maksymiuk* 

* Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji.

— ABSTRAKT —

Niniejsza praca jest prezentacją drugich izb 
parlamentu w krajach byłej Jugosławii, jakimi 
są Słowenia oraz Bośnia i  Hercegowina. Jako 
jedyne w regionie zdecydowały się one na przy-
jęcie bikameralnego porządku w ramach władzy 
ustawodawczej. Pomimo bliskości geografi cznej 
i  wspólnej historii ustrojodawcy obu państw 
postanowili przyjąć znacząco inny, oryginalny 
kształt porównywanych do siebie ciał ustawodaw-
czych, wyróżniających się na skalę światową. Co 
więcej, każda z nich została obdarzona różnymi 
kompetencjami, z czego wynika pozycja wobec 
pierwszej izby parlamentu, a także pozostałych 
organów władzy państwowej. Artykuł ten stanowi 
więc przekrój i  pogłębioną charakterystykę 
polityczno- prawną Izby Narodów Bośni i Her-
cegowiny oraz Rady Państwa Słowenii, a także 
zawiera propozycje zmian systemowych.

Słowa kluczowe: drugie izby; parlament; Jugosła-
wia; Bośnia i Hercegowina; Słowenia

— ABSTRACT —

Th is work presents the second houses of parlia-
ments in the countries of former Yugoslavia, such 
as Slovenia and Bosnia and Herzegovina. As the 
only ones in the region, they decided to adopt 
a bicameral order within the legislative power. 
Despite the geographical proximity and common 
history, the legislators of both countries decided 
to adopt a diff erent, original shape of the bodies 
compared to each other. It stands out on a global 
scale. Moreover, each of them was endowed 
with diff erent competences, which results in 
their position in relation to the fi rst chamber of 
parliament as well as to other state organs. Th is 
article therefore constitutes a cross-section and 
in-depth political and legal description of the 
Chamber of Nations of Bosnia and Herzegovina 
and the Council of State of Slovenia, and proposes 
systemic changes.

Keywords: second chambers; parliament; Yugo-
slavia; Slovenia; Bosnia and Hercegovina 
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WSTĘP

Jugosławia to byłe państwo, które w swoich granicach mieściło narody zaliczane 
do grupy południowosłowiańskiej. Sama jego nazwa używana była do 1918 roku 
w odniesieniu do koncepcji politycznej. Następnie sformułowania tego używano, 
określając Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Królestwo Jugosławii, 
a także Socjalistyczną Federacyjną Republikę Jugosławii. Po rozpadzie, zapo-
czątkowanym w latach 80. XX wieku, po śmierci Josipa Broza Tito, ostatecznie 
na tych terenach swoją suwerenność zyskały Słowenia, Chorwacja, Macedonia, 
Bośnia i Hercegowina, Serbia oraz Czarnogóra (Rycerska, 2003 s. 23; Pioruńska, 
2010, s. 27–34). 

Państwa te stanęły przed trudnym zadaniem ukonstytuowania nowych, 
odrębnych systemów polityczno-prawnych. W kwestiach władzy ustawodawczej, 
jedną z najważniejszych było podjęcie decyzji o unikameralnym bądź bikame-
ralnym kształcie parlamentu. Początkowo na strukturę dwuizbową zdecydowały 
się trzy państwa, a były to Bośnia i Hercegowina, Słowenia i Chorwacja, jednakże 
ta ostatnia zrezygnowała z drugiej izby parlamentu nowelą konstytucyjną z 2001 
roku (Składowski, 2013, s. 81–84).

Nawiązując do krótkiego wstępu, przedmiotem niniejszej pracy jest prezenta-
cja drugich izb parlamentu w Bośni i Hercegowinie oraz Słowenii. Artykuł pre-
zentuje okoliczności, w jakich doszło do stworzenia opisywanych organów władzy 
państwowej, ich pozycję ustrojową, skład oraz kompetencje. Pozwoli to ocenić, czy 
państwa te dokonały słusznego wyboru, tworząc parlament bikameralny. 

Powyższe cele skłoniły mnie do sformułowania hipotezy, która wskazuje, że 
ustanowienie drugich izb parlamentu w opisywanych państwach, pozwoliło na 
stworzenie alternatywy dla modelu jednoizbowego. Daje ona nowe możliwości 
realizacji funkcji parlamentarnych, przez co izby drugie stały się niezbędne 
w zakresie władzy ustawodawczej. Hipotezą pomocniczą zdaje się być tutaj 
kwestia wypracowania własnej i oryginalnej konstrukcji prawnej izby, która 
odpowiada potrzebom ustrojowym państwa. Podjęta pod rozwagę zostanie także 
kwestia, czy obecny kształt drugich izb w tych państwach jest adekwatny do 
sytuacji politycznej, odpowiada współczesnym potrzebom i czy powinien być 
ostateczny?

Postawione przeze mnie cele pracy odzwierciedlają funkcje nauk politolo-
gicznych. Jako pierwszą z nich postanowiłam wskazać deskrypcję, co w pracy 
przejawia się jako charakterystyka rozwiązań ustrojowych drugich izb parla-
mentu Słowenii oraz Bośni i Hercegowiny. Ciekawym wydaje się być tutaj także 



9Magdalena Maksymiuk : Izby drugie parlamentu państw byłej Jugosławii 

ujęcie komparatystyczne regulacji prawnych. Pozwala bowiem wskazać, że 
pomimo wspólnej historii państw pojugosławiańskich, wybrały one inną drogę, 
nie tylko w zakresie wyboru jedno- czy dwuizbowości, ale także w kwestii pozycji 
ustrojowej izby drugiej, jej kształtu i realnej możliwości kompetencyjnej. 

Współcześnie politolodzy, aby odpowiedzieć sobie na wyżej zadane pytania, 
posługują się badaniem politologicznym, na które, oprócz wyżej wspomnianej 
metody porównawczej, składa się metoda instytucjonalno-prawna, która pozwala 
scharakteryzować poszczególne elementy izb, a także metoda opisowa i syste-
mowa dla wskazania złożoności systemu politycznego państwa oraz wyróżnienia 
i wskazania miejsca w nim danej izby (Biernat, 1978, s. 95–96).

MIEJSCE DRUGICH IZB PARLAMENTU 
W USTROJU POLITYCZNYM PAŃSTWA

Na przyjęty kształt systemów politycznych nowo powstałych państw z terenu 
byłej Jugosławii miało wpływ zróżnicowanie etniczne i religijne, jakim charak-
teryzuje się ten region. Bośnia i Hercegowina jest jedynym państwem, będącym 
niegdyś w składzie Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii, która nie 
posiada zewnętrznych granic. Z tego też powodu składała się z wielu narodo-
wości i nazywano ją „Jugosławią w miniaturze”, co przełożyło się na kształt izby 
drugiej parlamentu (Vlaisavlević, 2009, s. 165–166). 

Obecny porządek ustrojowy Bośni i Hercegowiny jest jednym z najbardziej 
skomplikowanych na świecie. Dzieje się tak, ponieważ jest ona państwem, które 
zamieszkują trzy narody wymienione już nawet w ustawie zasadniczej, a są 
nimi Serbowie, Chorwaci i Bośniacy. Administracyjnie składa się ona z dwóch 
entientów Republiki Serbskiej oraz Federacji Bośni i Hercegowiny, a  także 
autonomicznego Dystryktu Brčko. Sytuacja narodowościowa w tym państwie 
odzwierciedla się w strukturach organów administracji publicznej. Ustrój poli-
tyczny został wypracowany na mocy porozumienia z Dayton, a konstytucja, która 
stanowi Aneks IV do dokumentu, miała na celu osiągnięcie pokoju (Stanisławski, 
2008, s. 42). Planowano, że będzie to akt tymczasowy, do momentu znalezienia 
bardziej kompatybilnego rozwiązania. Tak wypracowany porządek pod wieloma 
względami skomplikowany i niezrozumiały, obowiązuje do dziś. Reprezentanci 
trzech skonfl iktowanych stron, mając przekonanie o tymczasowości układu, mieli 
na celu dbanie wyłącznie o swój interes i ochronę rodaków (Krysieniel, 2012, 
s. 270).
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Na poziomie państwowym funkcjonuje dwuizbowy parlament, który dzieli się 
na Izbę Reprezentantów i Izbę Narodów. Ta ostatnia składa z 15 członków, po 5 
dla każdej narodowości. Kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z podziałem narodowym 
w izbie, wybiera ona jednego Bośniaka, Serba i Chorwata, którzy to rotacyjnie 
obejmują stanowisko przewodniczącego (Konstytucja Bośni i Hercegowiny, art. 
IV ust 3; Regulamin Izby Narodów, art. 22; Markiewicz, 2008, s. 187). Ważny, 
z punktu widzenia struktury, stał się podział na narodowości. Wszystkie akty 
prawne przyjęte przez izbę, materiały informacyjne, dokumenty czy protokoły 
sporządzane są odrębnie w językach bośniackim, chorwackim i serbskim (Regu-
lamin Izby Narodów, art. 183).

Co warto podkreślić, ze względu na wymóg wyrażenia zgody na uchwalanie 
aktów prawnych przez obie izby parlamentu mamy w tym przypadku do czynie-
nia z bikameralizmem zrównoważonym. Każde z ciał prawodawczych zajmuje 
równie ważne miejsce w systemie konstytucyjnym państwa.

Sposób wyboru członków izby stanowi przykład panującej w  państwie 
etnokracji i po trosze wynikającej z tego niesprawiedliwości. Da się bowiem 
zauważyć brak jednolitości w elekcji deputowanych, będących reprezentantami 
poszczególnych narodowości. Przedstawiciele Bośniaków i Chorwatów są wybie-
rani wyłącznie przez bośniackich i chorwackich posłów Izby Narodów Federacji, 
zaś serbscy przedstawiciele odpowiednio przez wszystkich członków Skupsztiny 
Ludowej Republiki. Należy także podkreślić, że w izbie reprezentowane są jedynie 
narody konstytutywne. Nie ma w niej miejsca dla mniejszości (Nystuten, 2005, 
s. 144). Deputowani do Izby Narodów mają prawo uczestniczyć w sesjach izby 
oraz organów roboczych, nawet tych, których nie są członkiem (lecz bez prawa 
głosu). Wyjątek stanowi tutaj Wspólna Komisja Nadzoru Agencji Wywiadu 
i Bezpieczeństwa BiH. Delegaci mają prawo inicjatywy ustawodawczej, mogą 
nawet proponować zmiany do Konstytucji (Regulamin Izby Narodów, art. 8 i 10), 
co jest ważną kompetencją oraz wyróżnikiem.

Dla podjęcia decyzji niezbędne jest kworum, które wynosi 9 delegatów, pod 
warunkiem, że obecnych jest co najmniej po 3 delegatów każdego narodu. Decy-
zje podejmuje się większością głosów (Regulamin Izby Narodów, art. 63 i 75).

W ramach izby działają trzy kluby ludów, odpowiadające reprezentantom 
narodów, występujących w ramach Bośni i Hercegowiny: 

1. Klub delegatów narodu bośniackiego;
2. Klub delegatów narodu chorwackiego;
3. Klub delegatów narodu serbskiego.
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Powstały one dla urzeczywistnienia formy działalności roboczych deputowa-
nych izby. Do ich zadań należy m.in. przygotowanie sesji izby czy ustanawianie 
porządku obrad. Spośród swoich członków wybierają oni przewodniczącego oraz 
wiceprzewodniczącego (Regulamin Izby Narodów, art. 4–5).

Izba ma swojego przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących. 
Każdy z nich jest reprezentantem innego narodu. Kluby przedstawiają propo-
zycje wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących. Izba mianuje również 
sekretarza (Regulamin Izby Narodów, art.7). Co więcej, przewodniczący, dwóch 
wiceprzewodniczących, prezesi klubów delegatów narodowych oraz sekretarz 
izby ludowej tworzą Kolegium Izby Narodów (Regulamin Izby Narodów, art. 17).

W ramach izby działają stałe i okazjonalne ciała robocze, jakimi są komi-
sje. Pracują one, by rozpatrywać projekty ustaw oraz inne akty normatywne. 
Wykonują także inne zlecone im zadania. Przewodniczący oraz zastępca zostają 
wybrani spośród członków komisji, ale przy zachowaniu zasady, że każdy 
z nich pochodzi z innego klubu narodowego. Liczbę członków ustala się przy 
powoływaniu ciała, jednak nie mogą liczyć więcej niż 9 członków. Tutaj również 
organy robocze wybierają tę samą ilość Bośniaków, Serbów i Chorwatów oraz 
odpowiednią liczbę z reszty członków izby.

Do stałych komisji działających w ramach izby należą:
1. Komisja Prawa Konstytucyjnego;
2. Komitet ds. Polityki Zagranicznej i Handlowej, Ceł, Transportu i Komu-

nikacji;
3. Komitet Finansów i Budżetu (Regulamin Izby Narodów, art. 26 i 38).
Izba na podstawie swojej wewnętrznej decyzji, na wniosek klubu lub delega-

tów, ma prawo ustanowić tymczasowe, problemowe komisje wewnątrz izby, a na 
wniosek Izby Reprezentantów komisję wspólną. Mogą one dotyczyć przygotowa-
nia określonego aktu normatywnego lub odpowiedzi na pytania, a także przyjąć 
charakter komisji śledczych (Regulamin Izby Narodów, art. 25).

Organy robocze Izby Narodów odbywają wspólne sesje z odpowiednimi 
ciałami Izby Reprezentantów, dla omawiania kwestii będących ich wspólnym 
interesem (Regulamin Izby Narodów, art. 48). Obie izby mogą także ustanawiać 
stałe lub tymczasowe wspólne komórki, które zajmują się doraźną pomocą 
w pracach parlamentarnych.

Obradują one w ramach poniższych komisji wspólnych:
1. Wspólna Komisja Obrony i Bezpieczeństwa BiH;
2. Wspólna Komisja Nadzoru Agencji Wywiadu i Bezpieczeństwa BiH;
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3. Wspólna Komisja ds. Reformy Gospodarczej i Rozwoju;
4. Wspólna Komisja ds. Integracji Europejskiej;
5. Wspólna Komisja Spraw Administracyjnych;
6. Wspólna Komisja Praw Człowieka.
Ponadto obie izby parlamentarne organizują oraz ustanawiają wspólny 

Sekretariat Zgromadzenia Parlamentarnego Bośni i Hercegowiny, dla skonso-
lidowania, a także ułatwienia prac ich obu (Regulamin Izby Narodów, art. 186).

Izba Narodów może zostać rozwiązana decyzją Prezydencji Bośni i Hercego-
winy lub jej samej, większością głosów delegatów z co najmniej dwóch narodów. 
Taki wniosek może złożyć minimum 3 deputowanych. Co warte podkreślenia, 
w decyzji tej nie bierze udziału pierwsza izba parlamentu. Nie nadano więc jej 
prawa do skrócenia kadencji Izby Narodów, co po raz kolejny potwierdza brak 
zwierzchności jednego z ciał parlamentarnych nad drugim (Regulamin Izby 
Narodów, art. 179).

W Słowenii proces przemian ustrojowych przebiegał łagodniej w porównaniu 
do Bośni i Hercegowiny oraz innych państw regionu. Wpłynęła na to niewątpli-
wie jednolitość społeczeństwa słoweńskiego, dojrzałość elity politycznej w tym 
państwie, ale także położenie geografi czne. Oderwanie się Słowenii od Serbii nie 
było dla tych drugich tak znaczące, jak utrata wpływów w Bośni i Hercegowinie 
czy Chorwacji (Wiatr, 1998, s. 12). Jest ona drugim państwem w ramach byłej 
Jugosławii, które w swojej strukturze może poszczycić się parlamentem dwu-
izbowym. Dyskusje nad modelem legislatywy, a szczególnie forma drugiej izby, 
były jednym z najważniejszych tematów, podczas uchwalania ustawy zasadniczej. 
Władza ustawodawcza podzielona została na Zgromadzenie Państwowe oraz 
Radę Państwa, która swoim składem nie wpisuje się w powszechnie rozumiany 
schemat izby drugiej. Warto podkreślić, że rozwiązanie, jakie przyjęto w ramach 
jej struktury, jest oryginalne i wyróżniające ją spośród porządków przyjętych 
w państwach europejskich o bikameralnej strukturze parlamentu. Zwolennicy 
rozwiązania dwuizbowego w Słowenii tłumaczyli zasadność jej powołania 
potrzebą wyrażenia interesów przez społeczności lokalne i grupy zawodowe. 
Pozwala to zachować odmienne spojrzenie na różne kwestie podejmowane przez 
pierwszą izbę (Rybicki, 2012, s. 42–43).

Zapisy art. 96 Konstytucji Słowenii wskazują, że skład drugiej izby parla-
mentu nawiązuje do neokorporacjonizmu i zasad reprezentacji funkcjonalnej. 
Stanowi ona bowiem wyraz reprezentacji grup zawodowo-społecznych, a także 
niepolitycznych. Liczy 44 członków, z których połowa to reprezentanci lokalnych 
interesów, 4 reprezentuje pracodawców, kolejnych 4 pracowników. Z kolejnej 
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„czwórki” dwóch reprezentuje rolników, jeden zawody rzemieślnicze i także 
jeden wolne zawody. Ostatnie 6 miejsc zostało podzielonych przez przedsta-
wicieli uniwersytetów, nauczycieli, naukowców, opieki zdrowotnej i społecznej, 
a także jeden wspólny dla przedstawicieli kultury i sportu. Co do zasady kadencja 
trwa 5 lat i nie bez przypadku, nie pokrywa się ona z kadencją Zgromadzenia 
Narodowego (Konstytucja Słowenii, art. 96; Rybicki, 2012, s. 43; Krysieniel, 2005). 
Różnica w jej długości ma na celu wzmocnienie i stabilizację izby drugiej w całym 
porządku ustrojowym państwa (Rybicki, 2012, s. 43). W przypadku, gdy termin 
kadencji upływa w czasie wojny lub stanu wyjątkowego, kadencja wydłuża się 
do czasu jego zakończenia i jeszcze przez sześć miesięcy. Kadencja upływa wraz 
z momentem rozpoczęcia pierwszej sesji nowego składu izby (Ustawa o Radzie 
Narodowej, art. 3).

Opisana wyżej struktura Rady Narodowej instytucjonalizuje procesy lobbin-
gowe i w pewnym sensie je legalizuje. Zadaniem izby ma być odzwierciedlanie 
struktury społecznej Słowenii. Właśnie w podziale mandatów zawiera się idea 
doktrynalna Słowenii. Rada Państwa miała być gremium doradczym rady mędr-
ców. Miało to stanowić miejsce, gdzie grupy społeczne, ekonomiczne lub zawo-
dowe będą miały szanse przedstawiać swoje interesy na poziomie państwowym. 
Trzecim pomysłem była idea izby regionów. Dlatego właśnie największą liczbę 
członków stanowią reprezentanci gmin. Skład Rady Narodowej nawiązuje do 
czasów jugosłowiańskich. Miał on łączyć tradycje socjalistycznej Jugosławii oraz 
Słowenię z lat 1990–1992, kiedy istniała Izba Pracy Zespolonej i Izba Gminna. 
Przedstawiciele poszczególnych zawodów oraz przewodniczących społeczności 
lokalnych wybiera się w sposób bezpośredni, jednak na innych zasadach (Mikuli, 
2003, s. 9–12). Bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelowi, który nie jest 
pozbawiony praw wyborczych i ma ukończone 18 lat. Określenie czynnego 
prawa wyborczego nie jest już takie proste, ponieważ wybór 18 członków nie 
został określony przez poszczególne grupy zawodowe, których zadaniem jest 
wyłanianie swoich reprezentantów. Składają się one z przedstawicieli zainte-
resowanych organizacji oraz społeczności lokalnych. Co ciekawe, prawo głosu 
otrzymali również obcokrajowcy, przynależący do którejś z grup zawodowych 
i są zatrudnieni na terenie Słowenii (Sokół, Grylak, 2005, s. 527; Mikuli, 2003, 
s. 9–12). Pozostałych 22 członków, przedstawicieli władz lokalnych, wybiera się 
w specjalnie zorganizowanych okręgach wyborczych, które zostały podzielone, ze 
względu na wskaźniki geografi czne, historyczne i procentowe. Wyboru dokonują 
również kolegia, które reprezentują gminy wchodzące w skład okręgu wybor-
czego. Ich ilość zależy od liczby ludności (Ustawa o Radzie Narodowej, art. 11).
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Co warte podkreślenia, funkcja członka Rady Narodowej jest honorowa 
i społeczna, z wyjątkiem przewodniczącego. Powodem tego jest pochodzenie 
z wyboru spośród przedstawicieli interesariuszy. Deputowani, w trakcie sprawo-
wania mandatu, otrzymują jedynie zwrot utraconych dochodów, gdy pełnienie 
funkcji wpływa na pracę zawodową, a także poniesionych kosztów, takich jak 
przejazdy czy noclegi. 

Organami izby jest Przewodniczący, jego zastępca, sekretarz, prezydium 
oraz komisje. Przewodniczącemu w zakresie wypełniania swoich obowiązków 
pomaga Wiceprzewodniczący (Ustawa o Radzie Narodowej, art. 62). Pierwszemu 
posiedzeniu izby przewodniczy jego najstarszy członek (Rybicki, 2012, s. 55–56).

Prace parlamentarne wewnątrz izby odbywają się głównie w komisjach. 
Z uwagi na małą liczebność członków izby, w zasiada w nich od 5 do 10 osób. 
Co warto podkreślić, wymagane przez prawo jest stworzenie jednej komisji – do 
spraw wykonywania mandatu oraz ochrony immunitetowej. Powołanie pozo-
stałych jest fakultatywne i zależy od potrzeb izby. Poszczególne sprawy zostają 
przekazywane do odpowiednich kompetencyjnie komisji przez przewodniczą-
cego izby. Ma ona za zadanie sporządzić raport, a także przedstawić go na forum 
Rady Narodowej (Ustawa o Radzie Narodowej, art.45). 

W obecnej chwili na łamach izby funkcjonują poniższe komisje:
1. Komisja ds. Mandatu i Immunitetu;
2. Komisja ds. Regulacji Państwowych;
3. Komisja ds. Stosunków Międzynarodowych i Spraw Europejskich;
4. Komisja ds. Gospodarki, Rzemiosła, Turystyki i Finansów;
5. Komisja ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Sportu;
6. Komisja ds. Opieki Społecznej, Pracy, Zdrowia i Osób niepełnosprawnych;
7. Komisja ds. Samorządu Lokalnego i Rozwoju Regionalnego;
8. Komisja ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności (Komisje, http://www.ds-rs.

si/?q=kdo-smo/komisije).

KOMPETENCJE DRUGICH IZB PARAMENTU

Pozycję drugich izb w systemach ustrojowych państw wyznaczają nadane im 
kompetencje i –co z tego wynika – relacje, jakie występują między nimi a izbami 
pierwszymi oraz pozostałymi organami władzy. 

Izba Narodów w Bośni i Hercegowinie ściśle współpracuje z Izbą Reprezen-
tantów w zakresie przyjmowania Konstytucji, ustaw, budżetu i interpretacji prawa. 
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Posiada inicjatywę ustawodawczą. Projekty mogą składać delegaci, kluby lub ciała 
robocze izby (Regulamin Izby Narodów, art. 94). Do izby drugiej mogą także 
wpływać wnioski ustawodawcze, które to później przesyłane są Prezydentowi 
i Wiceprezydentom, a także Przewodniczącemu Izby Reprezentantów. Oznacza 
to, że proces legislacyjny może rozpocząć się w obu ciałach parlamentarnych 
i mają one tożsamą moc sprawczą, by procedować prawo. Druga izba bierze także 
udział w procedowaniu prawa w trybie pilnym (Regulamin Izby Narodów, art. 
95–96 oraz 123–124) oraz, co ważne, w procesie zmiany konstytucji. Poprawki 
do niej są zgłaszane na takiej samej zasadzie, jak w przypadku zwykłej procedury 
ustawodawczej. Pozwala to jeszcze raz potwierdzić równość kompetencyjną obu 
izb parlamentu (Regulamin Izby Narodów, art. 131).

Projekt i  rozliczenie budżetu państwa należy do kompetencji rządu, na 
wniosek premiera. Początkowo jest on rozpatrywany przez Izbę Reprezentan-
tów, co z kolei zostaje przekazywane do przewodniczącego izby z wyjaśnieniem. 
Prezydencja Bośni i Hercegowiny przedkłada izbie sprawozdanie o wykonaniu 
budżetu (Regulamin Izby Narodów, art. 127 i 129).

W kwestiach współpracy z władzą wykonawczą Rada Ministrów odpowiada 
przed izbą za proponowanie i wdrażanie polityki, przepisów ustawowych oraz 
innych aktów. Przekazuje ona także, w zakresie swoich kompetencji, wszystkie 
istotne informacje. Izba Narodów ma prawo okazać brak zaufania do rządu lub 
możliwości odbudowy Rady Ministrów. Z takim wnioskiem może wystąpić 
co najmniej trzech deputowanych izby, a Przewodniczącemu Rady Ministrów 
przysługuje możliwość wyjaśnienia motywów swojego postępowanie w izbie. 
Delegaci mogą zaproponować także usunięcie ze stanowiska jednego z ministrów 
(Regulamin Izby Narodów, art. 140,141,149). Izba wyraża również stanowisko, za 
pomocą rezolucji, w kwestiach politycznych oraz ustanawia wytyczne, które póź-
niej zostają wdrożone przez Prezydencję Bośni i Hercegowiny, Radę Ministrów 
oraz inne instytucje. Deputowani mogą zadawać pytania ustnie lub pisemnie 
(jak np. interpelacje) skierowane do Rady Ministrów. Co najmniej raz w roku 
organizowana jest wspólna sesja obu izb parlamentu, na której to zadawane są 
pytania Radzie Ministrów przez członków obu ciał parlamentarnych (Regula-
min Izby Narodów, art. 151,154–156, 160). Rada Ministrów może przedkładać 
izbie projekty ustaw oraz wnioskować o zwołanie sesji izby dla rozważania 
kwestii jej dotyczących. Członkowie Rady Ministrów mogą także uczestniczyć 
w posiedzeniach komisji. Do jej obowiązków należy także przekazywanie izbie 
sprawozdania ze swojej pracy, co najmniej raz w roku, które podlega rozpatrze-
niu. Marszałek zaprasza na każdą sesję izby Prezydencję Bośni i Hercegowiny, 
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z czego przynajmniej jeden z członków jest zobowiązany w nich uczestniczyć, 
gdy rozpatrywany jest projekt przepisów przez nią zaproponowany lub gdy roz-
strzygane są kwestie wchodzące w zakres kompetencji tego organu (Regulamin 
Izby Narodów, art. 166, 168, 171–172). Prezydencja Bośni i Hercegowiny składa 
izbie wniosek o zgodę na ratyfi kację lub wypowiedzenie ratyfi kowanych umów 
międzynarodowych, konwencji oraz porozumień (Regulamin Izby Narodów, 
art. 130).

Obie izby parlamentarne, z uwagi na swój równorzędny charakter, współ-
pracują ze sobą ściśle w zakresie kompetencji nadanych władzy ustawodawczej. 
Zgromadzenie Parlamentarne, na które składają się obie izby, tworzy specjalne 
i niezależne organy dla zapewnienia niezbędnej pomocy administracyjnej 
i technicznej.

W związku z tak przyjętym składem izby drugiej parlamentu w Słowenii, 
ustawodawca zdecydował się nadać jej dość okrojone kompetencje. W dużej 
mierze sprowadzają się one do kwestii doradczo-konsultacyjnych względem izby 
pierwszej. Nie została ona obdarzona funkcją kontrolną ani kreacyjną, a jej udział 
w procesie ustawodawczym jest bardzo ograniczony. Zauważyć da się jednak 
coraz częściej wysuwane przez samorządy zawodowe postulaty opowiadające się 
za zwiększeniem roli izby drugiej w całym systemie ustrojowym Słowenii (Patyra, 
2001, s. 245; Mansfeldová, 2011, s. 132). Ustawa zasadnicza w swoim 97 artykule 
wskazuje na kompetencje izby. Posiada ona inicjatywę ustawodawczą. Przedkłada 
projekty ustaw izbie pierwszej, wychodzi z żądaniem ponownego rozpatrzenia 
uchwalonej wcześniej ustawy. Ponadto ma prawo do przedstawienia opinii izbie 
pierwszej w przedmiocie swoich kompetencji. Wówczas izba pierwsza musi 
wskazać, w jakim stopniu uwagi zostały zawarte w akcie prawnym. Przypomina 
to w swojej formie włoskie rady społeczno-gospodarcze (Konstytucja Słowenii, 
art. 97). 

Najważniejszym uprawnieniem, którym została obdarzona izba, jest prawo 
do ustalenia weta zawieszającego wobec ustaw przyjętych przez pierwszą izbę 
przed jej promulgowaniem przez Prezydenta. Wtedy może zażądać rozpatrzenia 
ustawy po raz drugi (Konstytucja Słowenii, art. 91). Do jej zadań należy także 
złożenie wniosku o przeprowadzenie referendum lub dochodzenia o znaczeniu 
publicznym. Konstytucja Słowenii wskazuje, że może je zarządzić izba pierwsza 
na żądanie izby drugiej (Konstytucja Słowenii, art. 93 i 97).

Rada Państwa nie otrzymała konstytucyjnego prawa do złożenia wniosku 
o zmianę przepisów ustawy zasadniczej, nie bierze także udziału w postępowa-
niu, które ma na celu uchwalanie budżetu państwa. Nałożono na nią natomiast 
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uprawnienie do składania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o ocenę 
konstytucyjności przepisów prawnych. Może z niego skorzystać, jeśli uzna, że 
chociaż jeden przepis jest niezgodny z ustawą zasadniczą (Mikuli, 2003, s. 32–34; 
Rybicki, 2012, s. 11).

W związku z ograniczonymi kompetencjami izby drugiej, to Zgromadzenie 
Parlamentarne wypełnia wszystkie kompetencje władzy ustawodawczej wobec 
wykonawczej (Mikuli, 2003, s. 32–34). W stosunku do władzy sądowniczej 
składa ona wnioski do Sądu Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyj-
ności przepisów prawa, a także legalności aktów wykonawczych. Z uwagi na 
szczególny charakter Rady Narodowej, relacje między izbami również nie należą 
do tradycyjnych. Co do zasady izby obradują oddzielnie i nie przewiduje się 
wspólnych posiedzeń parlamentu.

Izba druga zajmuje się współpracą międzynarodową – z ciałami reprezentu-
jącymi inne kraje w tym zakresie, ale także z organizacjami międzynarodowymi. 
Przedstawiciel Rady Narodowej przedstawia opinię izby na forum Zgromadzenia 
Narodowego. Po wejściu do Unii Europejskiej przedkłada ona także izbie pierw-
szej sprawy dotyczące wspólnoty. Rada zajmuje się problemami adekwatnymi do 
swojego składu, ale nie posiada swoich przedstawicieli w Parlamencie Europej-
skim (Mikuli, 2003, s. 32–34).

ZAKOŃCZENIE

Starając się odpowiedzieć na hipotezę powziętą we wstępie pracy, warto podkre-
ślić, że kształt obu izb jest unikatowy w skali świata. Niewątpliwie izby wyróżniają 
się sposobem wyłaniania deputowanych, ale także nadanym im kompetencjom. 
Powoduje to dość oryginalną alternatywę dla porządku jednoizbowego. Izba 
druga w Bośni i Hercegowinie jest wyrazicielem reprezentacji trzech najwięk-
szych narodów. Należy sobie jednak zadać pytanie, dlaczego pominięto pozostałe, 
które choć występują w zdecydowanej mniejszości, to jednak pozbawione są 
swoich praw przez brak przedstawicieli w izbie. Co więcej, członkowie zgroma-
dzenia nie są także wybierani za pomocą tego samego sposobu (model wyboru 
zależy od narodowości), co podważa sprawiedliwość w doborze reprezentacji 
izby. Skład Rady Narodów w Słowenii, prócz deputowanych wybranych lokalnie, 
to także wyrażenie reprezentacji jedynie głównych profesji.

O ile w przypadku Bośni i Hercegowiny, w moim przekonaniu, wybór struk-
tury bikameralnej parlamentu jest słuszny, ponieważ kompetencje nadane Izbie 
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Narodów są silne, a obie izby równorzędne względem siebie, o tyle w Słowenii 
pełni ona charakter doradczy czy konsultacyjny. Została ona wyraźnie odsunięta 
od realnej władzy. Należy więc pomyśleć nad realnym sensem zachowania tego 
ciała parlamentarnego i zastanowienia się, czy model unikameralny nie będzie 
atrakcyjniejszy. Można także skierować się ku poszerzeniu kompetencji na jej 
rzecz, poprzez chociażby nadanie prawa do procedowania ustaw w sprawach, 
które danych profesji (zawierających się w składzie izby) dotyczą. 

Izba Narodów ma swoje określone i mocno osadzone kompetencje w całym 
systemie. Oczywiste jest potwierdzenie hipotezy pomocniczej o wypracowaniu 
własnej i oryginalnej konstrukcji izb, jednakże uważam, że w Bośni i Hercego-
winie nie odpowiada ona potrzebom państwowo-politycznym. 

Z uwagi na federatywny charakter państwa, skład izby mógłby ukształtować 
się w nawiązaniu do części składowych, gdzie swój wyraz będą miały poszcze-
gólne jednostki samorządu terytorialnego. Być może byłby to sposób na wyzbycie 
się podziału obywateli w państwie na trzy dominujące narodowości.
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— ABSTRAKT —

W artykule podjęto problematykę przywództwa 
lokalnego w  oparciu o  badania empiryczne 
przeprowadzone w  latach 2014–2017 wśród 
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast albo 
ich zastępców, a  także radnych, mieszkańców 
(w tym dziennikarzy, przedsiębiorców, naukow-
ców, przedstawicieli organizacji pozarządowych). 
W pierwszej części ukazano teoretyczny aspekt 
przywództwa lokalnego, w  drugiej wskazano 
na uwarunkowania w pełnieniu funkcji wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta), a  w  trzeciej 
określono cechy, jakie powinna posiadać osoba 
pełniąca ten urząd.

Słowa kluczowe: lider lokalny; burmistrz; koabi-
tacja; przywództwo; gmina

— ABSTRACT —

Th e article presents the perception of local lead-
ership based on empirical research carried out in 
2014–2017 among mayors or their deputies, as 
well as councilors, residents (including journal-
ists, entrepreneurs, scientists, representatives of 
non-governmental organizations). Th e fi rst part 
shows the theoretical aspect of local leadership, 
the second indicates conditions in the function 
of mayor, and the third defi nes the characteristics 
required of a person holding this offi  ce.

Keywords: local leader; mayor; cohabitation; 
leadership; municipality
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WSTĘP

Przywództwo polityczne, także to na poziomie lokalnym, jest analizowane 
pod wieloma względami, m.in. instytucjonalno-prawnym czy indywidualnym 
(psychologicznym, osobowościowym). Czynniki instytucjonalno-prawne okre-
ślają m.in. sposób wyłaniania i zakres kompetencji lidera lokalnego, ale także 
jego funkcjonowania w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym. W trakcie 
sprawowania mandatu jego cechy osobowościowe mogą okazać się istotne dla 
zbudowania prawidłowych relacji z radą i społecznością lokalną.

W polskiej gminie występuje model silnego przywództwa lokalnego z domi-
nującą pozycją wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Jednocześnie to rada gminy 
ma funkcję uchwałodawczo-kontrolną. Zarówno wójt, jak i radni są wybierani 
w drodze bezpośrednich wyborów. Istnieje zatem możliwość wyłonienia dwóch 
organów pochodzących z różnych środowisk politycznych. Współistnienie władz 
gminnych wywodzących się z różnych obozów politycznych nazwano koabitacją. 
Po wyborach 2014 r. wystąpiło w blisko 50% polskich gmin. W tego rodzaju 
jednostkach mogą wówczas zaistnieć dwa odmienne scenariusze koegzystencji. 
W pierwszym występuje koabitacja pokojowa – wójt (burmistrz albo prezydent 
miasta) uzyskuje w trakcie kadencji, pomimo braku większości w radzie bez-
pośrednio po wyborach, wsparcie wystarczającej liczby (większości) radnych 
do zarządzania gminą. W drugim zaś przypadku wykształca się koabitacja 
konfl iktowa. Organowi wykonawczemu nie udaje się doprowadzić do koalicji, 
a relacje z radą gminny są napięte.

W artykule podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania badawcze: Jakie 
trudności napotyka organ wykonawczy w realizacji swojej funkcji w warunkach 
koabitacji (w obu wariantach – pokojowym i konfl iktowym)? Z czego wyni-
kają trudności w sprawowaniu funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) 
w ocenie samorządowców i lokalnej społeczności? Jakie cechy powinien posiadać 
włodarz gminy, aby istotnie postrzegany był jako lider lokalny?

W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań empirycznych oparte 
na ponad 70 wywiadach pogłębionych przeprowadzonych w trakcie kadencji 
2014–2018 w dwudziestu gminach z koabitacją1. Dobór próby był celowy i wyni-
kał z analizy wyników badań ilościowych i jakościowych. Całościowe badanie 

1  Badania nad zjawiskiem koabitacji gminnej w Polsce zostały sfi nansowane w ramach grantu 
Narodowego Centrum Nauki OPUS 6, HS5 pt. Koabitacja na poziomie gminnym w Polsce, umowa 
nr UMO-2013/11/B/HS5/03537.
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składało się z trzech etapów. Pierwszy etap badań polegał na analizie wyników 
wyborów samorządowych z 2010 i 2014 r. celem wyłonienia województw z naj-
większą liczbą gmin, w którym zjawisko koabitacji powtórzyło się w 2010 r. 
i 2014 r., a także tych, w których wystąpiło ono po raz pierwszy w 2014 r. W dru-
gim etapie badań wysłano 8601 ankiet do 497 gmin w siedmiu województwach, 
a respondentami byli radni oraz wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast. 
Liczba zwrotów wyniosła 1737 ankiet i na ich podstawie zrealizowano trzeci etap 
badań. W wyniku analizy wypełnionych ankiet, protokołów z sesji obrad rady 
gminy oraz informacji prasowych zdecydowano, iż wywiady pogłębione zostaną 
przeprowadzone w 20 gminach. Przy wyborze gmin do wywiadów starano się 
zachować proporcje pomiędzy gminami: wiejskimi (6), miejsko-wiejskimi 
(7) i miejskimi (7). Rozmówcami byli zarówno wójt (burmistrz lub prezydent 
miasta), jak też ich zastępcy, radni oraz mieszkańcy, w tym dziennikarze, przed-
siębiorcy, naukowcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych.

TEORETYCZNE ASPEKTY PRZYWÓDZTWA

Powołując się na defi nicję J. J. Wiatra, przywództwo można określić jako funkcję, 
która polega na intencjonalnym i permanentnym wpływie jednej osoby na inne. 
Przywództwo polityczne odróżnia się od innych przez specyfi kę grupy, w której 
zachodzi, i cele, jakie sobie stawia, w tym osiągnięcie władzy. Na poziomie lokal-
nym występuje tego rodzaju przywództwo. Pozycja przywódcy lokalnego jest 
jednak nieco inna w porównaniu z poziomem centralnym. Można wskazać na 
zależność pionową między nimi, ale jest też obecna pewna autonomia działania: 
elementy samodzielności, inicjatywy i władzy, odpowiedzialność za zbiorowość, 
oddziaływanie na ludzi (Bartkowski, 1991, s. 10). Jak podkreśla F. Teles (2014), 
przywództwo jest jednym z najistotniejszych elementów w samorządzie gmin-
nym i składa się z trzech determinantów: świadomości liderów o złożoności 
i  sieciowości kontaktów, niezależności (poczuciu autonomii) i  politycznej 
skuteczności.

Według niektórych badaczy termin lider lokalny nie jest synonimem przy-
wódcy, ponieważ ten drugi wyznacza wizje i określa misję (jest to pojęcie szersze 
od lidera lokalnego) (Drzonek, 2013, s. 81). Biorąc pod uwagę rozdzielenie 
omawianych pojęć, warto zastanowić się, czy wójt (burmistrz czy prezydent 
miasta) jest liderem czy przywódcą. Z jednej strony jest kierownikiem urzędu 
gminy (miasta), administruje pracą jednostek organizacyjnych i kieruje realizacją 
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zadań publicznych, a także wykonywaniem uchwał rady gminy. Z drugiej strony 
ograniczenie tej funkcji tylko do takiej roli oznaczałoby, że wszystkie samorządy 
gminne będą funkcjonować w zbliżony sposób. Tymczasem z różnego rodzaju 
analiz i rankingów wynika, że jedni liderzy są bardziej efektywni i posiadają 
innowacyjne pomysły na rozwój gminy, inni zaś takich wizji nie realizują. 
W odniesieniu zatem do samorządu lokalnego możemy mówić zarówno o lide-
rze, jak i przywódcy w samorządzie gminnym, stosując te pojęcia zamiennie.

Przedmiotem sporu zapoczątkowanego w polskim samorządzie, jeszcze 
przed wprowadzeniem bezpośrednich wyborów wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta), pozostaje rola lokalnego włodarza, tzn. kwestia, czy organ wykonawczy 
powinien być bardziej politykiem czy menadżerem. Jak się wydaje, obydwa 
wymiary są równie ważne. W roli lokalnego lidera politycznego przydatne 
cechy to m.in. umiejętność współpracy, tworzenie koalicji, otwartość na dialog 
z innymi, kreowanie przyjaznego klimatu dla różnych podmiotów (organizacji 
pozarządowych, biznesu). Jeśli chodzi o umiejętności menadżerskie, to do pożą-
danych cech należą m.in.: kierunkowe wykształcenie z zakresu prawa, ekonomii, 
fi nansów czy zdolność zarządzania zespołem ludzkim (Lipska, 2008, s. 487–488). 
E. Bojar (2010), porównując umiejętności menadżerskie i liderskie, wskazuje, że 
te pierwsze są bardziej techniczne, a drugie twórcze. Menadżer bowiem podąża 
wyznaczonym schematem, realizuje zadania, jest przezorny, utrzymuje istniejący 
stan rzeczy, stosuje reguły, skupia się na systemie i strukturze. Natomiast lider 
znajduje własne rozwiązania, inspiruje, jest innowacyjny, zakłóca równowagę 
organizacyjną, pomija i tworzy nowe reguły gry, koncentruje się na ludziach. 
Liderowi należy przypisać takie cechy, jak: entuzjazm, integralność, bycie wyma-
gającym od siebie i innych, uczciwość, ciepło, pokorę, wiarę w siebie (Bojar, 2010, 
s. 24, 33). Jak podkreśla B. Tracy (2010), osobowość przywódcza oznacza osobę 
mającą zdolność zachęcania innych do realizacji swojej wizji, która opiera się 
na określonych wartościach i zaletach (np. potrafi  ocenić swoje mocne strony). 
Liderzy mają misję do wypełnienia, potrafi ą ją sprecyzować i przeformułować 
na cele (Tracy, 2010, s. 16).

W świetle badań dotyczących przywództwa trudno jednoznacznie powie-
dzieć, że „przywódcą się trzeba urodzić”. Zależności między przywództwem 
a danymi cechami osobowościowymi są zaskakująco małe. Można jednak wska-
zać określone cechy czy umiejętności, które wspomogą efektywne przywództwo. 
R. M. Stogdill wyróżnił pięć takich ogólnych kategorii: 1) zdolności: inteligencja, 
trafność oceny, umiejętności werbalne; 2) osiągnięcia: erudycja, wiedza, doświad-
czenie; 3) odpowiedzialność: wytrwałość, inicjatywa, pewność siebie, pragnienie 
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przewyższania innych; 4) uczestnictwo: aktywność, towarzyskość, współpraca, 
umiejętność adaptacji; 5) status: pozycja społeczna i ekonomiczna, rozpozna-
walność (Bodio, Załęski, 2007, s. 383–384).

Z kolei P. John wyróżnił cztery wymiary przywództwa, a jednym z nich jest 
wymiar psychologiczny, czyli cechy przywódcze konkretnej osoby. Oznacza to, 
że komponent osobowości włodarza lokalnego ma znaczenie. Ponadto wyróżnił: 
wymiar prawno-instytucjonalny, czyli prawne umocowanie przywódcy, wymiar 
systemowo-partyjny, tj. układ i wzajemne relacje partii politycznych na obszarze 
państwa, oraz wymiar społeczno-kulturowy, czyli kondycję społeczności lokalnej 
i powiązane z nią oczekiwania wobec lidera (za: Pawłowska 2008, s. 443; Sidor, 
Kuć-Czajkowska, Wasil 2017, s. 100). Na tej podstawie P. John stworzył klasyfi -
kację przywódców: opiekuńczy, koncyliacyjny, bossowski oraz wizjonerski (za: 
Swianiewicz, Klimowska, 2003, s. 24–25; Sidor, Kuć-Czajkowska, Wasil, 2017, 
s. 100–101).

Analizując materiał empiryczny z badań nad zjawiskiem koabitacji w Polsce, 
biorąc pod uwagę zarówno cechy osobowe lokalnego lidera, jak i jego zachowanie 
w stosunku do otoczenia, stworzono następujące modele przywództwa lokalnego: 
apodyktyczny administrator, analityczny indywidualista, energiczny wizjoner, 
niesamodzielny zarządca, żartobliwy lider i ugodowy kierownik (szerzej: Sidor, 
Kuć-Czajkowska, Wasil, 2017, s. 198–199).

Należy też wskazać, iż nie tylko wymiar indywidualny ma znaczenie 
w zarządzaniu gminą, ale także wymiar prawno-instytucjonalny, w tym zmiana 
trendów zachodzących w samorządzie gminnym. Zdaniem P. Swianiewicza, 
U. Klimowskiej i A. Mielczarka przywództwo na poziomie lokalnym uległo 
istotnym przeobrażeniom. Jego istotą jest zbudowanie sieci relacji pomiędzy 
różnymi aktorami, a nie tylko podejmowanie działań opartych na władztwie 
administracyjnym (za: Drzonek, 2013, s. 83).

Ciekawe postrzeganie przywództwa lokalnego jest również ujęte w koncepcji 
New Public Management, gdzie przewiduje się korzystanie z rozwiązań bizneso-
wych w administracji publicznej. W ramach NPM założono, że osoby sprawujące 
funkcje kierownicze realizują pięć nowych ról: architekta konsensusu, popula-
ryzatora spraw lokalnych, interpretatora wartości lokalnych, wzoru etycznego 
postępowania, współwykonawcy władzy lokalnej (Drzonek, 2013, s. 85).

Uwzględniając wymiar osobowościowy, instytucjonalno-prawny, ale także 
systemowo-partyjny (za P. John), warto też wskazać, w jaki sposób wyłaniani są 
kandydaci na liderów lokalnych. Można ich oceniać z perspektywy pragmatycz-
nej i normatywnej. W tej pierwszej preferencje wyborców kierują się ku kandy-
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datowi, który wykazuje się skutecznością w procesie rywalizacji, konkretyzacją 
potrzeb i interesów społeczności lokalnej. W drugiej perspektywie, normatywnej, 
istotne dla wyborców są fundamentalne wartości, prawa obywatelskie czy kwestie 
światopoglądowe. W przypadku liderów lokalnych jest to odwołanie do tożsa-
mości lokalnej, identyfi kacja kulturowa, poczucie więzi ze wspólnotą lokalną 
(Nocoń, 2008, s. 23–24). Istotne jest zatem miejsce urodzenia czy zamieszkania 
danego kandydata.

Należy również wskazać, jakie trudności może napotkać lider lokalny podczas 
pełnienia funkcji wójta. Zdaniem S. Michałowskiego sprawowanie lokalnych ról 
przywódczych wiąże się zarówno z uwarunkowaniami zewnętrznymi (np. funk-
cjonowanie współczesnych społeczeństw na zasadach decentralizacji i pomoc-
niczości, wprowadzenia do administracji publicznej ekonomicznych wzorców 
zarządzania) oraz wewnętrznymi (przywiązanie do przywódców, niewielka 
wiedza mieszkańców o samorządzie terytorialnym) (Michałowski, 2008, s. 28–29, 
36). Biorąc pod uwagę te czynniki, a także analizując materiał empiryczny z badań 
nad zjawiskiem koabitacji, w kolejnej części artykułu wskazano trudności, na jakie 
napotyka przywódca lokalny w sprawowaniu funkcji/urzędu/władzy.

UWARUNKOWANIA W PEŁNIENIU FUNKCJI PRZYWÓDCY 
LOKALNEGO – UJĘCIE EMPIRYCZNE

Z analizy wywiadów pogłębionych wynika, że pełnienie funkcji wójta nie jest 
łatwe (wskazała na to przynajmniej jedna osoba w 13 z 20 badanych gmin). Należy 
zauważyć, iż na odpowiedzi nie miały wpływu relacje między organami władzy 
i były przywoływane zarówno w gminach z koabitacją konfl iktową, jak i pokojową. 
Jakie zatem trudności napotyka lider lokalny w pełnieniu funkcji/urzędu?

Jednym z czynników, które utrudniają pracę organu wykonawczego jest 
roszczeniowość społeczności lokalnej przy ograniczonych możliwościach fi nan-
sowych. Jak stwierdził rozmówca: „To zależy, jeżeli gmina ma pieniądze, to rządzi 
się o wiele łatwiej. Jeżeli gmina nie ma pieniędzy wcale, to się rządzi strasznie źle. 
Mieszkańcy nie mogą się z tym pogodzić, że nie ma kasy i żądają wszystkiego” 
(Ł1w)2. Podobna wypowiedź była w innej gminie: „Jest to bardzo trudna funkcja. 
Tym bardziej że ja mogę na przestrzeni lat powiedzieć, że społeczeństwo stało się 

2  Wywiady są zakodowane w przyjętym jednolitym kluczu znanym autorkom badania, aby za-
chować anonimowość rozmówców.
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bardziej roszczeniowe, zapominając o tym, że każdy mieszkaniec, każdej gminy, 
jest również zobowiązany do jakiegoś służenia, pomagania sobie nawzajem” 
(O1w). Zbliżoną opinię miał respondent kolejnej gminy, stwierdzając, że miesz-
kańcy mają ogromne potrzeby, dodając jednocześnie, że nie należy obiecywać 
czegoś, co nie jest możliwe do zrealizowania w najbliższym czasie (S3u). Składane 
obietnice wyborcze muszą być realne z uwzględnieniem możliwości fi nansowych 
gminy. Jak podkreślił jeden z włodarzy: „jest to duża odpowiedzialność za miesz-
kańców, zwłaszcza tych, którzy sobie nie radzą, jednocześnie przy ograniczonym 
budżecie” (L1w).

Wydaje się, że osobiste poczucie odpowiedzialności za mieszkańców 
występuje zwłaszcza w mniejszych gminach, ponieważ częstszy i łatwiejszy 
jest bezpośredni kontakt wójta ze społecznością lokalną. Podkreślił to jeden 
z rozmówców: „jest to jedna z najtrudniejszych funkcji w ogóle w społeczności 
lokalnej, tym bardziej że wszyscy w tak małym środowisku znają się. Trudno 
jest pełnić tę funkcję, bo – wiadomo – znajomi, co drugi, co trzeci przychodzi 
różne sprawy załatwiać, a to nie można, bo przepisy prawa, a ludzie różnie do 
tego podchodzą. Z drugiej strony trzeba być człowiekiem otwartym, na ludzi, na 
rozmowy, dyskusję, na jakieś spotkania. Dużo rzeczy można wyjaśnić, uzgodnić, 
porozmawiać” (L1u).

Sami badani wskazywali na odmienności, jakie mogą wystąpić w gminach 
ze względu na ich wielkość i rodzaj. Jeden z mieszkańców podkreślił, iż: „nie 
jest prosto być prezydentem większego miasta, gdyż im więcej mieszkańców, to 
więcej oczekiwań, zdań i pomysłów na miasto (O2o(2)). Z kolei inny rozmówca 
wskazał: nie jest łatwo pełnić funkcję wójta, ale na pewno łatwiej niż w dużych 
miastach, bo tam są non stop wojny” (O2u). Stwierdzenie to jest powielaniem 
schematów, które tylko po części odzwierciedlają stan faktyczny. Z badań nad 
przywództwem lokalnym przeprowadzonych w blisko 30 państwach Europy 
wynika, że natężenie konfl iktów politycznych w polskich gminach nie jest 
wysokie w porównaniu z tymi europejskimi (najwyższa średnia jest dla Norwegii, 
Niemiec i części państw Europy Południowej). Konfl ikt nasila się w zależności 
od wielkości gminy. Najprostszym uzasadnieniem jest upartyjnienie samorzą-
dów miejskich, stąd też występujące podziały ideologiczne i ich konsekwencje 
(Kopcińska, 2017, s. 26–28).

Podobnie jednak, jak w badaniu nad zjawiskiem koabitacji, partyjność (pod-
łoże ideologiczno-polityczne) nie jest najistotniejszą zmienną, która różnicuje 
natężenie konfl iktu (szerzej: Sidor, Kuć-Czajkowska, Wasil, 2018, s. 129–146). 
Należy pamiętać, że w gminach, gdzie nie ma przedstawicieli partii parlamen-
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tarnych, powstają quasi-partie popierające określonego lidera politycznego. 
Ponadto konfl ikt o podłożu partyjnym występuje tam, gdzie włodarz eksponuje 
przywiązanie do ugrupowania politycznego. Jak stwierdził jeden z mieszkańców: 
„animozje takie polityczne tutaj biorą górę. Na ten poziom lokalny też się to 
przenosi. Tym bardziej że, tak jak mówię, [prezydent jest z konkretnej partii] 
i tutaj jest namacalne wskazanie. Jest członkiem” [nazwa partii – M.S.] (Ł2o(1)).

W objętych badaniami (wywiadami pogłębionymi) gminach, gdzie wystę-
pował konfl ikt pomiędzy organem wykonawczym a  radnymi, nie miał on 
podłoża związanego z przynależnością partyjną. Jeden z rozmówców wskazał: 
„Część radnych utrudnia pracę burmistrzowi. Albo za bardzo się przejęli tą rolą 
kontrolną, nazwijmy to, w ten sposób paraliżują też pracę urzędników, o czym 
niejednokrotnie mówił burmistrz. Bo dostawać 20 pism, które dotyczą jakichś 
takich drobnych rzeczy, którymi oprócz tej jednej osoby, tego jednego radnego, 
nikt się nie interesuje, to paraliżuje, bo trzeba odpisać” (Ł1u(2)). W innej gminie 
respondent przyznał, że widoczny był wyraźny podział na radnych koalicyjnych 
i radnych opozycyjnych: „Radni, którzy są przychylni burmistrzowi, dzielą 
się tymi pomysłami. Radni opozycyjni się nimi nie dzielą, ponieważ wolą to 
wykorzystywać właśnie jako pewien oręż medialny” (U2w). Można dostrzec 
pozytywną stronę tego konfl iktu, tzn. radni mają pomysł na rozwój gminy 
i przynajmniej część z nich dzieli się swoimi propozycjami z wójtem. 

Należy podkreślić, iż jedną z trudności w sprawowaniu funkcji wójta jest brak 
merytorycznego wsparcia ze strony radnych. Zdaniem przedstawiciela miesz-
kańców uczestniczącego w badaniu: „nie ma w tej radzie opozycji, która byłaby 
merytoryczna, pomysły, które są zgłaszane, nawet jeśli co do idei są słuszne, to 
zazwyczaj nie mają oparcia w budżecie, w możliwościach fi nansowych” (Ł2o(2)). 
Inny rozmówca podkreśla: „Niektóre rzeczy są trochę na wyrost, bo nie do 
końca ci nowi radni rozumieją prawidła działania, funkcjonowania budżetu, 
czyli można powiedzieć tej księgowości budżetowej” (O1w). Z kolei w innej 
społeczności wskazano: Nie realizuje [organ wykonawczy – M.S.] „pomysłów 
radnych, bo oni ich nie mają, miałka opozycja” (S1o(1)). Nie zawsze jednak to 
radni są niekompetentni. Istotną przeszkodą w pełnieniu funkcji wójta jest też 
brak doświadczenia samorządowego samego włodarza gminy (o czym w trzeciej 
części artykułu).

Wśród innych czynników, które wpływają na postrzeganie funkcji wójta 
(burmistrza, prezydenta) jako trudnej, jest liczba zadań samorządowych, co 
potwierdzają cytaty: „materia jest szeroka (W1o), dużo reform i trzeba się w tym 
wszystkim odnaleźć” (O1o). Zmiany systemu wyborczego również wpłynęły 
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niekorzystnie na część gmin: „Nasze nieszczęście polega na tym, że są okręgi 
jednomandatowe, wszystko skupia się wokół ulicy, z której startują” [radni – 
M.S.] (Ł3w).

W odniesieniu do liderów lokalnych w innych europejskich państwach, polscy 
wójtowie, burmistrzowie, prezydenci są obciążeni nadmierną liczbą obowiązków 
ceremonialno-reprezentacyjnych (Krukowska, 2017a, s. 24). Jest to również 
przyczyna postrzegania funkcji organu wykonawczego przez respondentów jako 
trudnej i wymagającej. Nie wymogi formalne, a względy zwyczajowe sprawiają 
zatem, że organ wykonawczy jest zmuszony uczestniczyć w różnego rodzaju 
uroczystościach i „przecinać wstęgę” (S2o(1)). Jeden z rozmówców podkreślił, 
iż: „jest to w pewien sposób funkcja wymagająca, ponieważ wielość spotkań, 
wiadomo, że jest to czas pracy nienormowany, nie przekłada się na dość prosty 
stosunek pracy, tylko jest to dość wyczerpujące, aczkolwiek dla ludzi lubiących 
wyzwania bardzo fajne doświadczenie i kwestia jest tego, czy ktoś to lubi czy 
nie” (Ł3u). Podobnie inny rozmówca wskazuje na: „nienormowany czas pracy, 
samodyscyplinę, konsekwencję, świetną organizację” (L2u(1)).

Przy ocenie trudności sprawowania funkcji wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta) pojawiły się też wypowiedzi wskazujące na postrzeganie tej funkcji 
w zależności od wielkości gminy. Jak zauważył jeden z rozmówców, nie jest 
trudno administrować gminą składającą się z 3 tys. mieszkańców (Ł4w). W takich 
małych gminach problemem są przede wszystkim fi nanse: „W małej gminie są 
plusy i minusy bo jest mały budżet, większe gminy mają większy budżet (…). 
Różnego rodzaju problemy pojawiają się: utrzymanie dróg, odśnieżanie, zadbanie 
o rowy i w takiej małej gminie szuka się tych środków zewnętrznych, dlatego 
potrzebny jest dobry menadżer” (Ł4u(1)). Bezpośredni sposób wyboru organu 
wykonawczego gminy też ułatwia sprawowanie omawianej funkcji. Zdaniem roz-
mówcy pełnienie roli prezydenta (wójta, burmistrza) jest „łatwiejsze niż kiedyś, 
bo te bezpośrednie wybory spowodowały, że nie jestem niczyim zakładnikiem. 
Rada może mieć oczywiście swoją politykę i jak prezydent nie realizował, to go 
odrzucali i brali innego, by realizował potrzeby większości. Dzisiaj tak nie ma, (a) 
wybory są jedynym takim sprawdzianem i oceną działalności prezydenta” (S1w).

Dla wielu rozmówców (jak wynika z przeprowadzonych badań) rola lidera 
lokalnego przypisywana do osoby wójta (burmistrza, prezydenta) jest determi-
nowana przez roszczeniową postawę części mieszkańców czy niewystarczające 
środki fi nansowe w budżecie gminy. Trzeba też pamiętać, że w danej gminie 
organ wykonawczy może być jednym z nielicznych politycznych liderów posia-
dających kompetencje i predyspozycje do zarządzania jednostką samorządu 
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terytorialnego, a radni w niewielkim stopniu (z różnych względów) wspierają 
taką osobę merytorycznie. Brak pomocy ze strony rady gminy (radnych) może 
być też wynikiem konfl iktu pomiędzy organami władzy. Aspekty osobowościowe 
lidera mają wówczas istotne znaczenie, szczególnie w sytuacji nieprzychylnego 
nastawienia części radnych. Warto zatem przyjrzeć się cechom pożądanym, które 
powinien posiadać przywódca lokalny, aby skutecznie zarządzać gminą.

CECHY PRZYWÓDCY LOKALNEGO – UJĘCIE EMPIRYCZNE 

Jak wskazano, analizując kwestię przywództwa, bierze się pod uwagę m.in. 
wymiar psychologiczny, czyli cechy lidera lokalnego. W przeprowadzonym 
badaniu nad zjawiskiem koabitacji zapytano rozmówców (również wójtów, 
burmistrzów, prezydentów miast), jakie cechy powinien posiadać organ wyko-
nawczy, aby dobrze zarządzać gminą. Warto dodać, iż funkcji publicznej, jaką jest 
urząd wójta, towarzyszy też kreowanie wizerunku, który nie zawsze jest zgodny 
z tym, jak postrzega siebie osoba pełniąca ten urząd, a jak odbiera go społeczność 
lokalna. Wizerunek może być zatem: rzeczywisty (jak postrzega danego lidera 
otoczenie), pożądany (jak chciałby, aby go postrzegano), lustrzany (jak siebie 
postrzega) oraz optymalny (kompromis, który można osiągnąć z powyższych) 
(Współpraca z mediami a tworzenie wizerunku organizacji, 2008, s. 9).

W przypadku wykształcenia się w danej gminie koabitacji konfl iktowej 
cechy pożądane u lidera lokalnego, w opinii radnych czy też mieszkańców, nie 
znajdują przełożenia na rzeczywistą postawę włodarza. Jak stwierdził jeden 
z mieszkańców: „Wójt kreuje taką otoczkę, że pozostawia wszystko jak gdyby 
w decyzjach rady. A tak naprawdę, tzn. w sprawach, które są dla niego ważne, dąży 
do rozstrzygnięcia takiego, jakie proponuje, prawie jak pociąg pancerny, że użyję 
takiego porównania. Znaczy w kwestiach, które dla niego nie są aż tak istotne, 
to pozwala im się wypowiadać, głosować, ale w kwestiach zasadniczych – nie. 
I niestety te kwestie zasadnicze, to są te, które są podszyte jakimiś uprzedzeniami 
i negatywnym stosunkiem” (W1o). Co ciekawe, w tej gminie wójt postrzega siebie 
jako osobę elastyczną, potrafi ącą dopasować się w danym momencie do zdania 
większości w radzie. Jak sam twierdzi, jego skuteczność polega na konsekwent-
nym wyznaczaniu kierunków działania i koncepcji ich realizacji.

Podobny problem wystąpił w innej gminie. Jeden z rozmówców wskazywał 
na cechy pożądane u wójta: spokój, opanowanie, brak emocji, umiejętność słu-
chania i dyskusji. Jednocześnie podkreślił, iż w jego gminie sprawująca tę funkcję 
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osoba nie ma tych cech i „występuje z pozycji »Kima Korei Północnej« – ja 
to wiem najlepiej i wy mi nie będziecie mówili, co jest lepiej” (W2u(2)). Sam 
wójt tej gminy wskazał z kolei, iż w pełnieniu roli organu wykonawczego gminy 
istotna jest wiedza, umiejętność motywowania i zarządzania ludźmi, zaznaczając 
dysponowanie takimi atrybutami. Można zatem zauważyć rozbieżność między 
wizerunkiem pożądanym a lustrzanym.

Zarzut braku wiedzy i doświadczenia wobec radnych ze strony wójta czy 
odwrotnie: wójta wobec radnych pojawia się zazwyczaj w gminach z koabitacją 
konfl iktową. Działa wówczas „efekt nowicjusza”, tzn. albo rada składa się w więk-
szości z radnych pełniących ten mandat po raz pierwszy, albo włodarz jest nowo 
wybraną osobą, albo też przedstawiciele obydwu organów sprawują tę funkcję/
mandat po raz pierwszy. Dodatkowo w części gmin pojawia się „tęsknota za 
poprzednikiem”, a wymienione cechy, jak dobre zarządzanie kadrą urzędniczą, 
umiejętność wypowiedzi, są obarczone stwierdzeniem: poprzednik takie atrybuty 
posiadał.

Warto podkreślić, że w wypowiedziach odnoszących się do pożądanego stylu 
zarządzania pojawia się postulat, aby osoba wójta (burmistrza, prezydenta) była 
„menadżerem, który traktuje gminę jak przedsiębiorstwo” (U2o), czy wska-
zywano na wykształcenie ekonomiczne. Według badań zespołu projektowego 
POLLEADER w Polsce, podobnie jak w 19 spośród 28 państw europejskich, 
ponad połowa włodarzy gmin przed objęciem funkcji pracowała w sektorze 
publicznym, a ponad 20% miała za sobą doświadczenie pracy w innych jed-
nostkach samorządu. Z kolei co dziesiąty burmistrz w Polsce był nauczycielem 
(11,4% spośród respondentów) (Krukowska, 2017b, s. 16–18).

W badaniach nad koabitacją ustalono, że przynajmniej w trzech spośród 
dwudziestu gmin włodarz przed objęciem funkcji był nauczycielem (nie 
wszyscy rozmówcy ujawnili wcześniej wykonywany zawód). Potwierdza to 
fakt, że – głównie w mniejszych gminach – ta grupa zawodowa cieszy się wciąż 
dużym poważaniem wśród społeczności lokalnej. Chociaż jeden z respondentów 
poddawał w wątpliwość, czy zawód nauczyciela jest dobrym punktem wyjścia 
do pełnienia funkcji organu wykonawczego (U2o). 

Jak już wcześniej zaznaczono, w niektórych deklaracjach przywoływano 
postulat, aby osoba wójta (burmistrza, prezydenta) miała umiejętności mena-
dżerskie: „samorząd to instytucja biznesowa, którą trzeba prowadzić dla dobra 
mieszkańców” (O3w). Jest to postrzeganie samorządu zgodnie z koncepcją 
Nowego Zarządzania Publicznego, tzn. przenoszenia mechanizmów zarządza-
nia sektorem prywatnym do zarządzania jednostką samorządu. Inni z kolei 
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rozmówcy podkreślali, że włodarz gminy powinien mieć wizję, wsłuchiwać 
się w głos mieszkańców, być otwarty na komunikację z nimi: obecny [organ 
wykonawczy – M.S.] „wykazuje brak wizji, brak dialogu, brak komunikacji ze 
społeczeństwem. Możliwe, że ma jakieś własne spojrzenie na rozwój (…), for-
malnie, zgodnie z przepisami konsultacje się odbywają, teoretycznie jakaś forma 
partycypacji społecznej istnieje, natomiast praktycznie partycypacji społecznej 
nie ma. Głos mieszkańców, organizacji pozarządowych nie jest brany pod uwagę. 
Jeżeli zapadają jakieś decyzje, są one nieodwołalne, nie podlegają żadnym zmia-
nom. Nie wiadomo czemu. Jest to taki autorytarny system sprawowania urzędu” 
(W3O(1)). Oczekiwania zatem rozmijają się z rzeczywistością. Otwartość lidera 
lokalnego na postulaty mieszkańców, a także umożliwienie im współdecydowa-
nia o ważniejszych sprawach gminy wiąże się z koncepcją good governance, czyli 
współzarządzania gminą przez jej mieszkańców.

Jest też grupa badanych, która starała się łączyć powyższe spojrzenie na 
funkcję egzekutywy w gminie, w tym rolę lidera: „według mnie osoba, która 
zajmuje stanowisko wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, generalnie powinna 
odznaczać się taką charyzmą i cechami przywódczymi, które pozwolą na kie-
rowanie dużym zespołem osób w związku z zajmowaną funkcją szefa urzędu, 
ale również powinna posiadać kompetencje, które pozwolą odnajdywać się 
w różnych sytuacjach życiowych, czyli zarówno takiego twardego negocjatora, jak 
również osoby, która czuje empatię” (W3o(3)). Kolejny mieszkaniec wskazywał: 
„Prezydent powinien być reprezentantem inicjatywy oddolnej, powinien być 
społecznikiem, a przede wszystkim działać w interesie miasta i mieszkańców” 
(S1o(2)).

Z wywiadów wynika, iż oczekiwania wobec osoby włodarza gminy są bardzo 
szerokie. Powinna to być osoba z umiejętnościami menadżerskimi, komunika-
tywna, dążąca do kompromisu, z szeroką wiedzą samorządową, z wizją rozwoju 
gminy. W dużych miastach pojawiły się też wymagania co do korzystania z narzę-
dzi partycypacji społecznej, a także umiejętności łączenia potrzeb różnych grup 
interesów. Natomiast w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich postulowano, aby 
przywódca wsłuchiwał się w głos mieszkańców, wyróżniał się empatią i miał 
czas na komunikację bezpośrednią. Jednocześnie lokalny lider powinien być 
asertywny, gdyż nie każde żądania czy potrzeby mieszkańców można spełnić. 
Zwracano też uwagę na „wytrzymałość psychiczną” (Ł4w), „dużą odporność 
na stres” (W2o), „odporność na krytykę zewnętrzną” (U2u), „trzeba być czło-
wiekiem bardzo twardym, często bezkompromisowym” (L3w). Jak stwierdził 
jeden z rozmówców: „Ważną cechą, moim przynajmniej zdaniem, jest «gruba 
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skóra», bo dość często się obrywa za różne rzeczy. Trzeba więc mieć taką łatwość 
w kontaktach z mieszkańcami. Takie opanowanie” (U1o). Analizując te wypo-
wiedzi, należy stwierdzić, iż częściej tego typu cechę – „odporność psychiczną” 
wymieniano w gminach z koabitacją konfl iktową (w 4 przypadkach), aczkolwiek 
wskazywano na nią również we wspólnotach lokalnych z koabitacją pokojową 
(w 3 przypadkach).

Atrybutem osoby wójta powinna też być umiejętność opanowania emocji 
i ich rozładowania: „Duży spokój na pewno, akurat ten nasz trochę ma poczu-
cie humoru i to wykorzystuje czasem na komisjach, na sesjach, rozładowując 
atmosferę. To jest myślę (dobre) akurat w takiej sytuacji jak u nas, gdzie rada 
to większość jego przeciwników” (Ł1u(3)). Co ciekawe, jeden z rozmówców 
podkreślił (zdając sobie sprawę, że takiej cechy nie posiada), że jest przydatna: 
„Czasami trzeba się ugryźć w język, człowiek chce powiedzieć prosto z mostu 
człowiekowi, to nie może” (U1w). Na brak takiej umiejętności u wójta tej gminy 
wskazywał inny rozmówca: „ale oprócz chęci i wiedzy potrzebna jest dyplomacja, 
bo niekiedy dyplomacją uzyskuje się dość dużo. Podejście do radnych i nawet 
podejście do tych ludzi ze wsi, że tak powiem, podejściem dyplomatycznym 
więcej się zdziała niż powiedzieć: ja tu rządzę i wy macie mnie słuchać” (U1u).

Wydaje się, że osoba, która pełni funkcję wójta (burmistrza, prezydenta), 
oprócz cech nabytych może kształtować swój wizerunek tak, aby był optymalny 
– zgodny z wewnętrznym postrzeganiem siebie i zewnętrznymi oczekiwaniami 
wobec lidera lokalnego. Potrzebna jest pokora i dystans do siebie.

PODSUMOWANIE

Pełnienie funkcji organu wykonawczego gminy wiąże się z określonymi oczeki-
waniami wobec osoby na takim stanowisku. Powinna się wykazywać umiejęt-
nościami i cechami ułatwiającymi zarządzanie gminą. W artykule skupiono się 
na wymiarze instytucjonalnym i psychologicznym (indywidualnym, osobowo-
ściowym) przywództwa lokalnego. W wymiarze instytucjonalnym wskazano, 
na jakie rzeczywiste trudności napotyka lider lokalny podczas pełnienia swojej 
funkcji w warunkach koabitacji. Są to m.in. roszczeniowa postawa społeczności 
lokalnej przy ograniczonym budżecie gminy, konfl ikt z radnymi (w gminach 
z  koabitacją konfl iktową) i  brak merytorycznego wsparcia ze strony rady. 
Omawiane trudności można za S. Michałowskim nazwać uwarunkowaniami 
wewnętrznymi. Z kolei do trudności zewnętrznych zaliczyć należy: dużą liczbę 
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zadań nałożonych na samorząd gminny, nienormowany czas pracy i obciążenia 
obowiązkami ceremonialno-reprezentacyjnymi. Wszystko to sprawia, że funkcja 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest postrzegana jako trudna. Jednocześnie 
poprzez wprowadzenie bezpośredniego sposobu wyboru lider lokalny otrzymał 
pewną autonomię i ma swobodę w kształtowaniu polityki gminnej. Posiadanie 
wizji, kreatywność to cechy skutecznego przywódcy lokalnego. W wymiarze 
psychologicznym zauważyć można, iż w gminach z koabitacją konfl iktową wize-
runek rzeczywisty jest rozbieżny z pożądanym wizerunkiem lidera. Spektrum 
oczekiwań wobec osoby na tym stanowisku jest bardzo szerokie – od wskazania 
pożądanego wykształcenia do postulatu o empatię i umiejętność wsłuchania się 
w głos mieszkańców.

Daje się wyodrębnić różnice w oczekiwaniach wobec organu wykonawczego 
ze względu na rodzaj gminy. W miastach spodziewano się większej otwartości 
wobec działań mieszkańców (zgodnie z koncepcją współrządzenia), a w gminach 
wiejskich i miejsko-wiejskich postulowano otwartość i czas na dialog z miesz-
kańcami oraz wrażliwość na ich potrzeby. Ważną cechą, umiejętnością włodarza 
lokalnego – jak się wydaje – jest świadomość własnych słabości i pokora. W ten 
sposób lider lokalny osiąga spójność w postrzeganiu siebie i autentyczność wobec 
otoczenia. Wizerunek optymalny to istotne osiągnięcie w przypadku osoby – 
przywódcy lokalnego, gdyż oczekiwania nie rozmijają się z rzeczywistością.
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— ABSTRAKT —

Medialny obraz polityka to, w dobie dzisiejszych 
kampanii wyborczych, istotne zagadnienie warte 
dokładnej analizy. Prezentowane w  mediach 
wizerunki polityczne są często przedstawiane 
w  sposób stronniczy, nierzadko subiektywny, 
powodując tym samym przekłamanie rzeczy-
wistości. W artykule dokonano analizy tekstów 
publicystycznych zamieszczonych w tygodniku 
opinii „Newsweek” w czasie trwania kampanii 
prezydenckiej w  2015  r. Celem badania było 
ukazanie prezentowanych medialnych obrazów 
polityków oraz wskazanie na ich charakter, przy 
założeniu stronniczości przekazu medialnego.

Słowa kluczowe: medialny obraz świata; wizeru-
nek polityczny; kampania wyborcza; publicystyka

— ABSTRACT —

Politician media image is a very signifi cant issue 
worth to analyze, especially when it comes to 
election campaign period. In mass media we 
can observe partial political images, more oft en 
subjective, which is responsible for mangling 
the reality. Th e paper contains an analysis of 
journalistic articles from weekly newspaper 
„Newsweek” during the presidential campaign in 
2015. Th e main goal of this paper is to indicate 
media images of the candidates and show their 
main attributes, remembering of partial context 
of the media news.

Keywords: media view of reality; political image; 
election campaign; journalistic writing 
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WSTĘP

Celem niniejszego artykułu jest analiza medialnego obrazu polityka w polskiej 
publicystyce, w czasie trwania kampanii prezydenckiej w 2015 r. Za materiał 
badawczy posłużył tygodnik „Newsweek”, uznany za najbardziej opiniotwórcze 
medium prasowe w 2015 r1. Przyjęta cezura czasowa to okres od 26 marca2, kiedy 
mijał termin zgłaszania kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3, 
do 24 maja, czyli przeprowadzenia drugiej tury wyborów prezydenckich. Pod 
uwagę wzięto dwóch głównych kandydatów: Andrzeja Dudę oraz Bronisława 
Komorowskiego4. 

Przyjętą metodą badawczą jest analiza zawartości, tu: analiza zawartości prasy 
w aspekcie ilościowym i jakościowym. Za jednostkę badawczą przyjęto tekst, 
który w swojej zawartości dotyczył tematyki kampanii prezydenckiej. Ogółem 
przebadano 8 numerów (które ukazały się w okresie od 30 marca do 18 maja), 
w czym 35 tekstów, które dotyczyły bądź w których wspomniano o kampanii 
wyborczej i jej czołowych kandydatach. 

W ramach analizy zawartości tekstu przyjęto klucz kategoryzacyjny, wzięto 
w nim pod uwagę: program wyborczy obu kandydatów, wystąpienia medialne, 
spotkania z wyborcami, wpadki wizerunkowe oraz relacje pomiędzy oboma kan-
dydatami i partiami politycznymi, z których się wywodzą. Przyjęto chronologiczny 
porządek pracy. Postawiono również następujące pytania badawcze. Czy dochodzi 
do stronniczości mediów i faworyzowania wybranych kandydatów? Czy w tekstach 
publicystycznych dochodzi do zniekształcenia rzeczywistości poprzez subiektywny 
opis wydarzeń i ich interpretację? Czy media podają informacje wybiórczo i czy 
wszystkie informacje zostają przekazywane przez konkretne media? 

1  Opiniotwórczość danego medium określana jest poprzez ilość cytowań przez inne media. 
W przypadku prasy, spośród tygodników, największą częstotliwość cytowań w pierwszym półroczu 
2015 roku odnotował „Newsweek”. Szczegółowy raport „Najbardziej opiniotwórcze media” został 
przygotowany przez Instytut Monitorowania Mediów (Instytut Monitorowania Mediów, 2015).

2  Do dnia 26 marca 2015 roku do godziny 24:00, należało zgłosić Państwowej Komisji Wyborczej 
kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania (Państwowa Komisja 
Wyborcza, 2015).

3  W celu zarejestrowania kandydata na Prezydenta RP formalnym obowiązkiem jest zebranie co 
najmniej 100 tys. podpisów popierających danego kandydata (Infor.pl Prawo, 2015).

4  Poza Andrzejem Dudą i Bronisławem Komorowskim zarejestrowanych zostało 9 innych kan-
dydatów: Grzegorz Braun, Adam Jarubas, Janusz Korwin-Mikke, Marian Kowalski, Paweł Kukiz, 
Magdalena Ogórek, Janusz Palikot, Paweł Tanajno oraz Jacek Wilk (Państwowa Komisja Wyborcza, 
2015).
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MEDIALNY OBRAZ ŚWIATA

Za jednego z pierwszych badaczy, który dostrzegł, że media tworzą w umysłach 
odbiorców zniekształcone obrazy świata, uważa się Waltera Lippmanna (1921, 
za: Hofman, Kępa-Figura, 2015, s. 13). Określił on ów obraz jako stereotyp, 
czyli zjawisko, które najczęściej powstaje w wyniku doświadczenia jednostki. 
Doświadczenie to jednak zostało ukształtowane w wyniku pewnego przekazu 
i z niego zapożyczone (Stephan, Stephan, 2003, s. 15–16). Można tu również 
mówić o przekazie medialnym. Należy jednak pamiętać, że rozumień medial-
nego obrazu świata czy obrazu medialnego jest znacznie więcej, a tym samym 
pojawia się wiele jego defi nicji w literaturze. Jedną z nich prezentuje Michael 
Fleischer (2000), który uważa, że zarówno konstrukcja czy też zapośredniczona 
rzeczywistość oraz manipulacja dokonywana w mediach zawsze była i  jest 
popularnym obszarem zainteresowań badawczych w publicystyce czy badaniach 
prasoznawczych. Sam medialny obraz świata traktuje jako składową kulturowego 
obrazu świata, przytaczając także inne jego komponenty5, wnioskując jednocze-
śnie, że kompletny obraz świata tworzy się dopiero po połączeniu z językowym 
obrazem świata6. Tym samym można wnioskować, że kulturowy obraz świata 
nadbudowuje się na językowy obraz świata (Hofman, Kępa-Figura, 2015, s. 14), 
a sam obraz świata wykazuje oddziaływanie pierwszej rzeczywistości i produko-
wanie przez drugą rzeczywistość komponentów sterujących, które mają ma celu 
organizowanie i sterowanie komunikacją w danym systemie kultury (Dąbrowska, 
Anusiewicz, 2000, s. 65–66). 

M. Fleischer w swoich badaniach zwracał również uwagę na zjawisko mani-
pulacji, co jest istotne w kontekście przedmiotu badań niniejszego artykułu. 
Sięgając do teorii konstruktywizmu, M. Fleischer dowodzi, że z tej perspektywy 
problem nie istnieje, ponieważ manipulacja jest swoistego rodzaju nieodzownym 
elementem. Tym samym, zdaniem M. Fleischera, należy rozumieć, że wszyscy 
manipulujemy i jesteśmy manipulowani (Fleischer, 2005, s. 10).

Medialny obraz świata określany jest również jako medialny obraz rzeczy-
wistości. Tak określa to pojęcie Jan Szmyd (2012), wskazując na medialny obraz 
świata jako całościowy przekaz medialny, który układa się w pewnego rodzaju 

5  Zdaniem M. Fleischnera obok komponentu medialnego, w skład kulturowego obrazu świata 
wchodzą jeszcze komponent naukowy, artystyczny, religijny, polityczny oraz ekonomiczny (Dąbrow-
ska, Anusiewicz, 2000, s. 65–66).

6  O Językowym Obrazie Świata (JOŚ) w dalszej części rozważań. 
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obraz prezentowanej rzeczywistości. Ów przekaz, jak zauważa badacz, składa się 
z różnorakich treści informacyjnych, znakowo symbolicznych, audiowizualnych, 
w formie językowej, obrazowej, dźwiękowej, przekazywany poprzez system 
różnorodnych komunikatów (Pokorna-Ignatowicz, 2012, s. 13–14). Powtarza 
za amerykańskimi badaczami: Byronem Reevesem i Clifordem Nassem (2000), 
że wszyscy ludzie, pochodzący z różnych kultur, będący także w różnym wieku, 
o różnym poziomie wykształcenia czy mający zróżnicowane doświadczenia 
z technologią, w dalszym ciągu podobnie reagują na media (Pokorna-Ignatowicz, 
2012, s. 15). 

Innym rozumieniem medialnego obrazu świata jest to prezentowane przez 
Danutę Kępę-Figurę i Pawła Nowaka. Dwójka badaczy uważa, że medialny 
obraz świata ma być jedynie reinterpretacją językowego obrazu świata7. Takie 
przekonanie bierze się stąd, że medialny obraz świata jest swoistego rodzaju 
przetworzeniem językowego obrazu (Kępa-Figura, Nowak, 2006, s. 59).

Według Agnieszki Ogonowskiej (2003, s. 18) obraz medialny przestał odwzo-
rowywać rzeczywistość, a zaczął tworzyć obrazy rzeczywistości, których związek 
z realnym światem przestał mieć na dobrą sprawę znaczenie. Największe ryzyko 
stanowi tutaj fakt, że zdaniem badaczki odbiorca niekoniecznie dostrzega różnicę 
pomiędzy światem realnym a medialnym. Sytuacja ta dotyczy również wyborów 
politycznych, kiedy to decyzje o udzieleniu legitymacji władzy podejmowane są 
właśnie na podstawie medialnych obrazów polityki i polityków (Ogonowska, 
2003, s. 18). 

7  W literaturze istnieje wiele defi nicji językowego obrazu świata, jedną z popularniejszych jest 
defi nicja prezentowana przez Renatę Grzegorczykową, która uznaje językowy obraz świata za struk-
turę pojęciową utrwaloną w systemie danego języka, to znaczy jego właściwościach gramatycznych 
i leksykalnych, która realizuje się za pomocą tekstów, tak jak wszystko w języku (Grzegorczykowa, 
1990, s. 43). 

Wcześniej defi nicję językowego obrazu świata zaproponowali Jerzy Bartmiński i Ryszard Tokarski, 
którzy uznali to pojęcie za pewien zespół sądów mniej lub bardziej utrwalonych w języku, które 
zawarte są w znaczeniach wyrazów lub są przez te znaczenia implikowane. Ów zespół sądów orzeka 
o cechach i sposobach istnienia obiektów świata pozajęzykowego (Bartmiński, Tokarski,1986, (red.). 
Dobrzyńska, Janus, 1986, s. 72).
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WIZERUNEK POLITYCZNY

Drugim, istotnym dla artykułu zagadnieniem jest wizerunek polityczny. Co 
interesujące, za prekursora tego pojęcia uważa się Waltera Lippmanna, badacza, 
który nieco wcześniej był tu przytaczany w kontekście medialnego obrazu jako 
stereotypu. W kontekście wizerunku W. Lippmann jako pierwszy zestawił ze 
sobą tworzenie się opinii publicznej z uproszczonymi wyobrażeniami odbiorcy 
na temat spraw publicznych (Jeziński, 2004, s. 79). W literaturze przedmiotu 
defi nicji wizerunku jest wiele. Dlatego stworzenie jednej, idealnej defi nicji jest 
trudne. Bardzo interesujące i adekwatne jest podejście Mariusza Kolczyńskiego, 
który proponuje trzy rodzaje defi nicji wizerunku (Kolczyński, 2008, s. 276). Po 
pierwsze defi nicje ogólne – gdzie wizerunkiem będzie zbiór przekonań, kon-
cepcji czy wrażeń, jakie odbiorca żywi wobec podmiotu politycznego. Drugi 
rodzaj to defi nicje, które mają podkreślać znaczenie indywidualnych procesów 
poznawczych oraz symboliczny wymiar wizerunku. Trzecią kategorię zaś stano-
wią defi nicje, które mają skupiać się na przesłaniu oraz zawartości wizerunku. Tu 
w grę wchodzą zarówno osobiste i polityczne atrybuty kandydata, jak również 
jego koncepcje programowe (Kolczyński, 2008, za: Maguś, 2014, s. 20).

Przy defi niowaniu pojęcia wizerunku politycznego należy pamiętać, że jest on 
pochodną autoprezentacji. Jest to zasadne spostrzeżenie, ponieważ występowanie 
wielorakich typów wizerunków politycznych8, a więc tym samym odgrywanie 
przez polityków różnych ról podczas kampanii wyborczej, ma wszakże oddzia-
ływać na wyborcę (Dobek-Ostrowska 2005, s. 115). Kolejną kwestią, o której 
należy pamiętać, jest to, że wizerunek polityczny, podobnie zresztą jak sam 
polityk, często bywa traktowany jak produkt. Produkt, który należy odpowiednio 
wypromować i sprzedać z sukcesem (Kasińska-Metryka, 2006, s. 157). 

Zdaniem W. Cwaliny (2010) wizerunek niekoniecznie powinien opierać się 
na cechach rzeczywistych kandydata. Te bowiem mają mieć określone znaczenie 
dla odbiorcy, który przecież nie wie, czy są one prawdziwe. Ideą wizerunku jest 
zapewnienie jego odbiorcy emocjonalnego odbioru polityka, jednocześnie nie 
tracąc przy tym istoty jego wizerunku (Cwalina, 2010, s. 61). Warto również 
wspomnieć, że wizerunek polityczny może zostać wykreowany jedynie na 
potrzebę chwili, czyli tutaj kampanii wyborczej. Wówczas określa się go mianem 

8  Klasycznego i często używanego w literaturze podziału wizerunku politycznego na określone 
typy dokonał Marek Jeziński, (zob. szerzej Jeziński, 2005, (red.). Dobek-Ostrowska, 2005, s. 115). 
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wizerunku sztucznego, nie zaś wiarygodnego, którego będzie przeciwieństwem 
(Zaręba, 2011, s. 17–18). 

ANALIZA – ANDRZEJ DUDA 

W kontekście postulatów wyborczych A. Duda określany był w sposób negatywny 
jako oszust i cyniczny kandydat (Lis, 2015a, s. 5), „opowiadający straszne bzdury” 
(Zob.: Lis, 2015b, s. 2; Lis, 2015a, s. 5), który światopoglądowo, obyczajowo czy 
gospodarczo i politycznie jest uzależniony od takich postaci, jak Tadeusz Rydzyk 
czy J. Kaczyński (Lis, 2015b, s. 2; Lis, 2015a, s. 5). W kwestii Smoleńska zaś jest 
„zausznikiem Macierewicza” (Lis, 2015a, s. 5). Tomasz Lis w jednym ze swoich 
„wstępniaków” dla „Newsweeka” określił go jako kandydata „kopiuj i wklej” (Lis, 
2015b, s. 2). W kwestiach programowych. A. Duda określany był jako kandydat, 
który „wychodzi z tezą obrażającą rozsądek odbiorców” (Kalukin, 2015a, s. 19) 
i wspólnie z J. Kaczyńskim chce „uśpić rozum, który każe nam się integrować 
z  Zachodem” (Michalski, 2015, s.  22), budzi z  kolei „upiory zależności od 
Wschodu” (Michalski, 2015, s. 22).

W odniesieniu do założeń programowych poruszano kwestię m.in. sztucz-
nego zapłodnienia. „Newsweek” pisał, że A. Duda chce „wsadzać do więzienia 
za in vitro” (Krzymowski, 2015a, s. 31; Lis, 2015c, s. 2; Michalski, 2015, s. 22). 
Dodatkowo, że popiera tylko taki sposób sztucznego zapłodnienia, który nota 
bene nie daje żadnej szansy na dziecko (Lis, 2015d, s. 2). W negatywnym tonie 
pisano również o poruszanej przez przyszłego prezydenta kwestii wejścia do 
strefy euro (Lis, 2015d, s. 2; Michalski, 2015, s. 22; Krzymowski, 2015a, s. 31) oraz 
obietnicy obniżenia wieku emerytalnego (Lis, 2015a, s. 5; Kalukin, 2015b, s. 26). 
Pojawiał się również zarzut, że A. Duda bardzo wiele obiecuje, co może prowa-
dzić do katastrofy gospodarczej, recesji i upadku bankowości9. Podkreślano, że 
obietnic tych jest tak wiele, że kandydat traci inwencję twórczą w wymyślaniu 
kolejnych (Kalukin, 2015b, s. 26) i przestaje mieć pojęcie, co obiecuje wyborcom 
(Lis, 2015a, s. 5). 

Poza kwestiami programowymi w tekstach publicystycznych poruszano 
tematykę wizerunku. Określano A. Dudę jako kandydata, który nie próbuje 
budować pozytywnego wizerunku i jest politykiem, o którym niewiele wiadomo, 

9  W tym przypadku chodziło o obietnicę przewalutowania frankowych kredytów po kursie, jaki 
obowiązywał w dniu ich zaciągnięcia (Zob. szerzej: Lis, 2015a, s. 5).
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ponieważ trudno określić jego poglądy, osobowy rys, wyznawane idee. Pisano, że 
jest równie nieokreślony, jak na początku ogłaszania swojej kampanii (Kalukin, 
2015b, s. 26). Przy okazji afery ze SKOK-ami (Zob. szerzej: Kalukin, 2015c, s. 41) 
kandydata PiS określano jako tego, który w pojedynkę ukradł trzy miliardy zło-
tych z kieszeni Polaków (Meller, 2015a, s. 44), mówiono, że jest lobbystą SKOK-
-ów (Lis, 2015d, s. 2), a przy tym nie posiada żadnego kręgosłupa moralnego 
(Lis, 2015c, s. 2). A. Duda był także określany jako bezideowy kłamca, zwykły 
karierowicz i oportunista, który udaje uczciwego (Lis, 2015c, s. 2; Hołdys, 2015, 
s. 53). 

Ważną kwestią było podkreślanie jego zależności od partii PiS i prezesa J. 
Kaczyńskiego (Krzymowski, 2015b, s. 22). Pisano o kandydacie PiS jako polityku, 
który nie może pozwolić sobie na zrozumiałe komunikowanie z wyborcami, 
ponieważ jest ograniczony tradycyjnymi hasłami PiS-u (Kalukin, 2015b, s. 28). 
Znowu pojawiały się określenia, że jest kombinacją J. Kaczyńskiego, A. Maciere-
wicza i T. Rydzyka (Lis, 2015e, s. 3). Jak pisał T. Lis, kandydat PiS przez pół roku 
swojej kampanii nie powiedział ani jednego zdania, które mogłoby nie spodobać 
się prezesowi partii (Lis, 2015d, s. 2). Pisano o nim jako lojalnym wobec prezesa 
(Krzymowski, 2015b, s. 20). A. Duda był przez publicystów określany jako „roz-
mazany, plastikowy, ślizgający się po powierzchni” (Kalukin, 2015b, s. 28), „trochę 
populistyczny […], poukładany katolik, technokrata” (Kalukin, 2015b, s. 28). 

Po ogłoszeniu wyników po pierwszej turze wyborów10 pisano o A. Dudzie, 
że jeszcze nigdy w historii Polski „tak dużej liczby głosów nie zdobył człowiek 
całkowicie pozbawiony osiągnięć, charyzmy, samodzielności i charakteru” (Lis, 
2015d, s. 2). Zarzucano mu brak umiejętności przywódczych i bycie instrumen-
tem w rękach prezesa PiS (Pawlicka, 2015a, s. 18). Sugerowano, że A. Duda gra 
ze swoimi wyborcami w „pomidora”, jedynie kluczowe słowo zastąpił innym 
– „nauczaniem Jana Pawła II” (Meller, 2015b, s. 20) i jeśli wygra, będzie zmianą 
na gorsze (Lis, 2015a, s. 4), a Polska zyska prezydenta, który „jest panem nikt” 
(Pawlicka, 2015b, s. 22).

Kolejny analizowany element to wystąpienia medialne kandydata. Wzmianek 
o tej kwestii było niewiele. Wspomniano jedynie o pierwszej debacie wyborczej 
w kontekście przewidywania pozytywnych komentarzy ze strony partii na temat 
tego, jak dobrze wypadł w niej A. Duda (Lis, 2015d, s. 3). 

10  Andrzej Duda wygrał ją o jeden punkt procentowy z Bronisławem Komorowskim. Tym samym 
obaj kandydaci dostali się do drugiej tury wyborów (Zob. szerzej: Państwowa Komisja Wyborcza, 
2015).
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Podczas analizy nie doszukano się komentarzy odnośnie samych spotkań 
z wyborcami. Wyniknęła natomiast nowa kategoria, którą były komentarze 
publicystów określające swoistego rodzaju zależności łączące kandydatów 
z partiami, z których się wywodzą. W przypadku A. Dudy zwracano uwagę, 
że w jego kampanii i spotach wyborczych „czuć rękę Jacka Kurskiego”, który 
wciska ludowi „odrażającą ciemnotę” (Kalukin, 2015a, s. 19). Z kolei politycy PiS 
ciągle próbują przypominać wyborcom o zdjęciu B. Komorowskiego z „aferzystą 
z WSI”11 (Kalunkin, 2015c, s. 41).

ANALIZA – BRONISŁAW KOMOROWSKI

Rozpoczynając analizę obrazu B. Komorowskiego, należy zaznaczyć, że komen-
tarzy na temat byłego prezydenta było nieco mniej. W kwestiach programowych 
zaznaczano, że kampania B. Komorowskiego rozkręca się powoli (Kalukin, 2015c, 
s. 40), jest dość niemrawa, mimo tego, że jego kontrkandydat sam daje mu amu-
nicję do ręki (Lis, 2015c, s. 2), a przez to PO miała być tym samym „skazana na 
władzę” (Kalukin, 2015e, s. 6). Komentowano kampanię B. Komorowskiego jako 
ubogą w kwestiach refl eksji i diagnoz. Jednak na tle kampanii A. Dudy określano 
ją jako oazę kultury politycznej (Kalukin, 2015a, s. 19). Nietrafi onym określano 
również podział Polski na „racjonalną” i „radykalną”, o którym B. Komorowski 
mówił w programie (Kalukin, 2015a, s. 19). B. Komorowski deklarował reprezen-
towanie Polski „racjonalnej”. Publicyści zarzucali mu jednak, że podziały kraju 
nijak mają się do jego hasła wyborczego, które przecież mówiło o zgodzie (Meller, 
2015c, s. 37; Lis, 2015b, s. 2). Co do punktów programu wyborczego pojawiły się 
komentarze dotyczące in vitro. Mówiono, że w przeciwieństwie do A. Dudy B. 
Komorowski „nie zagląda ludziom do sypialni” (Kalukin, 2015b, s. 26) i nie zaka-
zuje tej metody. Za jedyny błąd wskazano jedynie deklarację przeciw wydłużeniu 
wieku emerytalnego, a następnie podpisanie tej ustawy (Kalukin, 2015b,, s. 26).

W kwestiach wizerunkowych pisano o B. Komorowskim jako o kandydacie, 
który za wszelką cenę chce unikać kampanii negatywnej (Lis, 2015c, s. 2). Zda-
niem publicystów B. Komorowski powinien umieć stanąć po stronie konstytucji 
„i powiedzieć otwartym tekstem, na czym polega neutralność religijna i gdzie są 

11  Chodzi tu o zdjęcie B. Komorowskiego z Piotrem P., byłym ofi cerem Wojskowych Służb Infor-
macyjnych, który potem był zamieszany również m.in. w aferę ze SKOK-ami. (Zob. szerzej: Molga, 
2015).
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granice interwencji władzy religijnej w tworzeniu prawa” (Pawlicka, 2015c, s. 36). 
Podkreślano, że B. Komorowski w trakcie swojej kampanii „nie błyszczał, nie 
powiedział niczego, czego byśmy nie wiedzieli” (Lis, 2015e, s. 3). Wskazywano, 
że mimo to potwierdził swoją rzetelność, przewidywalność, solidność i odpo-
wiedzialność, które – zdaniem T. Lisa – charakteryzowały jego prezydenturę 
(Lis, 2015e, s. 3).

Po pierwszej turze wyborów pisano, że B. Komorowski miał szanse, aby już 
po pierwszym głosowaniu zwyciężyć, ale sam uczynił to zwycięstwo niemożli-
wym (Lis, 2015d, s. 2). Określany był jako „samotna wyspa chroniąca majestat 
Rzeczypospolitej” pośród innych kandydatów (Kalukin, 2015e, s. 6 ). Zauważano, 
że popełnił masę błędów w kampanii, co nie powinno przekreślać jego atutów, 
jakimi miały być odpowiedzialność, przewidywalność i niezależność, czego 
zdaniem publicystów brakowało A. Dudzie (Lis, 2015a, s. 5). T. Lis uważał, że 
wprawdzie B. Komorowski ma wiele wad i defi cytów, jednak „nie ma absolutnie 
nic wspólnego z postacią bezwzględnej PiS-owskiej propagandy” (Lis, 2015a, 
s. 5). Uważano, że B. Komorowski chciał Polakom dawać wolność, z kolei J. 
Kaczyński i A. Duda chcieli cenzurować ich myśli (Krzymowski, 2015c, s. 28). 
Dobrym podsumowaniem ogółu wypowiedzi publicystów na temat wizerunku 
B. Komorowskiego może być zdanie napisane przez Zbigniewa Hołdysa: „zły 
kandydat, dobry prezydent” (Hołdys, 2015, s. 54).

Podobnie jak w przypadku A. Dudy, niewiele pojawiło się komentarzy na 
temat wystąpień medialnych B. Komorowskiego. Twierdzono jedynie, że w deba-
cie przed drugą turą wyborów wypadł znacznie lepiej od swojego kontrkandydata 
(Lis, 2015d, s. 2). 

Przechodząc do kwestii relacji między kandydatami oraz relacji pomiędzy ich 
partiami (w przypadku B. Komorowskiego komentarze o spotkaniach z wybor-
cami także się nie pojawiły), również doszukano się odniesień do zależności 
kandydata od partii. Pisano, że B. Komorowski nie chciał być prezydentem 
partyjnym, płacić za błędy i porażki partii, i za takiego go, ich zdaniem, uznano 
(Lis, 2015c, s. 2). Pojawiły się opinie, że hasło B. Komorowskiego „Zgoda i bezpie-
czeństwo” dałoby znacznie lepszy efekt, gdyby prezydent od początku kampanii 
stanowczo zaznaczał kontrast pomiędzy sobą a swoim głównym oponentem 
i reagował na jego ataki. T. Lis w swoim „wstępniaku” tuż po pierwszej turze 
wyborów pisał, że politycy PiS od lat dorzucają B. Komorowskiemu kolejnych 
epitetów, takich jak: głupek, burak, zdrajca (Lis, 2015c, s. 2). Twierdzono jednak, 
że jeśli nic nieoczekiwanego nie wydarzy się przed drugą turą, B. Komorowski 
niewielką przewagą pokona A. Dudę (Kalukin, 2015e, s. 6).
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przedmiotem analizy badawczej były teksty publicystyczne tygodnika opinii 
„Newsweek”. Analizie poddano 8 wydań tytułu od 30 marca do 18 maja – ostat-
niego wydania tuż przed drugą turą głosowania. Analizie poddano 35 tekstów, 
w których poruszono tematykę kampanijną, pominięto te teksty, które kampanii 
dotyczyły, ale nie było w nich wzmianki o dwóch czołowych kandydatach. Tym 
samym w analizowanych wydaniach przebadano kolejno: 5, 3, 4, 4, 4, 4, 5 i 6 
testów. Niemal w każdym numerze autorami tekstów byli ci sami publicyści12. 
Najwięcej analizowanych tekstów napisał redaktor naczelny – Tomasz Lis. 

 Warto zauważyć, że nieco więcej komentarzy poświęcono A. Dudzie. Były 
to jednak w większości komentarze negatywne. W przytaczanych cytatach i opi-
sach pojawiały się określenia nieprzychylne, krytyczne, określenia nacechowane 
negatywnie, takie jak: „oszust”, „cyniczny kandydat”, „kandydat kopiuj i wklej”, 
„rozmazany”, „plastikowy”, „pan nikt” etc. W przypadku B. Komorowskiego było 
ich nieco mniej. Uważano wprawdzie, że prowadzi „niemrawą kampanię” i „ma 
wiele wad i defi cytów”, jednak wizerunek ówczesnego prezydenta był niekiedy 
przez publicystów chwalony. Używano określeń, które kontrastowały z tym, 
co pisano o kandydacie PiS-u (np., że B. Komorowski „nie zagląda ludziom do 
sypialni” – w kontekście zapłodnienia in vitro). Używano sformułowań impli-
kujących wygraną w wyborach i przewagę nad kontrkandydatem: „skazany na 
władzę”, jego kampania to „oaza kultury politycznej” oraz, że wprawdzie jest 
„złym kandydatem”, jednak „dobrym prezydentem”.

W kontekście postawionych pytań badawczych można stwierdzić, że docho-
dzi do stronniczości mediów. Sugerując się typologią stronniczości wyodręb-
nioną przez Denisa McQuaila13 (1992, s. 191–194), można wnioskować, że jest 
to stronniczość niewątpliwa, czyli jawna i zamierzona. W badanych tekstach 
publicystycznych widać było faworyzowanie B. Komorowskiego i silną krytykę 
A. Dudy. Co za tym idzie, na tej podstawie można wysnuć wniosek, że opinie 
te nie były do końca obiektywne i wskazywały na subiektywną ocenę publicy-
stów. Warto zauważyć, że nie wszystkie informacje i wydarzenia towarzyszące 
kampanii pojawiły się w analizowanych tekstach. Może to wynikać ze specyfi ki 

12  Tomasz Lis, Marcin Meller, Zbigniew Hołdys, Rafał Kalukin, Michał Krzymowski, Aleksandra 
Pawlicka.

13  D. McQuail wyróżnia cztery typy stronniczości: niewątpliwą (czyli jawną i zamierzoną), pro-
pagandową (czyli ukrytą i zamierzoną), mimowolną (czyli jawną i niezamierzoną) oraz ideologiczną 
(czyli ukrytą i niezamierzoną), (McQuail, 1992, s. 193–195).



45Katarzyna Wierak : Medialny obraz polityka w tygodniku opinii „Newsweek”

gatunkowej badanych treści oraz częstotliwości ukazywania się analizowanego 
materiału. Nie można jednak zakładać, że są to jedyne powody, kiedy przed 
chwilą wnioskowano o stronniczości, faworyzowaniu i subiektywizmie. 
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— ABSTRAKT —

Przedmiotem mojego zainteresowania jest 
przedstawienie najważniejszych uwarunkowań 
polityczno-ekonomicznych relacji pomiędzy 
Federacją Rosyjską a Kazachstanem. Głównym 
celem niniejszej pracy jest opisanie obecnego 
stanu rzeczy we wzajemnych kontaktach i  ich 
znaczenie dla bezpieczeństwa na terenie byłego 
ZSRR. Ponadto istotna będzie próba odpowiedzi 
na pytanie, czy w  najbliższym czasie Rosja 
będzie odgrywała dalej istotną rolę jako partner 
gospodarczy i polityczny Kazachstanu po ustą-
pieniu w marcu 2019 r. prezydenta Nursułtana 
Nazarbajewa.

Na wstępie zamierzam odnieść się do historii 
relacji obu krajów, datowanej na czasy istnienia 
Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 
i kontroli Kazachskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej przez władze komunistyczne na 
Kremlu. W  dalszej części rozważań przedsta-
wiam stosunki obu podmiotów bezpośrednio po 
upadku sowieckiego imperium i dojściu do wła-

— ABSTRACT —

Th e subject of my interest is to present the most 
important political and economic conditions of 
relations between the Russian Federation and 
Kazakhstan. Th e main purpose of this work is 
to describe the current state of aff airs in mutual 
contacts and their importance for security in the 
former USSR. In addition, it will be important to 
try to answer the question of whether in the near 
future Russia will continue to play an important 
role as Kazakhstan’s economic and political part-
ner aft er the resignation of President Nursultan 
Nazarbayev in March 2019.

At the outset, I intend to refer to the history of 
the relations of both countries, dated to the times 
of the Union of Soviet Socialist Republics and the 
control of the Kazakh Soviet Socialist Republic 
by the communist authorities in the Kremlin. 
Further on, I present the relations of both entities 
immediately aft er the fall of the Soviet empire and 
the coming to power of Nazarbayev, who, despite 
his desire to conduct independent foreign policy, 
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WPROWADZENIE

Stosunkowo niedawne wydarzenia, mające miejsce na obszarze postradzieckim, 
związane z agresywną polityką Federacji Rosyjskiej m.in. na Ukrainie i jedno-
czesne zbliżenie rosyjsko-chińskie oraz opuszczenie rodzimej sceny politycznej 
przez wieloletniego prezydenta Kazachstanu, Nursułtana Nazarbajewa – obli-
gują do postawienia pytań o aktualny obraz stosunków międzypaństwowych 
w azjatyckiej przestrzeni postsowieckiej. Jednym z jej elementów są relacje 
rosyjsko-kazachskie. Niniejsze opracowanie poruszy relacje obu tych podmio-
tów, skupiając się szczególnie na okresie od trzeciej kadencji Władimira Putina 
jako prezydenta Federacji Rosyjskiej, do chwili obecnej. W szczególnej mierze 
chciałbym dotknąć problematyki stosunków między stronami po rosyjskiej 
aneksji Krymu oraz ustąpieniu Nazarbajewa z funkcji prezydenta Kazachstanu, 
który przez 27 lat sprawowania tego urzędu potrafi ł dbać o poprawne kontakty 
z Moskwą. Istotne także wydaje się przedstawienie przybierającego na sile 
wpływu Chin na politykę byłej sowieckiej republiki i znaczenia wzajemnych 
relacji dla rozwoju bądź zaniku więzi Moskwy z Nursułtanem. Właściwe będzie 
też wspomnienie o relacjach Rosji i Kazachstanu na płaszczyźnie ekonomicznej, 

dzy Nazarbajewa, który mimo chęci prowadzenia 
niezależnej polityki zagranicznej, utrzymywał 
ścisłe polityczne i  gospodarcze więzi z  Rosją, 
a  także więzi wojskowe. Następnie poruszam 
problem kontaktów Moskwa–Nursułtan po anek-
sji Krymu, oraz więzi Kazachstanu ze Stanami 
Zjednoczonymi oraz Chinami. Chciałbym też 
odnieść się do implikacji wyboru na prezydenta 
Kasyma Tokajewa dla relacji z Rosją, Chinami 
oraz światem zachodnim. Dodatkowo prześledzę 
zależności ekonomiczne i kulturalne, występujące 
pomiędzy Rosją a Kazachstanem.

W podsumowaniu uwypuklam perspektywy 
na przyszłość i staram się odpowiedzieć na pyta-
nie, czy obecne relacje obu krajów ulegną intensy-
fi kacji w obliczu objęcia urzędu prezydenta przez 
Tokajewa, a także w jaki sposób wpływają one na 
bezpieczeństwo na obszarze postradzieckim. 

Słowa kluczowe: Rosja; Kazachstan; bezpieczeń-
stwo; obszar postradziecki; Nazarbajew

maintained close political and military ties with 
Russia. Th en I raise the issue of contacts between 
Moscow and Nursultan Nazarbayev aft er the 
annexation of Crimea and Kazakhstan’s ties with 
the United States and China. I would also like 
to refer to the implications of electing President 
Kassym Tokayev for relations with Russia, China 
and the Western world. In addition, I will trace 
economic and cultural dependencies between 
Russia and Kazakhstan.

In the summary, I highlight future perspec-
tives and try to determine whether current rela-
tions between the two countries will intensify in 
the face of Tokayev taking offi  ce as president, and 
how they aff ect security in the post-Soviet area.

Keywords: Russia; Kazakhstan; security; post-
-Soviet area; Nazarbayev
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szczególnie w aspekcie wspólnej działalności obu krajów w Szanghajskiej Organi-
zacji Współpracy (SOW) oraz Eurazjatyckiej Wspólnocie Gospodarczej (EaWG). 
Dodatkowo zasadne będzie przywołanie więzów kulturowych łączących oba 
kraje i ich dotychczasową współpracę militarną. Podstawowe pytania badawcze 
dotyczą kwestii określenia uwarunkowań wzajemnych kontaktów bezpośrednio 
po upadku ZSRR, wpływu aneksji Krymu na te więzi na płaszczyźnie ekono-
micznej, kulturalnej i wojskowej, woli wprowadzenia istotnych zmian w przed-
miotowej materii przez nowego kazachskiego prezydenta Tokajewa i określenia 
obecnego poziomu zintensyfi kowania kontaktów obu krajów czy odniesienia się 
do aktualnych relacji Kazachstanu z Chinami i Stanami Zjednoczonymi Ameryki 
Północnej. 

GENEZA RELACJI KAZACHSKO-ROSYJSKICH

Współczesne relacje rosyjsko-kazachskie należy determinować rozpadem 
Związku Sowieckiego, w  skład którego wchodziła socjalistyczna republika 
Kazachstanu. Wcześniej, od 1920 r. do 1925 r., istniała ona jako Kirgiska Autono-
miczna Socjalistyczna Republika Radziecka. Znaczące przyspieszenie przemian 
na wzór sowiecki rozpoczęło się w 1925 r.  po dojściu do władzy w republice 
Filipa Goloshchykina, którego celem była zmiana stylu życia Kazachów 
z koczowniczego na bardziej przystający do sowieckich realiów (Kazachstan 
upamiętnia stalinowski terror). Bolszewicy mieli początkowo jednak pewne 
problemy z utrwaleniem sowieckiej wersji komunizmu ze względu na występo-
wanie wcześniej w Kazachstanie podziałów żuzowych. Żuzy, będące zrzeszeniem 
polityczno-społecznym, skupiającym różne plemiona zamieszkałe w kraju, 
stanowiły pewną przeszkodę w umacnianiu władzy radzieckiej, ponieważ za ich 
sprawą rosło znaczenie tożsamości lokalnej. Największy ich wpływ był obecny 
na północy, południu i zachodzie kraju. Pomimo tego zasięg ich oddziaływania 
uległ znacznej deprecjacji za czasów przynależności Kazachstanu do Związku 
Radzieckiego, gdyż zostały one wyparte przez różne grupy interesów, szczególnie 
przedstawicieli nomenklatury składającej się z działaczy KPZR (Jarosiewicz, 
2016, s. 19). Ponadto istotną rolę w stłumieniu wszelkiej opozycji odegrała kolek-
tywizacja rolnictwa przeprowadzona na początku lat 30. XX wieku. Niektóre 
źródła szacują, że przymusowe przesiedlanie Nomadów spowodowało głód, 
zabijając 1,75 miliona Kazachów (czterdzieści procent całej ludności) i zmusiło 
dalsze setki tysięcy do ucieczki do sąsiednich republik lub poza granice kraju 
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(Oka, 2007, s. 37). Status „samodzielnej” republiki sowieckiej Kazachska SRR 
uzyskała w 1936 r., a na jej czele stanął Lewon Mirzojan, skazany na śmierć 
w czasach Wielkiego Terroru (Kassymova, Kundakbaeva, Markus, 2012, s. 303). 
W późniejszych latach do Kazachskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej 
(KSSR) zostały przeniesione zakłady przemysłowe z europejskiej części ZSRR, co 
spowodowało, że w okresie powojennym Kazachstan stał się jedną z najbardziej 
gospodarczo rozwiniętych republik radzieckich. Przyczyniła się do tego także 
ogólnokrajowa kampania zagospodarowania nieużytków rolnych prowadzona 
od 1954  r. do 1960  r. przez następcę Stalina, Nikitę Chruszczowa. Można 
jednak wysnuć przypuszczenie, że stosunkowo dobra sytuacja ekonomiczna 
republiki spowodowała, że była ona postrzegana przez Moskwę jako zagrożenie 
dla spoistości imperium. Z tego też względu kazachscy działacze partyjni po 
śmierci Stalina nie zrobili znaczącej kariery politycznej. Nie jest tajemnicą, że 
do radzieckiego kierownictwa partyjnego w Moskwie kierowani byli ludzie 
ormiańskiego pochodzenia (Anastas Mikojan), gruzińskiego (Ławrientij Beria) 
czy żydowskiego (Łazar Kaganowicz, Karol Radek), a później ukraińskiego – jak 
m.in. późniejszy przewodniczący Rady Najwyższej ZSRR Nikołaj Podgórny czy 
szef partii ukraińskiej Wołodymyr Szczerbicki, typowany przez niektórych na 
następcę Leonida Breżniewa na fotelu sekretarza generalnego KPZR (Ducret, 
Hecht, 2014, s. 165–166). Rzuca się natomiast w oczy brak w kierownictwie partii 
ludzi z Kazachstanu (Shibutov, Solozobov, Malyarchuk, 2019, s. 21). Podobna 
sytuacja dotyczyła innych polityków z Azji Centralnej, którzy prawdopodobnie 
ze względu na ograniczone etnicznie i kulturowo więzi z Rosją nie zyskiwali 
aprobaty wśród władz centralnych. Dlatego też przez długi czas istotną rolę 
w państwie sowieckim odgrywali działacze, przysyłani bezpośrednio z Moskwy, 
tacy jak wspominany wyżej Breżniew, sprawujący w latach 1954–1955 urząd II 
sekretarza KC partii kazachskiej. Dla przyszłego sekretarza generalnego KPZR 
epizod kazachski odegrał ważną rolę we wspięciu się na szczyt sowieckiej 
hierarchii partyjnej. Pomimo wysiłków Moskwie nigdy nie udało się jednak 
przejąć całkowitej kontroli nad KSSR, gdyż w  dalszym ciągu to rodowici 
Kazachowie odgrywali istotną rolę w obsadzie stanowisk wewnątrz struktur 
władzy republiki. Przez długie lata na czele kazachskiej partii komunistycznej 
stał Dynmuchamed Kunajew, który starał się zaprowadzić równowagę między 
rodowitymi Kazachami a Rosjanami. Za jego rządów rozwinęła się w republice 
kazachskiej nomenklatura, w której niejednokrotnie znaczącą rolę odgrywały 
powiązania działaczy politycznych z Kremlem, ale także więzi rodzinne. Jak pisał 
I. Ziemcow, za rządów Kunajewa w celu pracy w wyższych organach partyjnych 
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w Kazachstanie niezbędna była siła przebicia i elastyczność, a żeby utrzymać 
zdobytą władzę, potrzebny był brak zasad  i służalczość (Załęski, 2006, s. 131).

Zmianę sytuacji przyniosło ogłoszenie przez nowego szefa radzieckiej partii 
komunistycznej Michaiła Gorbaczowa programu pierestrojki i stopniowej libe-
ralizacji systemu politycznego ZSRR. Jego reformy ujawniły istniejące wcześniej 
podskórnie antagonizmy narodowościowe pomiędzy Rosjanami a Kazachami, 
zamieszkującymi głównie południe kraju. Pierwszym przejawem narastających 
problemów stały się protesty młodych ludzi przeciwko mianowaniu w grudniu 
1986 r. na stanowisku I sekretarza KC KP Kazachstanu Giennadija Kołbina, będą-
cego z pochodzenia Rosjaninem (Pichoja, 2011, s. 520–521). Dla Kremla jasnym 
było, że pomimo użycia wojska przez władze lokalne przeciwko protestującym 
należy poczynić działania w celu uporządkowania relacji narodowościowych. 
Dalsze przyspieszenie przemian nastąpiło na przełomie lat 80. i 90. po objęciu 
przez Nursułtana Nazarbajewa w 1989 r. funkcji szefa kazachskiej partii komuni-
stycznej. Nazarbajew, będący zwolennikiem Gorbaczowa, dostrzegł, że sowieckie 
imperium zaczyna się rozpadać, lecz zachował postawę wyczekującą ostatecznych 
rozstrzygnięć w Moskwie. Dopiero po nieudanym puczu z sierpnia 1991 r. podjął 
on decyzję o wystąpieniu z KPZR (Pichoja, 2011, s. 670–671). Kilka miesięcy 
później, 1 grudnia, został pierwszym prezydentem niepodległego państwa (zob. 
Prezydent Kazachstanu oddaje tytuł, ale nie władzę, 2019). 

STOSUNKI POLITYCZNO-MILITARNE KAZACHSTANU Z ROSJĄ. 
WPŁYW ANEKSJI KRYMU NA WZAJEMNE RELACJE

Jednym z poważniejszych problemów, przed jakimi stanął nowy prezydent, stała 
się kwestia dalszej dyslokacji na terenie kraju broni atomowej. Kazachstan, który 
wcześniej był jednym z ważniejszych obszarów, na którym Moskwa wykonywała 
próbne wybuchy atomowe, m.in. we Władymirowce, Embie i Semipałatyńsku do 
1991 r., był także rejonem składowania broni nuklearnej. Sytuację pogarszał fakt, 
że Kazachstan w dniu uzyskania niepodległości posiadał prawie tyle głowic co 
Francja, Wielka Brytania i Chińska Republika Ludowa razem wzięte. Nazarba-
jew zdawał sobie sprawę, że broń atomowa może stanowić zagrożenie dla jego 
władzy, gdyż żadne z mocarstw – szczególnie Stany Zjednoczone i Rosja – nie 
wyrażą zgody na dołączenie biednego i zacofanego państwa do klubu państw 
dysponujących tego rodzaju bronią. W rozmowie z ówczesnym prezydentem 
USA George’m Bushem w maju 1992 r., w zamian za rezygnację z atomu zażądał 
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on gwarancji bezpieczeństwa od USA (Potocki, 2016). Po długich negocjacjach 
kazachski prezydent podjął decyzję, że do 1995 r. odda Moskwie wszystkie 
głowice atomowe, co zostało zrealizowane (Rakowska, 2005). 

Akcentowano wówczas, że ze względu na trudną historię – nawet przy 
ugodowej polityce Kazachstanu wobec Kremla – partnerskie stosunki kazach-
sko-rosyjskie mogą natrafi ć na pewne przeszkody. Już w 1999 r. rosyjski badacz 
Aleksandrow, opisując relacje obu podmiotów w latach 1991–1997, stwierdzał, 
że jest to „niełatwy sojusz” (Zaborsteva, Russia relations, 2016, s.40). Rosjanie, 
szczególnie w okresie rządów prezydenta Jelcyna i upadku znaczenia państwa 
rosyjskiego na arenie międzynarodowej, dostrzegali, że kraje postsowieckie, 
mimo silnych więzi z Rosją, zmierzać będą do uniezależnienia się od Moskwy 
i prowadzenia własnej polityki. Bezpośrednio po rozpadzie ZSRR traktowane 
były jako część „bliskiej zagranicy” w oparciu o „rosyjską doktrynę Monroe’a”, 
dobitnie podkreślającą, że należą one do bezpośredniej strefy wpływów Rosji, ze 
względu na to, że Kreml ma tam „żywotne” interesy na płaszczyźnie politycznej, 
gospodarczej i militarnej. Dowodem takiego traktowania było podpisanie w maju 
1992 r. na okres 5 lat Układu o bezpieczeństwie zbiorowym, zwanego traktatem 
taszkienckim (Mazur, 2007, s. 172–173). Pomimo kryzysu działań Wspólnoty 
Niepodległych Państw (WNP) w II połowie lat 90. Kazachstan wraz z Białorusią, 
Armenią, Kirgistanem oraz Turkmenistanem czynnie popierał politykę Moskwy 
w regionie i zaliczał się do tzw. twardego jądra WNP (Mazur, 2007, s. 177). Także 
w kolejnych latach, po dojściu w Rosji do władzy Władimira Putina, współpraca 
podmiotów była kontynuowana, czego dowodzi utworzenie w 2002 r. Organizacji 
Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym w składzie: Rosja, Kazachstan, Armenia, 
Kirgistan, Tadżykistan i Białoruś. Dokument ten stanowił o wzmocnieniu przez 
Rosję jej pozycji w Azji Centralnej, szczególnie w obliczu zwiększonej aktywności 
Stanów Zjednoczonych na obszarze postsowieckim. 

Konieczność utrzymywania przez Kazachstan poprawnych relacji z Moskwą 
została dodatkowo uwarunkowana innymi względami. Istotne jest przypomnie-
nie, że ze wszystkich krajów postsowieckich Kazachstan ma najdłuższą granicę 
z Rosją. Dlatego pod względem bezpieczeństwa narodowego i regionalnego 
obie strony są bardzo współzależne i istnieje wiele obszarów podatności na 
zagrożenia. Ponadto z byłych republik radzieckich, które graniczą z Rosją, tylko 
Białoruś i Kazachstan uczestniczą w integracji euroazjatyckiej i mają wspólną 
przestrzeń gospodarczą z Rosją. Wreszcie populacja Kazachstanu w dużej mierze 
jest zespolona z obywatelami uważającymi rosyjską przestrzeń społeczno-kultu-
rową za swoją własną, co jest pośrednio związane z wieloletnią przynależnością 
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Kazachów do Związku Sowieckiego. Dodatkowym czynnikiem, sprzyjającym 
dwustronnej współpracy, jest fakt,  że przywódcy Kazachstanu i  Rosji od 
początku istnienia niepodległego państwa kazachskiego mieli ze sobą dobre, 
osobiste relacje. W przekonaniu eksperta od spraw kazachskich, Askara Nurshy, 
oznacza to, że władze Kazachstanu dostrzegają strategiczne znaczenie Rosji 
na arenie międzynarodowej. Dlatego utrzymywanie z nią relacji politycznych 
jest potrzebne dla rozwoju państwa (zob. Russia and Kazakhstan: What’s Next, 
2019). Słowa analityka  są odzwierciedlone w koncepcji polityki zagranicznej 
Kazachstanu, dotyczącej stosunków  z Rosją. Czytamy w niej, że „Republika 
Kazachstanu będzie nadal umacniać stosunki  z Federacją Rosyjską we wszyst-
kich dziedzinach współpracy politycznej, handlowej, gospodarczej, kulturalnej 
i humanitarnej na podstawie traktatu o dobrych stosunkach sąsiedzkich i sojuszu 
w XXI wieku” (Shibutov, Solozobov, Malyarchuk, 2019, s. 7). Innymi słowy, dla 
władz kazachskich współpraca z Rosją stanowi jeden z głównych instrumentów 
polityki zagranicznej, przyczyniających się do rozwoju kraju. 

Analizując z kolei stosunek Rosji wobec Kazachstanu, należy dostrzec parę 
zasadniczych prawidłowości. Przede wszystkim wypada zauważyć, że polityka 
Moskwy wydaje się być zależna od działań władz kazachskich oraz przypadko-
wych zdarzeń na arenie międzynarodowej. Według Marata Shibutova, Jurija Solo-
zobova oraz Natalii Malyarchuk, taka nieprzewidywalność polityki zagranicznej 
Rosji stwarza dla Kazachstanu pewne problemy, gdyż władze byłej republiki 
sowieckiej są zmuszone dostosować się do Rosji  i czekać na ostateczną decyzję 
Moskwy w poszczególnych sprawach (Shibutov, Solozobov, Malyarchuk, 2019, 
s. 8). Właściwe będzie jednak przypuszczenie, że pomimo niewątpliwej chęci 
zdobycia silniejszej kontroli nad Kazachstanem Kreml stara się niwelować sporne 
kwestie z tym państwem, zdając sobie sprawę z jego licznych zasobów natu-
ralnych oraz możliwych dróg dywersyfi kacji kierunków ich eksportu. Moskwa 
doskonale zdaje sobie sprawę, że w wypadku konfl iktu Kazachstan mógłby się 
zwrócić z prośbą o pomoc gospodarczą do m.in. Chin, Iranu, Turcji, czy nawet 
Stanów Zjednoczonych (Tokarz, 2008, s. 240–241). Zdaniem Grzegorza Tokarza 
Rosja nigdy nie stanowiła zagrożenia dla Kazachstanu, a w sytuacji możliwości 
destabilizacji politycznej kraju była gotowa poprzeć Nazarbajewa. Według eks-
perta Rosja jest zbyt słaba, żeby podporządkować sobie Kazachstan, kraj o dużym 
znaczeniu na arenie międzynarodowej (Tokarz, 2008, s. 241). Wydaje się jednak, 
że Moskwa od czasów Jelcyna unika napięć  z Kazachstanem, dostrzegając fakt, 
że reżim Nazarbajewa zdecydowanie nieufnie podchodził do Zachodu i mimo 
nawiązania kontaktów gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi nie przejawiał 
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woli politycznego zbliżenia ze światem zachodnim, widząc, nie bez racji, brak 
zrozumienia Zachodu wobec obszaru postsowieckiego i jego najważniejszych 
problemów politycznych i gospodarczych. 

Niewątpliwie na stosunki rosyjsko-kazachskie znacznie wpłynęła aneksja 
Krymu dokonana przez Rosję w 2014 r. Przyjmując możliwość, że Kazachstan 
może być następnym potencjalnym celem Rosji, prezydent Nazarbajew ofi cjalnie 
w sporze rosyjsko-ukraińskim zachował neutralność, wzywając jednocześnie 
do nieizolowania Moskwy na arenie międzynarodowej. Kazachstan uznał co 
prawda referendum na Krymie z marca 2014 r. za legalne, aczkolwiek ofi cjalnie 
nie uznał Krymu jako część Federacji Rosyjskiej. Rząd w Astanie podjął także 
decyzję o wstrzymaniu się od głosu nad rezolucją ONZ, potępiającą przyłączenie 
Półwyspu Krymskiego do Rosji (Jarosiewicz, 2015, s. 26). Mimo poprawności 
wzajemnych stosunków obu podmiotów kontrowersje budziły wypowiedzi 
przedstawicieli rosyjskiej administracji, w  tym samego prezydenta Putina, 
sugerujące, że Kazachstan nigdy nie miał własnej państwowości (zob. Putin: 
Kazachowie nigdy nie mieli państwowości, 2014). Nie ulega wątpliwości, że 
rosyjski prezydent podkreślał w ten sposób, że Kazachstan wiele dekad znaj-
dował się pod bezpośrednią rosyjską kontrolą (od 1868 r.  do 1991 r.) i z tego 
tytułu Moskwie niejako należy się utrzymanie w tym kraju swoich wpływów. 
Bardziej bezpośrednie stanowisko zajęli inni rosyjscy politycy, m.in. Władimir 
Żyrinowski, który zażądał włączenia północnej części Kazachstanu do Rosji 
(Jarosiewicz, 2014). Dlatego też władze w Nursułtanie przyspieszyły tempo 
reform wewnętrznych, szczególnie na płaszczyźnie ekonomicznej. Kreml unikał 
podjęcia zdecydowanych kroków wobec Kazachstanu także z tego względu, że 
otwarta konfrontacja z Nazarbajewem może wiązać się nie tylko z pogorszeniem 
się stosunków rosyjsko-chińskich, ale jest też zwyczajnie niepotrzebna, gdyż 
szef kazachskiego państwa – w odróżnieniu do władz w Kijowie – nigdy nie 
opowiedział się w swojej polityce wyraźnie po stronie Zachodu. Zdaniem Jakuba 
Korejby, będąc z własnej woli pod rosyjską kontrolą po upadku ZSRR, Kazacho-
wie skwapliwie wykorzystali rosyjskie gwarancje bezpieczeństwa i dostępność 
rynku do umocnienia własnej tożsamości narodowej i ugruntowania państwo-
wości, nawiązując jednocześnie wielopłaszczyznowe kontakty z innymi krajami 
europejskimi oraz azjatyckimi. Analityk przekonuje, że Kazachstan stał się już 
na tyle silnym państwem, że nie zważając na Rosję  i Chiny, może coraz bardziej 
pokazywać swoją niezależność od Moskwy, nie naruszając przy tym równowagi 
sił w regionie (Korejba, 2012).
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Prawdopodobnym jest, że rosyjska aneksja Półwyspu Krymskiego zacieśniła 
także współpracę między Chinami a Kazachstanem. Oba kraje, mające podobny 
system polityczny, uważają,  że coraz silniejsze wzajemne kontakty umożliwią im 
odrzucenie bądź marginalizowanie zachodniej presji, a także osłabią moskiewskie 
wpływy na obszarze postsowieckim w Azji. Chiny, które za rządów Xi Jinpinga 
od 2013 r. stopniowo odchodzą od pacyfi zmu w polityce zagranicznej, uznały, 
że Kazachstan może stać się jednym z ważniejszych elementów  w realizacji ich 
strategii ekspansji na tereny postradzieckie. Należy jednak zaznaczyć,  że realizują 
one strategię poprawy więzi z Kazachstanem głównie przez projekty gospodarcze, 
m.in. Nowy Jedwabny Szlak, który ma przebiegać przez terytorium Kazachstanu. 
Zdaniem Carolijn van Noort rozszerzenie kooperacji kazachsko-chińskiej przy 
tej inicjatywie może sprzyjać powrotowi do koncepcji Państwa Środka, dotyczącej 
współpracy międzykontynentalnej Azja–Europa, także w aspekcie polityki ener-
getycznej (Van Noort, 2019, s. 14–15). Należy zwrócić uwagę, że Rosja, mająca 
dużo innych priorytetów w polityce zagranicznej: przypadek Ukrainy, konfl ikt 
w Syrii czy problemy europejskie – ze spokojem odbiera rosnące wpływy Pekinu 
w Kazachstanie, zdając sobie sprawę, że ekspansja Chin jest dużo mniejszym złem 
niż ekspansja Zachodu. Władze na Kremlu słusznie uważają,  że ofi cjalnie głoszony 
sojusz chińsko-rosyjski służy wykazaniu na arenie wewnętrznej  i zewnętrznej, 
że Rosja jest szanowanym na świecie państwem, liczącym się w różnych kon-
fi guracjach międzynarodowych, w których Pekin bierze czynny udział. Z tego 
też względu Rosjanie nie są w stanie zaryzykować ofi cjalnej krytyki chińskich 
poczynań wobec ich rosnących wpływów w Kazachstanie. Można domniemywać 
stwierdzenie, że wobec przyzwolenia na takie działania w Nursułtanie Rosja nie 
przejawia równocześnie większej niż do tej pory chęci aktywności gospodarczej 
w Kazachstanie, m.in. w sferze dostaw dla tego kraju gazu i ropy, nawet w obliczu 
detronizacji Kremla w tym zakresie w okresie kilkunastu najbliższych lat (Hub-
ner, 2014, s. 25). Ponadto nie bez racji należy stwierdzić,  że w odróżnieniu od 
Zachodu Chiny są podmiotem, który nigdy nie krytykował kazachskiego systemu 
politycznego, oczekując jedynie realizowania określonych wynegocjowanych 
kontraktów ekonomicznych. Zbliżenie kazachsko-chińskie jest tym istotniejsze, 
że Kazachowie przez wiele lat bardzo nieufnie podchodzili do ambicji Państwa 
Środka  na obszarze postsowieckim, uważając, że dąży ono do zastąpienia ZSRR 
jako państwa kontrolującego. Nie ulega wątpliwości, że dla Pekinu Kazachstan 
jest krajem, w którym  na wypadek potencjalnego konfl iktu z Moskwą trzeba 
byłoby poczynić w nim zwiększone inwestycje energetyczne, przyczyniające się 
do pogłębienia dywersyfi kacji swoich źródeł energii (Kośka, 2014). 
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Dla relacji rosyjsko-kazachskich ważne jest także prześledzenie związków ame-
rykańsko-kazachskich. Chociaż terytoria postradzieckie stanowią jeden z mniej 
istotnych terenów dla waszyngtońskiej dyplomacji, to Amerykanie od powstania 
niepodległego Kazachstanu prowadzą z tym państwem interesy ekonomiczne 
i wojskowe. Dowodem tego były prowadzone w 2017 r. trzymiesięczne wspólne 
„ćwiczenia” wojskowe Stepowy Orzeł 2017. Co ciekawe, władze kazachskie wyra-
ziły chęć kontynuacji takiej kooperacji (Budzisz, 2019). Wszystkie podobne kroki 
wywołały zaniepokojenie w Moskwie. Należy jednak zwrócić uwagę, że ze względu 
na bliskie relacje z Chinami i Rosją właśnie, władze w Astanie wystrzegały się 
zbyt daleko idącego zbliżenia politycznego z USA. Nazarbajew prowadził dużo 
bardziej stabilną politykę niż inne kraje z obszaru postradzieckiego. Potwierdza to 
Aleksander Baumow, czołowy rosyjski analityk. W jego przekonaniu Kazachstan 
od lat konsekwentnie buduje dobre relacje z USA, nie rezygnując z uczestnictwa 
w zdominowanych przez Rosję strukturach obronnych, prowadząc dużo bardziej 
stabilną politykę niż np. prezydent Łukaszenka. Według Baumowa Nazarbajew 
wykorzystywał znaczenie geostrategiczne swojego kraju w celu pośredniczenia 
między USA, Rosją a Chinami (Kacewicz, 2018). Powinniśmy jednak zauważyć, że 
wieloletni przywódca kraju przeliczył swoją rolę w mediacji między skłóconymi 
mocarstwami. Nie zweryfi kował on w wystarczającym stopniu panującego wśród 
zachodnich elit politycznych przekonania, że Kazachstan jest krajem zacofanym 
gospodarczo, leżącym w  dawnej przestrzeni postsowieckiej, będącym pod 
wpływem Rosji i nieprzestrzegającym reguł demokratycznych. Potwierdzała to 
chociażby wypowiedź byłego premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona, który 
w 2013 r. skrytykował nieprzestrzeganie praw człowieka w Kazachstanie (zob. 
Nazarbajew krytykuje Camerona, 2013).

Niespodziewana rezygnacja Nazarbajewa z funkcji prezydenta kraju w marcu 
2019 r.  i wybór Kasyma-Żomarta Tokajewa na jego następcę nie doprowadzi 
do znaczących zmian w relacjach rosyjsko-kazachskich. Nowy szef państwa, 
w przeszłości sowiecki dyplomata  w Singapurze oraz Pekinie, z dużą dozą 
prawdopodobieństwa będzie kontynuował dotychczasową politykę swojego 
poprzednika, polegającą na działaniach równoważących swojego kraju między 
ZSRR a Chinami przy unikaniu znaczącego zbliżenia z Zachodem. Tokajew 
potwierdził kontynuację wcześniejszej polityki w odniesieniu do Rosji w czasie 
spotkania z Putinem w kwietniu 2019 r. Warto dodać, że Moskwa była pierwszą 
stolicą odwiedzoną przez nową głowę państwa kazachskiego (zob. Rosja: Tokajew 
do Putina, 2019). Prezydent Kazachstanu wyraził pogląd, że Rosja jest absolutnie 
kluczowa dla kierowanego przez niego kraju, gdyż jest to „duży, sąsiedni kraj, 
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stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ”. Dodał także, że obie strony prowadzą 
„bardzo dobre i merytoryczne” rozmowy, a prezydent Putin nie przedstawia 
żadnych żądań wobec Kazachstanu, wyrażając zrozumienie dla zacieśnienia 
wzajemnej współpracy” (zob. Relations with Russia crucial for Kazachstan, 2019). 
Wydaje się, że procesowi zbliżania się Tokajewa do Chin, ale przede wszystkim  
do Moskwy, będzie towarzyszyło dalsze łamanie praw człowieka w Kazachstanie 
i tłumienie manifestacji przeciwko sukcesji, do czego dochodziło w czasie ostat-
nich wyborów prezydenckich, gdy Tokajew zdobył prawie 70% głosów, oraz po 
ich zakończeniu (Marszewski, 2019). Chociaż nowo wybrany prezydent zadekla-
rował działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, a także stworzył Krajową 
Radę Zaufania Publicznego, mającą sprzyjać w kraju procesom demokratycznym 
(Kazachstan: prezydent deklaruje działania, 2019), to mało prawdopodobne jest, 
że będzie on chciał znacząco zmienić ustrój państwa. Siłą rzeczy autorytarna 
polityka będzie go wpychała w ramiona Kremla, wyrażającego podobny stosunek 
do koncepcji demokratycznych. 

Z kolei aspekt wojskowy współpracy rosyjsko-kazachskiej istnieje nieprze-
rwanie  od rozpadu Związku Radzieckiego. Potwierdzeniem jej była inicjatywa 
Nazarbajewa  z 21 grudnia 1991 r., dotycząca stworzenia sił pokojowych WNP 
na obszarze postsowieckim. Siły te w  założeniu miały wygaszać wszelkie 
konfl ikty zbrojne na przedmiotowych terytoriach, nadzorować porozumienia 
wojskowe oraz wysyłać obserwatorów wojskowych  w sporne regiony (Legucka, 
2013, s. 239). W kolejnych latach kontakty na płaszczyźnie wojskowej były 
kontynuowane i rozwijane. Dowodem, pozwalającym na wysunięcie niniejszego 
stwierdzenia, jest m.in. uczestnictwo obu podmiotów w Organizacji Traktatu  
o Bezpieczeństwie Kolektywnym. Ponadto państwo kazachskie partycypuje 
w Połączonym Systemie Obrony Lotniczej WNP czy we Wspólnych Siłach 
Szybkiego Reagowania  w Regionie Środkowo- Azjatyckim. Co jest niezwykle 
istotne, oba państwa podpisały także  w 2003 r. Ugodę o wspólnym użyciu wojsk 
w celu zabezpieczenia wspólnego bezpieczeństwa (Baluk, 2008, s. 261–262). 
Kooperacja jest prowadzona także na płaszczyźnie edukacji wojskowej, kupna 
broni i  amunicji, a  także w wymiarze technicznym, tworzenia zbiorowych 
jednostek wojskowych poszczególnych rodzajów sił zbrojnych oraz kooperacji 
wojskowych ekspertów (Shibutov, Solozobov, Malyarchuk, 2019, s. 40). Warto 
zaznaczyć, że Rosja zapewnia dostawy broni rosyjskiej do Kazachstanu, a także 
pomoc w utrzymaniu  i modernizacji sprzętu wojskowego. Rosja także dzier-
żawi cztery poligony wojskowe zlokalizowane w Kazachstanie. Współpracę 
dopełnia szkolenie kazachskiego personelu wojskowego w rosyjskich szkołach 
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wojskowych (zob. Russia-Kazakhstan ). Istotne jest ponadto utworzenie w 2013 r. 
Zunifi kowanego Systemu Obrony Powietrznej Republiki Kazachstanu i Federacji 
Rosyjskiej jako integralnej części jednolitego systemu sił powietrznych państw 
członkowskich Wspólnoty Niepodległych Państw, którego cel stanowi rozpozna-
nie radiolokacyjne i radiowe, terminowe rozpoczęcie przygotowań obronnych  
w wypadku zewnętrznej agresji, ochrona i bezpieczeństwo przestrzeni powietrz-
nej na granicach państwowych Rosji i Kazachstanu, monitorowanie zgodności 
z wykorzystaniem przestrzeni powietrznej, wymuszanie lądowania samolotów, 
które naruszają przestrzeń powietrzną Rosji lub Kazachstanu, powiadamianie 
oddziałów sił zbrojnych stron o przelotach statków rozpoznawczych i prze-
kazywanie informacji o sytuacji powietrznej w sieciach alarmowych, a także 
informowanie kontrolerów ruchu lotniczego o zbiorczych danych dotyczących 
bezpieczeństwa ruchu statków powietrznych i  innych obiektów lotniczych 
w przypadkach przewidzianych przez przepisy dotyczące korzystania z prze-
strzeni powietrznej stron, oraz pomoc dla statków powietrznych w przypadku 
użycia wobec nich siły w locie. Siedziba kierowania systemu mieści się w Almacie 
(Shibutov, Solozobov, Malyarchuk, 2019, s. 41–42). 

Oba kraje nawiązywały także współpracę w kwestii spraw dwustronnej dzia-
łalności  w przestrzeni kosmicznej, o czym przypomina dzierżawa przez Rosję 
kompleksu kosmicznego Bajkonur zlokalizowanego na terytorium Kazachstanu. 
Kompleksową umowę  w przedmiotowej kwestii podpisano w marcu 1994 r. 
W niej znalazł się zapis o wynajmie obiektu do 2034 r. W 2004 r. na mocy 
porozumienia obu krajów wydłużono termin dzierżawy aż do 2050 r. Ponadto 
Rosja i Kazachstan zadeklarowały możliwość realizacji wspólnych projektów 
kosmicznych (Bałuk, 2008, s. 261). Obecnie na terenie wspomnianego kosmo-
dromu powstaje system kazachskich rakiet kosmicznych „Baiterek”. Kompleks 
Bajkonur kierowany jest przez przewodniczących z obu krajów, I. I Shuvalova i K. 
N. Kelimbetova (zob. Russia-Kazakhstan). Chociaż niejednokrotnie pojawiały się 
informacje, że strona kazachska nie jest zainteresowana kontynuacją współpracy 
w obszarze dalszego wykorzystywania przez Rosjan obiektu jedynie do celów woj-
skowych, to jest jednak mało prawdopodobne, by Rosja miała zrezygnować z tego 
przedsięwzięcia. Niewątpliwie jednak władze w Nursułtanie będą dążyć do tego, 
żeby wykorzystać Bajkonur także do celów turystycznych. Potwierdza to mini-
ster Atamkulov, wskazując, że status cywilny kosmodromu pozwoli przyciągnąć 
większe zainteresowanie sektora prywatnego tą placówką eksploracji przestrzeni 
kosmicznej. Minister powiedział także, że zaangażowanie prywatnych fi rm może 
doprowadzić do lotów „tysięcy” satelitów z Bajkonuru (Kumenov, 2018).
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STOSUNKI KAZACHSKO-ROSYJSKIE W WYMIARZE 
EKONOMICZNYM 

Niniejsze opracowanie dotyka również problematyki relacji obu interesujących 
nas podmiotów państwowych w wymiarze ekonomicznym. W uzupełnieniu 
ścisłych więzi gospodarczych Rosji z Kazachstanem prezydent Nazarbajew 
z początkiem lat 90. ubiegłego wieku zdecydował o ściągnięciu do kraju kapitału 
zagranicznego, co miało także skutkować możliwościami znalezienia nowych 
rynków zbytu. Przyczynkiem do tego miała być opracowana w 1994 r. strategia 
niezależności ekonomicznej Kazachstanu jako jednego  z atrybutów suwerennego 
państwa (Nurgalyeva, 2016, s. 93). Do chwili obecnej jednak głównym partnerem 
gospodarczym jest Rosja. Najważniejszym obszarem współpracy pozostał sektor 
paliwowo-energetyczny. Oba państwa w szczególnej mierze dbają o rozwój 
kooperacji w sferach elektroenergetyki oraz energetyki jądrowej, powiązanych 
ze wspólną eksploatacją złóż kazachskiego uranu oraz synchronizacją działania 
systemów energetycznych. Istotną rolę we wzajemnych kontaktach odgrywa 
także przemysł naft owy  i gazowy, a szczególnie eksport kazachskiej ropy przez 
terytorium Rosji. Nursułtan i Moskwa realizują ponadto wspólne projekty eks-
ploracji zasobów węglowodorów z Morza Kaspijskiego (zob. Russia-Kazakhstan). 
Kontakty ekonomiczne nie były jednak wolne od napięć. Jednym z elementów 
spornych była kwestia statusu Morza Kaspijskiego. Władze w Astanie dążyły 
do uregulowania powyższej sprawy przez odwołanie się do Prawa Morza, lecz 
zdawały sobie sprawę, że takie stanowisko spotka się z dezaprobatą Moskwy. 
Dlatego w 1995 r. minister spraw zagranicznych Kazachstanu W. Gazzatow 
zasugerował kompromis polegający na dokonaniu delimitacji podziału dna 
i złóż Morza, szczególnie jego północnej części. Ostatecznie Moskwa i Astana 
podpisały w 1998 r. porozumienie w tej sprawie, uzgadniając, że rozgraniczenie 
będzie według linii środkowej, uwzględniającej położenie wysp i strukturę geo-
logiczną dna (Bałuk, 2009, s. 200–202). Pomimo to Kreml zachował do chwili 
obecnej dominującą rolę, co jest widoczne w kontroli przez rosyjskie koncerny 
energetyczne większości zasobów Morza na etapie wydobycia i  transportu 
(Piechowiak- Lamparska, 2017, s. 198).

Należy zwrócić uwagę, że intensyfi kacja kontaktów gospodarczych między 
oboma państwami datuje się na początek rządów Władimira Putina. Jej przeja-
wem było powstanie w 2001 r. Szanghajskiej Organizacji Współpracy, w której 
obok Rosji i Chin Kazachstan był jednym z członków założycieli. Niniejsza 
instytucja, podkreślająca w przyjętych założeniach budowę zaufania i stosun-
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ków dobrosąsiedzkich, kooperację w celu utrzymania pokoju, bezpieczeństwa 
i stabilności w regionie, przeciwdziałanie wszelkim działaniom terrorystycznym 
i separatystycznym, czy wreszcie ułatwienie wszechstronnego i zrównoważo-
nego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego swoich członków 
(Perkowska, 2010, s. 61–62), stanowi dla Moskwy i Pekinu narzędzie kontroli 
nad pozostałymi członkami organizacji, w tym nad Kazachstanem. Tymczasem 
w kwietniu 2004 r. Nazarbajew otwarcie stwierdził, że integracja ta musi być 
pragmatyczna, oparta przede wszystkim na efektywności ekonomicznej wzajem-
nych kontaktów gospodarczych. Ówczesny prezydent dodał, że przedmiotowa 
integracja powinna być wielopoziomowa i może mieć różne prędkości, zgodnie 
z rozwojem gospodarczym każdego kraju członkowskiego. Wreszcie, jego zda-
niem, jej istotą powinna być dobrowolność przyczyniająca się do zapewnienia na 
obszarze postradzieckim zbiorowego bezpieczeństwa regionalnego (Nurgalyeva, 
2016, s. 95). W założeniach byłej głowy kazachskiego państwa wyraźnie widać 
dążenia do stworzenia zrzeszenia, które byłoby z jednej strony przeciwwagą 
dla zachodnich organizacji polityczno-ekonomicznych, a z drugiej zapewniało 
bezpieczeństwo na obszarze postradzieckim. Nie bez racji Nazarbajew wyrażał 
daleko idącą wstrzemięźliwość co do bilateralnych układów z Kremlem, sądząc, 
że jedynie multilateralne porozumienia mogą stanowić daleko idącą szansę 
osłabienia z jednej strony rosyjskiej kontroli, zaś z drugiej strony dążeń Zachodu 
do dominacji na tym obszarze. Pomimo faktu, że Szanghajska Organizacja 
Współpracy (SOW) stanowi jednak w pewnym zakresie instrument kontroli 
Kremla nad Kazachstanem, to nie należy zapominać, że członkostwo Nursuł-
tanu w Organizacji jest na rękę obecnym władzom. Nastawiona z nieufnością 
do Zachodu kazachska ekipa rządząca zdaje sobie sprawę z  jego dążeń do 
uzyskania większych wpływów w Kazachstanie oraz sprzeciwia się narzucaniu 
ustroju demokratycznego, który może przyczynić się do odsunięcia stronników 
Nazarbajewa od władzy. Ponadto rządzące elity w Kazachstanie oraz innych 
krajach członkowskich SOW pragną utrzymać dobre relacje z Kremlem, gdyż 
to Rosja zapewnia im część zachodnich technologii, potrzebnych do rozwoju 
gospodarki oraz armii (Sikora-Gaca, 2015, s. 208). 

Kolejnym ważnym instrumentem współpracy gospodarczej interesującego 
nas regionu jest działalność Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), powoła-
nej w Astanie w maju 2014 r. Organizacja ta, mająca w założeniu przyczyniać się 
do intensyfi kowania więzi gospodarczych między krajami postsowieckimi, stała 
się dodatkowym elementem nacisku Kremla na państwa poradzieckie, jeśli zde-
cydowałyby się one na zmianę kursu polityki w stronę Zachodu. Członkami Unii 
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są Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan oraz Rosja,  zaś do najważniejszych 
priorytetów działań tej organizacji należy zaliczyć: rozwój wzajemnego handlu 
i inwestycji oraz ujednolicenie i ograniczenie barier pozataryfowych (Walerjan, 
Kowalska, 2018, s. 4–5). Można wysnuć wniosek, że Rosja i Kazachstan stają 
się sobie z roku na rok coraz bliższe ekonomicznie, skupiając się w swoich 
działaniach nad uproszczeniem dwustronnego przepływu towarów, usług, ludzi 
i kapitału. Jednocześnie autor zaznacza, że rosyjskie inwestycje w Kazachstanie 
nie są specjalnie nagłaśniane w sferze publicznej z uwagi na ich charakter podpo-
rządkowujący sobie mniejszego kooperanta. Kazachstan pozostaje atrakcyjny dla 
Rosji z racji bezpośredniego sąsiedztwa, braku barier językowych oraz tożsamego 
ustroju politycznego i gospodarczego (zob. Russia and Kazakhstan: What’s Next?, 
2019).

Jednakże aneksja Krymu i nałożone przez Zachód sankcje na Rosję wymier-
nie wpłynęły na osłabienie relacji rosyjsko-kazachskich w sferze ekonomicznej. 
Znaczące obniżenie cen na światowych rynkach surowcowych, także negatywnie 
odbiło się na Rosji, a szczególnie na Kazachstanie, gdyż sektor naft owy tego 
kraju odpowiada za ok. 1/3 jego PKB (Morawska, 2018, s. 252). Potwierdza to 
Zaborsteva, według której kooperacja z państwami eksporterami ropy i kryzys 
ukraiński spowodowały pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Kazachstanie 
(Zaborsteva, 2016, Th e Impact of the Ukrainian Confl ict, s. 13). Warto zaznaczyć, 
że dla Kazachstanu Rosja jest głównym miejscem inwestycji wśród pozostałych 
krajów WNP – stanowi ich co najmniej 50%, a w niektórych branżach osiąga 
nawet 90%, osiągając jednocześnie jedynie 5% w skali światowej (Shibutov, 
Solozobov, Malyarchuk, 2019, s. 27). Jednym z liderów wśród partnerów gospo-
darczych Kazachstanu jest Unia Europejska, aczkolwiek wymiana handlowa 
z nią stanowi tylko 0,5% eksportu wspólnoty z państwami trzecimi (Morawska, 
2018, s. 253). Głównym partnerem bilateralnym dla Kazachów pozostaje jednak 
Rosja, inwestująca w gospodarkę Kazachstanu średnio 12,6 miliardów dolarów. 
W pierwszej połowie 2018 r. Rosja zainwestowała dodatkowe 821 milionów 
dolarów, głównie w sektorze fi nansowym. Pomimo zawirowań liczba rosyjsko-
-kazachskich wspólnych przedsięwzięć stale rośnie. Aktualnie jest ich ponad 6000, 
co stanowi jedną trzecią wszystkich przedsięwzięć z udziałem zagranicznym. 
AvtoVAZ, EuroChem, Gazprom, KAMAZ, Lukoil, Mechel, Rosatom, Roscosmos, 
Rostec, Rostselmash, Rusal, Russian Copper Company, Vimpelcom (Beeline), 
Yandex i wiele innych dużych, średnich  i małych rosyjskich przedsiębiorstw 
z powodzeniem funkcjonuje biznesowo na rynku kazachskim. Wzrasta współ-
praca w sektorach fi nansowym i bankowym za sprawą obecności w Kazachstanie 
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poniższych podmiotów, jak: Alfabank, Gazprombank, Rosyjski Bank Rolny Sbier-
bank czy VTB Bank. Prawie 70% rosyjsko-kazachskiego handlu zagranicznego  
i transakcji fi nansowych odbywa się w walutach krajowych (Borodavkin, 2018). 
Wzajemna interakcja na różnych poziomach jest jednak nierówna i odbywa się 
z różną intensywnością. Według wspomnianych wcześniej Shibutova, Solozobova 
oraz Malyarchuk, najlepsza współpraca obu podmiotów ma miejsce na szczeblu 
przywódców państwowych oraz zwykłych obywateli, którzy odczuwają wobec 
siebie wzajemną sympatię. Dobra kooperacja jest prowadzona na poziomie 
eksperckim i  regionalnym, najsłabsza z kolei na szczeblu parlamentarnym 
i biznesowym, czego dowodem jest niska aktywność zrzeszeń skupiających 
przedsiębiorców i handlowców obu krajów, m.in. Krajowej Izby Przedsiębiorców 
(ze strony Kazachstanu) i Izby Handlu i Przemysłu Rosji (Shibutov, Solozobov, 
Malyarchuk, 2019, s.17). Wydaje się uzasadnione stwierdzenie, że taki stan 
rzeczy jest związany przede wszystkim z ograniczoną rolą parlamentu i rządu 
obu krajów, gdzie władzę sprawują na wzór autorytarny prezydenci, cieszący 
się znacznym poparciem społecznym i kontrolujący poprzez zaufanych ludzi 
wszelkie gałęzie biznesu oraz spółki, których przedstawiciele stosują się ściśle do 
dyrektyw władz, unikając przy tym przejawiania własnej inicjatywy. Biznesmeni 
zdają sobie sprawę, że to głównie wzajemna interakcja przywódców oraz wspólne 
interesy prowadzą do zacieśnienia wzajemnej współpracy, a nie „spontaniczne” 
kontakty działaczy ekonomicznych. Ponadto wypada stwierdzić, że między 
Kazachami a Rosjanami występuje jeszcze podskórne napięcie i nieufność, powo-
dowane zaszłościami z okresu Związku Sowieckiego. Według D. Satpaeva nie ma 
długoterminowej strategii np. w sprawie przyszłego dwustronnego partnerstwa 
między Rosją a Kazachstanem, ponieważ nadal istnieją znaczne niedomówienia 
między nimi, a obecne relacje charakteryzuje w głównej mierze tylko wspólny 
interes (Nurgalyeva, 2016, s. 99). 

RELACJE KULTURALNE MOSKWA–NURSUŁTAN

W przedmiotowej analizie nie należy również zapominać o kwestiach kulturo-
wych. Chociaż od uzyskania niepodległości przez Kazachstan więzi tego rodzaju 
pomiędzy oboma państwami w zasadzie zostały utrzymane, to w ostatnich latach, 
szczególnie po aneksji Krymu, Nazarbajew odwoływał się do konieczności pod-
kreślania kazachskiej państwowości i jej odrębności od tej rosyjskiej. Jednym 
z tego przejawów była podjęta przez byłego już szefa państwa decyzja odnośnie 
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zmiany alfabetu w Kazachstanie z cyrylicy na łaciński. Projekt ten składa się 
z trzech etapów, z których pierwszy jest już w toku i przewiduje opracowanie 
reguł pisowni oraz uruchomienie aplikacji cyfrowych. Drugi etap, z terminem 
rozpoczęcia w 2021 r., obejmie tłumaczenie obowiązujących przepisów oraz 
ponowne wydanie paszportów, certyfi katów i licencji. Ostatni krok, planowany 
nie wcześniej niż w 2023 r., będzie polegał na wprowadzeniu zmian w organach 
administracji rządowej, lokalnych organach wykonawczych, państwowych 
mediach i organizacjach edukacyjnych (Gadimova, 2019). Inicjatywa szefa 
rządzącej partii wywołała w Moskwie, co zrozumiałe, zaniepokojenie,  a nawet 
gniew. Według rosyjskiego publicysty, Michaiła Delagina, decyzja Nazarbajewa  to 
„splunięcie Rosji w twarz”. Nieco łagodniej wypowiedział się politolog Stanisław 
Pritczin  z Rosyjskiej Akademii Nauk, który wskazał, że jeśli decyzja ta ma aspekt 
ideologiczny, to jest to „negatywny krok”, który sugeruje osłabienie więzi z Rosją. 
Podobnie twierdzi Niezwismaja Gazeta, według której ograniczenie rosyjsko-
-kazachskiej „wspólnoty kulturowej” stanowi podważenie zasad, na których 
powstała Wspólnota Niepodległych Państw. Jej przerwanie  ma być „poważnym 
sygnałem”. Z kolei w Kazachstanie ustami kazachskiego politologa  i publicysty 
Aidosa Saryma słusznie podkreślano, że chociaż Nazarbajew argumentował 
niniejszą decyzję czynnikami ekonomicznymi, to jednak dąży on do tego, żeby 
uniezależnić się od Rosji. Sarym podnosi tezę, że wpływ na takie posunięcia ma 
dorastające pokolenie Kazachów, niepamiętających czasów sowieckiej okupacji 
i bardziej sprzyjających dążeniom  do suwerenności (Poczobut, 2017). Dodać 
należy, że oba kraje współpracowały w sferze historii i edukacji. Dowodem tego 
jest oświadczenie obu państw, w którym czytamy: „Kazachstan i Rosja nie akcep-
tują żadnych prób fałszowania, przepisywania  i „oczerniania” naszej wspólnej 
historii, która jest najważniejszą podstawą naszych sojuszniczych stosunków, 
przede wszystkim historii II wojny światowej”. Dokument ten podkreśla także 
odrębność tożsamości etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej Rosji  i Kazach-
stanu (Wiśniewski, 2019). 

ZAKOŃCZENIE 

Zatem jaką postać i intensywność będą miały w przyszłości relacje rosyjsko-
-kazachskie? W  moim przekonaniu po rezygnacji Nazarbajewa z  funkcji 
prezydenta Kazachstanu jego następca będzie kontynuował dotychczasową 
politykę wobec Kremla. Wykształcony w Związku Radzieckim Tokajew zdaje 
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sobie sprawę, że nawet niewielka zmiana jej kursu wobec Federacji Rosyjskiej 
może zakłócić obecne w jego kraju stabilność i spokój. Aktualny prezydent jest 
również świadomy faktu, że dopóki jego poprzednik sprawuje funkcje szefa 
rządzącej partii oraz przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa krajowego, to 
wdrożenie jakichkolwiek własnych koncepcji w polityce zagranicznej będzie 
utrudnione. Nie należy zapominać, że nadal istotną w kraju rolę odgrywa także 
rodzina Nazarbajewa, szczególnie córka, która została przewodniczącą Senatu, 
a więc formalnie drugą osobą w państwie, co może oznaczać potencjalną formę 
nacisku na Tokajewa, jeśli zdecydowałby się na zmianę priorytetów polityki 
zagranicznej kraju. Jednakże pierwsze gesty nowego prezydenta, chociażby 
wizyta w Moskwie, wskazują, że wzajemna kooperacja może ulec ożywieniu 
i intensyfi kacji. Tokajew, który przez całą swoją karierę polityczną nie poznał 
w wystarczający sposób świata zachodniego, będzie więc z Moskwą współpraco-
wał, nie odwracając się jednocześnie od Zachodu. Można spodziewać się jednak 
pewnego rozluźnienia więzów prozachodniego stanowiska w związku z niezro-
zumieniem postradzieckiej rzeczywistości przez decydentów i społeczności tej 
formacji. Władze kazachskie zdają sobie sprawę, że zbyt szerokie otwarcie się 
na Zachód może skutkować ich osłabieniem od wewnątrz oraz określonymi 
protestami społecznymi, które z kolei mogą zdestabilizować system rządów, 
a także rozszerzyć się na inne postsowieckie kraje, co dla Kremla stanowiłoby 
już poważny problem. Można przypuszczać jednak, że jeśli relacje  z Moskwą 
będą się stopniowo pogarszać, to aktualny prezydent, pełniący w przeszłości 
funkcje dyplomatyczne w krajach Dalekiego Wschodu, może zdecydować się 
na nieznaczną korektę polityki zagranicznej w stronę Pekinu, co nie wywoła 
zbyt daleko idących sprzeciwów, zarówno Nazarbajewa oraz jego poplecz-
ników, jak i Moskwy. Rosja mimo ofi cjalnie głoszonej propagandy o swojej 
mocarstwowości, coraz częściej jest przymuszana oddawać pole Pekinowi nie 
tylko na Dalekim Wschodzie, ale także na terytoriach dawnych azjatyckich 
postsowieckich republik. Moskwa nie posiada wystarczających instrumentów, 
żeby temu zapobiec. Jednocześnie prezydent Putin i jego najbliżsi współpracow-
nicy uważają wzrost roli Pekinu w Kazachstanie za „mniejsze zło”, gdyż Chiny 
w gruncie rzeczy podzielają właściwości ustrojowe Kremla i także są nastawione 
antyzachodnio. Poza tym Moskwa nie bez racji uważa, że wzrost chińskich 
inwestycji w Kazachstanie może być jej na rękę  w związku z przeżywanymi 
obecnie trudnościami ekonomicznymi po nałożeniu zachodnich sankcji za 
aneksję Krymu i zaangażowaniem się w wojnie we wschodniej Ukrainie. Wobec 
powyższego nie można wykluczyć, że Kreml, mimo wszystkich potencjalnych 
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zagrożeń rozwoju spodziewanej kooperacji Nursułtanu z Pekinem, w rzeczy-
wistości wyraża z tego tytułu określone zadowolenie. Dodać należy, że elita 
władzy Kazachstanu zmierza aktualnie do utrzymania poziomu wzajemnych 
relacji z Rosją, gdyż jej pomoc militarna oraz inwestycje gospodarcze Pekinu 
wspierają ten kraj w utrzymaniu określonej i znaczącej pozycji na arenie mię-
dzynarodowej (Wiśniewski, 2019). Kazachstan w polityce zagranicznej wyraźnie 
akcentuje współpracę z oboma sąsiadującymi z nim mocarstwami, co oznacza 
mało prawdopodobne otwarcie się na Zachód. Dlatego też nie należy spodzie-
wać się istotnych zmian w stosunkach Rosja–Kazachstan. 
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— ABSTRAKT —

Celem artykułu jest charakterystyka stanowisk: 
Federacji Rosyjskiej, Mołdawii i nieuznawanej 
Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej 
wobec obecności rosyjskich sił zbrojnych na 
obszarze Naddniestrza oraz motywacja działań 
podjętych w tej kwestii. W pierwszej części pracy 
skoncentrowano wysiłki na przedstawieniu 
genezy powstania państwa nieuznawanego w gra-
nicach Mołdawii i znaczenia dla tego procesu 
formacji rosyjskich. Następnie zaprezentowano 
podejście zainteresowanych stron do problemu 
alokacji sił rosyjskich w Naddniestrzu. Ponadto 
uwzględniono głos szeroko pojętej społeczności 
międzynarodowej (rezolucja ZO ONZ). Zaakcen-
towano również uwzględnienie tego zagadnienia 
w nowej strategii obrony Mołdawii (2018). Za 
priorytet uznano wydarzenia zaistniałe w drugiej 
dekadzie XXI w.
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— ABSTRACT —

Th e aim of the article is to characterize the posi-
tions of: the Russian Federation, Moldova and the 
unrecognized Transnistrian Republic of Moldova 
against the presence of Russian armed forces in the 
Transnistrian area and the motivation of actions 
taken in this matter. In the fi rst part of the work, 
eff orts were concentrated on presenting the origins 
of the creation of a state not recognized in the bor-
ders of Moldova and the signifi cance of this process 
of Russian formation. Next, there was presented 
the approach of interested parties to the problem 
of allocating Russian forces in Transnistria. In 
addition, the voice of the broadly understood 
international community (UN GA resolution) had 
been taken into account. Th e inclusion of this issue 
in the new defense strategy of Moldova (2018) was 
also emphasized. Events in the second decade of the 
21st century were considered the priority.

Keywords: Transnistria; post-Soviet area; armed 
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WSTĘP

Funkcjonowanie państw nieuznawanych stanowi wyzwanie dla całej społecz-
ności międzynarodowej. Jednym z przykładów takiego podmiotu w przestrzeni 
poradzieckiej jest Naddniestrzańska Republika Mołdawska (NRM). Ten region, 
przejawiający intensywne tendencje separatystyczne, funkcjonuje od lat 90. XX 
w. jako terytorium niezależne względem macierzystego państwa, stanowiąc 
wyzwanie dla utrzymania bezpieczeństwa Mołdawii. Silny wpływ na krzepnięcie 
państwowości quasi-państwa i jego przetrwanie oraz rozwój w obecnej formie 
miała Federacja Rosyjska. Ze względu na rosyjską pomoc w postaci m.in. dotacji 
celowych, subsydiów gazowych, wsparcia dyplomatycznego na arenie międzyna-
rodowej, tyraspolska administracja mogła wzmacniać swoją asertywność w toku 
rozmów dotyczących uregulowania statusu Naddniestrza i budować swoją odręb-
ność względem Mołdawii (Miarka, 2016). Jednym z przejawów zaangażowania 
Moskwy w kwestię naddniestrzańską jest obecność rosyjskich sił zbrojnych na 
tym obszarze. Celem artykułu jest charakterystyka stanowisk zainteresowanych 
stron: Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz NRM, motywacji aktywności oraz 
podjętych działań względem stacjonowania rosyjskich formacji w Naddniestrzu. 
Ponadto uwzględniono optykę szeroko pojętej społeczności międzynarodowej, 
której przykładem jest uchwalenie rezolucji ZO ONZ w sprawie wycofania sił 
rosyjskich z Naddniestrza (2018 r.). Wśród pytań badawczych, na które autorka 
stara się udzielić odpowiedzi, należy wymienić: dlaczego Federacja Rosyjska nie 
chce wycofać swoich formacji z Naddniestrza? Jak obecność wojsk rosyjskich 
postrzegają mołdawscy decydenci? Dlaczego Naddniestrze popiera rosyjską 
obecność militarną w regionie? Zagadnienie stacjonowania Grupy Operacyjnej 
Wojsk Rosyjskich zostało wybrane przez autorkę jako temat wiodący artykułu 
ze względu na jego znaczenie dla bezpieczeństwa Mołdawii oraz potencjalnego 
rozwiązania kwestii naddniestrzańskiej. Zakres rozważań koncentruje się na 
drugiej dekadzie XXI w., m. in. z uwagi na zmianę akcentów w polityce Mołdawii 
i dwutorowe podejście do problemu Naddniestrza po objęciu urzędu prezydenta 
przez Igora Dodona (2016 r.). Niezwykle pomocne w odpowiedzi na pytania 
badawcze okazały się analizy i interpretacja aktów normatywnych dotyczących 
problemu badawczego, jak i ofi cjalne wypowiedzi czołowych decydentów poli-
tycznych Mołdawii i NRM.
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GENEZA POWSTANIA NIEUZNAWANEJ NADDNIESTRZAŃSKIEJ 
REPUBLIKI MOŁDAWSKIEJ

Region naddniestrzański położony jest na lewym brzegu Dniestru i zgodnie 
z ostatnim spisem ludności sporządzonym przez separatystyczne władze liczba 
ludności wynosi 467 tys. os. Społeczeństwo charakteryzuje następująca struktura 
etniczna: Rosjanie – 29,1%, Mołdawianie – 28,6%, Ukraińcy – 22,9%, Bułga-
rzy – 2,4%, Gagauzi – 1,1%, Białorusini – 0,5%, inne – 1,4%, Naddniestrzanie 
– 0,2%, brak – 14% (Perepis’ naseleniya PMR, 2015). Obszar ten w znacznym 
stopniu różni się od pozostałej części Mołdawii: należy zauważyć zdecydowaną 
dominację ludności słowiańskiej, uprzywilejowaną pozycję języka rosyjskiego 
w  codziennej komunikacji mieszkańców, rosyjską (i  radziecką) tożsamość 
wykazywaną przez ludność Naddniestrzańskiej Republiki Mołdawskiej (NRM), 
brak więzów z historyczną Besarabią, większym stopniem uprzemysłowienia niż 
prawobrzeżna Mołdawia. 

Intensyfi kacja antagonizmów na linii Kiszyniów–Tyraspol miała miejsce 
w okresie radzieckim po zjednoczeniu prawobrzeżnej i lewobrzeżnej Mołdawii 
w jeden organizm państwowy – Mołdawską SRR (1940). Przez pierwsze 20 lat 
funkcjonowania tego podmiotu wśród grupy decydentów politycznych domi-
nowały osoby rosyjskojęzyczne, wywodzące się z lewego brzegu (jak również 
w  administracji czy wojsku), dlatego język rosyjski stał się wszechobecny 
w strukturach państwowych. Jest to zasadny zabieg władz centralnych ZSRR 
ze względu na więzi tożsamościowe Naddniestrza, które były zdecydowanie sil-
niejsze niż prawego brzegu. Często wskazywano na asymetryczność w składach 
organów centralnych republiki na korzyść elit naddniestrzańskich, co stanowiło 
czynnik dyskryminujący większość społeczeństwa o orientacji prorumuńskiej. 
Wraz ze wdrażaniem założeń pierestrojki, czego efektem było osłabienie wpływu 
Moskwy na elementy składowe, podobnie jak w innych republikach radziec-
kich, w Mołdawskiej SRR zaczęły pojawiać się tendencje nacjonalistyczne. 
Już w latach 60. XX w. rozpoczęto proces korienizacji aparatu państwowego 
(Leont’yeva, Yastrebchak, 2014). Rosnące w siłę stronnictwa nacjonalistyczne 
podjęły działania ku ograniczeniu obecności elit rosyjskojęzycznych w aparacie 
państwowym, czego przykładem jest m. in. przyjęcie ustawy językowej przez 
Radę Najwyższą Mołdawskiej SRR (31 sierpnia 1989 r.), uznając język mołdawski 
(zapisywany alfabetem łacińskim) za jedyny język urzędowy, natomiast język 
rosyjski został językiem komunikacji i załatwiania spraw urzędowych mniejszego 
znaczenia. Tym samym zobowiązano urzędników państwowych do znajomości 
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i posługiwania się językiem mołdawskim. Ruchy skupiające ludność słowiańską 
nalegały, aby przyznać równy status językowi rosyjskiemu i mołdawskiemu, gdyż 
to byłoby zrozumiałe w odniesieniu do składu etnicznego Naddniestrza. Warto 
pamiętać, że nie tylko ludność słowiańska posługiwała się językiem rosyjskim, 
ale i etniczni Mołdawianie mieszkający na tym obszarze w dużej części uważali 
go za swój język ojczysty (Serzhanova, 2017). Następnie elity prawobrzeżnego 
obszaru Mołdawskiej SRR zainicjowały kroki ku uniezależnieniu się od coraz 
słabszej Moskwy. Już 23 czerwca 1990 r. Mołdawska SRR ogłosiła suwerenność, 
natomiast 28 czerwca mołdawski parlament uznaje pakt Ribbentrop-Mołotow 
za nieważny, Północną Bukowinę i Besarabię za terytoria okupowane, a utwo-
rzenie Mołdawskiej SRR za bezprawny czyn. W reakcji na te decyzje Kiszyniowa 
oraz opierając się na woli mieszkańców Naddniestrza wyrażonych w lokalnych 
referendach, nadzwyczajny zjazd deputowanych Naddniestrza ogłosił 2 września 
1990 r. powstanie Naddniestrzańskiej Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej, pozostającej w  składzie ZSRR (Lubicz-Miszewski, 2012). Ze 
względu na postępujący proces rozkładu struktur ZSRR zmieniono 5 listopada 
nazwę na Naddniestrzańska Republika Mołdawska i miesiąc później ogłoszono 
suwerenność względem ZSRR. Ostatecznie Mołdawia ogłosiła 27 sierpnia 1991 r. 
niepodległość, natomiast 1 grudnia na obszarze Naddniestrza zorganizowano 
referendum w sprawie niepodległości NRM, w którym wzięło udział 78% upraw-
nionych do głosowania mieszkańców. W efekcie aż 97,7% ludności opowiedziało 
się za funkcjonowaniem Naddniestrza jako niezależnego państwa (Rezul’taty 
Referendumov Pridnestrovskoy Moldavskoy Respubliki…, 2014).

Te wydarzenia doprowadziły do wybuchu tzw. wojny pięciomiesięcznej (1992) 
między zbuntowanym Naddniestrzem a Republiką Mołdawii, która chciała 
zbrojne spacyfi kować nastroje separatystyczne i doprowadzić do reintegracji tego 
obszaru z państwem. Za najważniejszą operację w toku wojny uznaje się operację 
Koń trojański, która zakładała zajęcie miasta Bendery, a następnie uderzenie na 
stolicę parapaństwa, czyli Tyraspol. W ciągu kilku godzin operacji siły moł-
dawskie sformowane w pięć kolumn zajęły praktycznie całe miasto. Mimo tego 
ostatecznie stroną dominującą okazało się Naddniestrze, które oprócz wsparcia 
udzielonego przez wielu bojowników pochodzących z przestrzeni poradzieckiej, 
licznego zaangażowania Naddniestrzan w ochotnicze formacje paramilitarne, 
otrzymało również wsparcie od 14. Armii Rosyjskiej stacjonującej w okolicy 
Benderów jako siły pokojowe. Było to przełomowe dla trwającego od kwietnia 
oblężenia, gdyż już 20 czerwca udało się odzyskać miasto i zneutralizować siły 
je okupujące. 
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Kiszyniów znajdujący się w niekorzystnym położeniu strategicznym został 
zmuszony do podpisania zawieszenia broni z Tyraspolem 21 lipca 1992 r., 
gdyż dalsze prowadzenie działań zbrojnych w tak zmienionych warunkach 
wojennych (zaangażowanie Federacji Rosyjskiej) nie przyniosłoby żadnych 
korzyści. W dokumencie podpisanym przez prezydentów Mołdawii (Mircea 
Snegur) i Federacji Rosyjskiej (Borys Jelcyn) wskazano dążenie do pokojowego 
rozwiązania konfl iktu zbrojnego w regionie Naddniestrza, potwierdzając prze-
strzeganie zasad Karty Narodów Zjednoczonych i Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie. Strony konfl iktu zostały zobowiązane do podjęcia 
kroków na rzecz zawieszenia broni oraz wszelkich działań zbrojnych przeciwko 
sobie, usunięcia sprzętu wojskowego, broni i jednostek wojskowych w ciągu 7 
dni, aby można było stworzyć strefę bezpieczeństwa między nimi. Na mocy art. 
2 Porozumienia w sprawie zasad pokojowego uregulowania konfl iktu zbrojnego 
w regionie Naddniestrza Republiki Mołdawii powołano Komisję Kontrolną, 
składającą się z przedstawicieli trzech stron (mołdawskiej, rosyjskiej i naddnie-
strzańskiej), której zadaniem było utrzymanie bezpieczeństwa we wspomnianej 
strefi e oraz monitorowanie procesu wdrażania warunków zawieszenia broni, 
siedzibą Komisji ustalono Bendery. Strony zadeklarowały oddelegowanie 
kontyngentów wojskowych odpowiedzialnych za utrzymanie pokoju w strefi e 
zgodnie z decyzjami podjętymi przez Komisję. Potępiono wszelkie ogranicze-
nia i blokady natury ekonomicznej, Kiszyniów miał podjąć działania na rzecz 
zniesienia wszelkich mechanizmów ingerujących w swobodny przepływ osób, 
towarów i usług. Zadeklarowano natychmiastowe rozpoczęcie negocjacji w spra-
wie powrotu uchodźców do miejsc zamieszkania, udzielenia pomocy ludności 
dotkniętej skutkami konfl iktu oraz odnawiania budynków mieszkalnych (Fede-
racja Rosyjska zobowiązała się do udzielenia pomocy Mołdawii w tej kwestii), 
niezakłócony dostęp do strefy uregulowania dla międzynarodowej pomocy 
humanitarnej. Instrumentarium wymienione w porozumieniu miało być czę-
ścią zainicjowanego procesu rozwiązania konfl iktu na drodze dyplomatycznej 
(Soglasheniye o printsipakh mirnogo uregulirovaniya vooruzhennogo konfl ikta 
v Pridnestrovskom regione Respubliki Moldova…, 1992).

Wojna okazała się porażką Mołdawii – nie udało się przywrócić integralności 
terytorialnej państwa, wzmocniono tym samym niezależność NRM, która od 
początku lat 90. XX w. funkcjonuje de facto jako niezależny podmiot posiada-
jący wszystkie atrybuty państwowości (m. in. system polityczny, siły zbrojne, 
symbolikę państwową, prowadzenie polityki zagranicznej), oraz usankcjono-
wano obecność rosyjskich sił zbrojnych jako sił pokojowych. Na terytorium 
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Naddniestrza pozostały oddziały 14. Armii (tzw. Grupa Operacyjna Wojsk 
Rosyjskich1). Ponadto od początku zainicjowania rozmów na rzecz uregulowania 
statusu Naddniestrza głównym mediatorem była Moskwa, od 1995 r. włączyła 
się w nie również Ukraina. Od 2005 r. rozmowy prowadzone są w formacie 
5+2 (Mołdawia, NRM, OBWE, Rosja, Ukraina oraz obserwatorzy z UE i USA), 
jednak ich rezultaty nie poskutkowały rozwiązaniem tego istotnego problemu 
dla bezpieczeństwa Mołdawii.

STANOWISKO MOŁDAWII WOBEC OBECNOŚCI ROSYJSKICH SIŁ 
ZBROJNYCH W NADDNIESTRZU

W 2013 r. wspólne siły pokojowe liczyły ok. 1200 personelu wojskowego (402 
Rosjan, 492 Naddniestrzan, 355 Mołdawian oraz 10 obserwatorów z Ukrainy jest 
w szeregach sił pokojowych). Mirotwórcy ulokowani są w 15 punktach kontrol-
nych i stałych stanowiskach w najważniejszych miejscach strefy bezpieczeństwa 
rozciągniętej wzdłuż Dniestru na długości 225 km oraz o szerokości 12–24 
km (Novik, 2014). Jak już wspomniano, oprócz mieszanych sił zbrojnych na 
obszarze Naddniestrza nadal pozostają rosyjskie oddziały (okolice Benderów), co 
wzbudza kontrowersje wśród proeuropejskich i prozachodnich polityków Moł-
dawii, konsekwentnie domagających się reorganizacji formatu sił pokojowych 
oraz wycofania ze strefy konfl iktu wojsk rosyjskich. Były prezydent Mołdawii 
Nicolae Timoft i podczas posiedzenia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy (2012) wskazywał, że Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej stacjonujące na 
terytorium Republiki Mołdawii bez zgody państwa przyjmującego oraz wbrew 
zapisom konstytucyjnym powinny zostać wycofane. Stanowisko Kiszyniowa jest 
popierane przez Unię Europejską oraz USA. W grudniu 2012 r. amerykańska 
delegacja wezwała Radę OBWE do zainicjowania dyskusji nad transformacją 
misji pokojowej w Naddniestrzu. Idea wycofania rosyjskich obserwatorów woj-
skowych i zastąpienie ich misją cywilną jest również aprobowane przez Bukareszt 
(Novik, 2014).

Kiszyniów usztywnił swoje stanowisko w tej kwestii w 2017 r. Parlament Moł-
dawii przegłosował deklarację w sprawie wycofania sił rosyjskich z terytorium 
państwa. Co znamienne, dokument został uchwalony w rocznicę zakończenia 
wojny pięciomiesięcznej oraz podpisania zasad pokojowego uregulowania 
konfl iktu. We wspomnianej deklaracji stwierdzono, że permanentna obecność 
rosyjskich sił zbrojnych we wschodniej części Republiki Mołdawii narusza 
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zapisy konstytucyjne Republiki, zwłaszcza te dotyczące suwerenności, inte-
gralności terytorialnej i statusu neutralności państwa, oraz stanowi wyraźne 
naruszenie norm prawa międzynarodowego. Wobec tego mołdawski parlament 
wezwał Moskwę do wznowienia oraz zakończenia procesu wycofywania wojsk 
z terytorium Naddniestrza oraz usunięcia wszelkiej broni i amunicji. Ponadto 
wyrażono prośbę, aby rząd  i prezydent wsparli wszystkimi możliwymi środ-
kami przyjęcie przez RB ONZ rezolucji  w sprawie wycofania rosyjskich wojsk, 
przebywających nielegalnie na obszarze Mołdawii. Dostrzeżono też potrzebę 
reorganizacji dotychczasowego mechanizmu pokojowego w misję cywilną, 
posiadającą mandat międzynarodowy. Ten krok został zdecydowanie potępiony 
przez prorosyjskiego prezydenta Mołdawii Igora Dodona, który piastuje urząd 
od grudnia 2016 r, co wskazuje na brak harmonijnego stanowiska mołdawskiej 
sceny politycznej względem aktywności Rosji w Naddniestrzu (Miarka, 2018). 
Proeuropejskie stronnictwa polityczne Mołdawii dostrzegają, że obecność rosyj-
skich sił zbrojnych wzmacnia niezależność parapaństwa, a tym samym niweluje 
szybką perspektywę reintegracji tego obszaru z Mołdawią. Nieuregulowany 
status Naddniestrza stanowi poważną przeszkodę na jej drodze ku partycypacji 
w strukturach europejskich.

Należy zwrócić szczególną uwagę na stanowisko MSZ NRM, które w odpo-
wiedzi na deklarację mołdawskiego parlamentu opublikowało wyniki badań 
opinii publicznej, przeprowadzonych od 16 czerwca do 5 lipca 2017 r. Według 
92% przebadanych respondentów obecna operacja pokojowa jest efektywna. Co 
więcej, obecność sił pokojowych w dotychczasowym kształcie wzmacnia poczu-
cie bezpieczeństwa u 78% ankietowanych (odpowiedzi „raczej tak” udzieliło 14% 
badanych). Również zdecydowana większość (73%) respondentów stwierdziła, 
iż wycofanie rosyjskich wojsk nie przyczyni się do rozwiązania konfl iktu moł-
dawsko-naddniestrzańskiego. Przytoczone wielkości jednoznacznie wskazują, 
że potencjalna realizacja postulatów mołdawskiego parlamentu implikowałaby 
wzrost niepokojów wśród naddniestrzańskiego społeczeństwa oraz może 
przyczynić się do dalszej destabilizacji tego regionu, co stanowi bezpośrednie 
zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Mołdawii (Miarka, 2018).
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REZOLUCJA ONZ W SPRAWIE WYCOFANIA SIŁ ROSYJSKICH 
Z NADDNIESTRZA (2018)

Po eskalacji sytuacji na wschodzie Ukrainny (od 2014 r.) społeczność międzyna-
rodowa obawia się wykorzystania przez Rosję kolejnych niestabilnych regionów 
w innych państwach obszaru poradzieckiego i intensyfi kacji nastrojów separaty-
stycznych. W obliczu potencjalnej możliwości pogłębienia problemu Naddnie-
strza, 22 czerwca 2018 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło projekt rezolucji 
przygotowanej przez Mołdawię we współpracy z Ukrainą, Rumunią, Gruzją, 
Kanadą, Łotwą, Estonią i Litwą w sprawie wycofania wojsk rosyjskich z NRM. 
Rezolucja została przyjęta głosami 64 państw (w tym m.in. Polski), 14 było jej 
przeciwnych (np. Armenia Białoruś, Wenezuela czy Syria), natomiast 83 państwa 
wstrzymały się od głosu. W treści rezolucji autorzy, powołując się m.in. na art. 
2 Karty NZ, rezolucję 2625 z 24 października 1970 r. oraz postulowaną konsty-
tucyjnie trwałą neutralność Mołdawii, uznają, że alokacja obcych sił zbrojnych 
na jej terytorium stanowi naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej 
państwa. Wskazywano na wielokrotne apele Kiszyniowa wzywające do całko-
witego usunięcia rosyjskich wojsk z terytorium Mołdawii, w tym podczas 24. 
spotkania Rady Ministrów OBWE, które odbyło się w grudniu 2017 r. w Wied-
niu, jak i zobowiązania przyjęte przez Federację Rosyjską w kwestii dokończenia 
wycofania sił i uzbrojenia z Republiki Mołdawii w określonym czasie, zgodnie 
z decyzją podjętą podczas szczytu OBWE w Stambule (1999). Podkreślono, że 
Grupa Operacyjna Wojsk Rosyjskich nie jest częścią wojskowego komponentu 
Wspólnej Komisji Kontrolnej, jednoczenie akcentując, że siły te przeprowadzają 
nielegalne ćwiczenia wojskowe wraz z formacjami separatystów ze wschodu, co 
stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz integralności Mołda-
wii, jak i podważa międzynarodowe wysiłki na rzecz pokojowego uregulowania 
konfl iktu naddniestrzańskiego. Wobec powyższego wezwano Federację Rosyjską 
do zakończenia procesu usuwania rosyjskich żołnierzy i broni z terytorium 
Mołdawii. ONZ wyraziła również dalsze poparcie dla zaangażowania państw 
OBWE w zakończenie tego przedsięwzięcia, jak i zadeklarowała uwzględnienie 
tej kwestii podczas 73. Sesji Zgromadzenia Ogólnego (Rezolyutsiya, prinyataya 
General’noy Assambleyey 22 iyunya 2018 goda…, 2018).
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STANOWISKO ROSJI I NADDNIESTRZA WOBEC AKTYWNOŚCI 
SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ NA RZECZ USUNIĘCIA 

ROSYJSKICH SIŁ ZBROJNYCH

MSZ parapaństwa w ofi cjalnych oświadczeniach odniosło się do przyjętej dekla-
racji na forum ONZ. Naddniestrzańskie Ministerstwo podkreśla, że architektem 
dokumentu, a także inicjatorem jego przyjęcia jest Republika Mołdawii, czyli 
strona konfl iktu oraz aktywny uczestnik trójstronnej operacji pokojowej funk-
cjonującej na obszarze parapaństwa. Tyraspol interpretuje ten krok jako chęć 
zniszczenia poprawnie funkcjonującego formatu operacji, jedynie w celu usu-
nięcia rosyjskich formacji. Przypomniano, że obecność rosyjskich sił zbrojnych 
jest regulowana m. in. deklaracją z 1992 r., a jakakolwiek reorganizacja formatu 
sił pokojowych może nastąpić dopiero na podstawie ostatecznego porozumie-
nia Tyraspol–Kiszyniów, co potwierdza Wspólne oświadczenie prezydentów 
Federacji Rosyjskiej, Mołdawii i Naddniestrza z 18 marca 2009 r. Wobec tego 
MSZ wskazuje, że nie można podejmować decyzji o zmianie kształtu operacji 
pokojowej pod auspicjami Rosji, nie biorąc pod uwagę głosu Naddniestrza, 
wzywając jednocześnie mołdawskich decydentów do intensywniejszej pracy 
przy stole negocjacyjnym (Kommentariy Ministerstva inostrannykh del PMR 
v svyazi s rezolyutsiyey Genassamblei OON…, 2018). Czołowe persony nad-
dniestrzańskiej sceny politycznej zgodnie popierają uczestnictwo sił rosyjskich, 
wskazując na ich dużą efektywność w zakresie deeskalacji sytuacji konfl iktowej 
w regionie. Obecny prezydent quasi-państwa Wadim Krasnosielski podczas 
obchodów 26 rocznicy zainicjowania operacji pokojowej w Naddniestrzu (28 
lipca 2018) podkreślał jej priorytetowość, wskazując, że dzięki zaangażowaniu 
rosyjskich sił pokojowych przez wiele lat nie doszło do rozmrożenia konfl iktu 
i ponownego rozlewu krwi, deklarując niesłabnącą aprobatę ludności: „26 lat 
temu rosyjski mirotwórca wyciągnął pomocną dłoń do Naddniestrza. Nastał 
czas, kiedy naddniestrzański naród wyciąga pomocną dłoń do rosyjskiego 
mirotwórcy, udzielając pełnego wsparcia tutaj, na naddniestrzańskiej ziemi” 
(„RIA Novosti”, 2018). Również minister spraw zagranicznych Witalij Igna-
tiew, zapytany podczas jednego z wywiadów o specjalne partnerstwo z Rosją 
w negocjacjach pokojowych, podkreślił, że Moskwa zrobiła bardzo dużo, aby 
stworzyć skuteczne mechanizmy ostatecznego rozwiązania konfl iktu oraz to 
właśnie dzięki rosyjskiej operacji pokojowej mógł rozpocząć się polityczny 
dialog, a ludzie poczuli się bezpiecznie (Interv’yu Ministra inostrannykh del 
PMR Vitaliya Ignat’yeva…, 2018).
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W podobnym tonie MSZ odniosło się do deklaracji OBWE i NATO odnośnie 
wezwania Moskwy do usunięcia sił zbrojnych. Tyraspol wskazuje, że zważając 
na współpracę militarną Mołdawii z NATO, taka próba ingerowania członków 
tej organizacji w naddniestrzański proces pokojowy może zniwelować funk-
cjonowanie dotychczasowej struktury bezpieczeństwa tego obszaru, która – 
w opinii decydentów naddniestrzańskich – jest efektywnym mechanizmem od 
dziesięcioleci. Równocześnie zaakcentowano, że OBWE jest integralną częścią 
procesu pokojowego nad Dniestrem (przedstawiciele we Wspólnej Komisji 
Kontrolnej), dysponuje informacjami o skuteczności mechanizmów pokojowych, 
których ważnym elementem są Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej. Wobec tego 
apel o usunięcie obecnego stanu pokoju, którego autorami są również państwa 
członkowskie OBWE, dowodzi podwójnego podejścia do kwestii Naddnie-
strza oraz podważa obiektywność stanowiska tej organizacji. Ministerstwo 
potwierdziło niezmienne poparcie dla obecnego formatu misji pokojowej oraz 
obecności sił rosyjskich, wskazując jednocześnie, że takie deklaracje są jedynie 
propagandowymi atakami, mającymi zniszczyć dialog międzynarodowy na 
rzecz uregulowania stosunków Tyraspol-Kiszyniów (Kommentariy MID PMR 
v svyazi s ocherednymi deklaratsiyami…, 2018). Naddniestrzańscy politycy 
podejmą wszelkie działania, które zapewnią dalsze stacjonowanie rosyjskich sił 
na tym obszarze, gdyż w ich percepcji tylko zbrojna obecność strategicznego 
partnera stanowi gwarancję dla przetrwania niezależnej względem Kiszyniowa 
NRM oraz minimalizuje ryzyko ponownych prób siłowego podporządkowania 
Naddniestrza Mołdawii. Co niezwykle istotne, ten punkt widzenia jest silnie 
popierany przez naddniestrzańskie społeczeństwo, w którym pamięć o wyda-
rzeniach z 1992 r. jest wciąż żywa i niejednokrotnie odnawiana przez czołowych 
decydentów politycznych, stanowiąc jeden z elementów konsolidacji antyzachod-
nich nastrojów wśród mieszkańców. W przypadku jakiejkolwiek transformacji 
sił pokojowych i wyeliminowania czynnika rosyjskiego Tyraspol znajdowałby 
się w niekorzystnej sytuacji strategicznej, a stanowisko Kiszyniowa w trwających 
negocjacjach w formacie 5+2 z pewnością byłoby bardziej stanowcze. Nie należy 
jednak zapominać, że efektywność zabiegów Mołdawii zdecydowanie obniża brak 
porozumienia w tej kwestii na najwyższych szczeblach władzy. Podczas rozmowy 
prezydentów Dodona i Krasnosielskiego w kwietniu 2018 r. prezydent Mołdawii 
wskazywał, że jednym z kluczowych tematów spotkania była obecna misja poko-
jowa. Jak przekonywał, wszystkie strony zaangażowane w jej funkcjonowanie 
wypełniają swoje zadania, dodając, że misja powinna być kontynuowana i za 
niewłaściwe uważa dywagacje na temat jej ograniczenia. To właśnie obecna misja 



82 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 66(2)/2020

pozwala na utrzymanie stabilności na prawym oraz lewym brzegu Dniestru, więc 
należy docenić jej rolę. Również w przeddzień rocznicy zainicjowania operacji 
pokojowej w Naddniestrzu Dodon w ofi cjalnym oświadczeniu podkreślał, że 
przez 26 lat jej funkcjonowania nie odnotowano ani jednego przypadku użycia 
siły między stronami konfl iktu. Bez względu na głosy krytyczne płynące z kraju 
czy zagranicy nie ulega wątpliwości, że pokój nad Dniestrem został przywrócony 
dzięki dotychczasowej misji pokojowej. W opinii prezydenta, dopóki nie zostanie 
wypracowane polityczne rozwiązanie problemu Naddniestrza, nie powstaną 
mechanizmy utrzymywania pokoju w warunkach pokonfl iktowych, mówić 
o likwidacji operacji będą jedynie populiści i prowokatorzy, którzy chcą zdestabi-
lizować sytuację w Mołdawii (Po itogam proshedshey v Benderakh dvustoronney 
vstrechi rukovoditeli Pridnestrov’ya i Respubliki Moldova…2018). Te przykłady 
obrazują, że stanowisko Dodona jest wyraźnie przeciwstawne wobec zabiegów 
prozachodniego premiera Pavla Filipa podejmowanych na arenie międzynaro-
dowej. Obóz proeuropejski widzi w rosyjskim zaangażowaniu jedną z głównych 
przeszkód w dynamizacji negocjacji pokojowych. Wsparcie Moskwy, którym 
dysponują separatystyczne władze, pomaga im w utrzymywaniu asertywności 
względem mołdawskich propozycji uregulowania konfl iktu i perspektywy rychłej 
reintegracji Naddniestrza z Mołdawią.

Należy pamiętać o  zdecydowanym stanowisku Moskwy w  tej kwestii. 
Komentując uchwalenie rezolucji przez ZO ONZ, Dmitrij Polański, pierwszy 
zastępca stałego przedstawiciela Federacji Rosyjskiej przy ONZ, akcentował, że 
dla nikogo nie jest tajemnicą, że to właśnie Federacja Rosyjska jest gwarantem 
stabilności i pokoju w regionie. Ponadto akcentował dwugłos kierownictwa 
Mołdawii w tej kwestii. Równocześnie alarmował o zdecydowanym rozłamie 
wśród państw członkowskich ONZ. Co symptomatyczne, bezwzględna większość 
albo wstrzymała się od głosu, albo postanowiła nie uczestniczyć w głosowaniu 
nad rezolucją. Podobnie jak administracja tyraspolska Polański był rozczarowany 
postawą członków OBWE, którzy nie dostrzegają, że mołdawska inicjatywa 
rujnuje pozytywne efekty działań podjętych przez tę organizację. Co więcej, 
w ocenie przedstawiciela, ta rezolucja może obniżyć prestiż i reputację ONZ, gdyż 
decydenci podjęli kroki bez uwzględnienia opinii społeczeństwa parapaństwa 
(„TASS”, 2018). Bez wątpienia Federacja Rosyjska skoncentruje się na opóźnianiu 
procesu całkowitego usunięcia sił z Naddniestrza, gdyż w przypadku fi nalizacji 
tego przedsięwzięcia straci narzędzie oddziaływania na linię polityczną Moł-
dawii. Brak pełnej kontroli nad całością terytorium stanowi istotną przeszkodę 
w potencjalnej integracji Kiszyniowa z NATO i UE, co jest zgodne z obraną 
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strategią przez rosyjskich decydentów, którzy postrzegają Mołdawię jako część 
rosyjskiej strefy wpływów, będącej projekcją jej mocarstwowości i dominacji 
w przestrzeni poradzieckiej, pomniejszając tym samym wpływ Zachodu na 
politykę Kiszyniowa. Czynnikami sprzyjającymi rosyjskiej ingerencji w sprawy 
wewnętrzne Republiki Mołdawii są zabiegi prezydenta Dodona, który za cel stra-
tegiczny przyjął rewitalizację strategicznego partnerstwa Kiszyniów–Moskwa, 
a tym samym niewspierającego zabiegów mołdawskich stronnictw prozachod-
nich na arenie międzynarodowej.

MIEJSCE NADDNIESTRZA I ROSYJSKICH SIŁ ZBROJNYCH 
NA JEGO OBSZARZE W NOWEJ STRATEGII OBRONY MOŁDAWII

Warto zwrócić uwagę, że problem Naddniestrza oraz rosyjskiej obecności na jego 
obszarze stanowią niezwykle ważne wątki zatwierdzonej przez mołdawski parla-
ment 3 października projektu nowej strategii obrony z 19 lipca 2018 r. Dokument 
Narodowa Strategia Obrony na lata 2018-2022 składa się z 6 rozdziałów: Kontekst 
strategiczny, Wizja strategiczna i cele, Kierunki działania, Zasoby narodowej 
obrony, Etapy i mechanizmy wdrażania, Monitoring, Ocena i sprawozdawczość. 
Już w samym wstępie strategii autorzy wskazują na to, że skoro od momentu 
odzyskania niepodległości przez Mołdawię jej krajowy system obronny został 
odpowiednio skonsolidowany, a jego rozwój postępował wraz z poszanowaniem 
europejskich zasad i wartości, to zbliżenie odzwierciedla akcentowanie w poli-
tyce zagranicznej integracji europejskiej, intensyfi kacji i pogłębiania stosunków 
z NATO, jednocześnie szanując status neutralności Mołdawii. Mimo takiej dekla-
racji wśród najważniejszych interesów narodowych wskazano wprost integrację 
europejską, wkład w zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego oraz 
reintegrację terytorialną. Przytoczone zapisy są niezwykle istotne z perspektywy 
uregulowania kwestii naddniestrzańskiej. Tyraspolska administracja bowiem 
zdecydowanie sprzeciwia się integracji państwa ze strukturami europejskimi, 
widząc w niej zagrożenie dla zachowania tożsamości ludności Naddniestrza oraz 
dalszego strategicznego partnerstwa z Rosją, co stanowi poważne zagrożenie dla 
przetrwania NRM.

Co więcej, punkt 13 rozdziału pierwszego, opisującego środowisko bezpie-
czeństwa państwa, wprost nawiązuje do Naddniestrza. Bezpośrednie zagrożenie 
dla realizacji interesów Kiszyniowa, z których część wymieniono wyżej, stanowi 
potencjał militarny sił separatystycznych, posiadających zewnętrzne wsparcie. 
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Ponadto również zaakcentowano obecność rosyjskich formacji zbrojnych 
nielegalnie stacjonujących na tym obszarze wbrew zapisom konstytucyjnym 
Mołdawii. Ze względu na znaczny potencjał operacyjny tych grup stanowią one 
potencjalne narzędzie realizacji celów strategicznych Moskwy na lewym brzegu 
Dniestru; dodatkowym czynnikiem ryzyka jest skład broni i amunicji niedaleko 
wsi Kołbasna. Te dwie zmienne (potencjał separatystów i stacjonowanie sił 
rosyjskich) składające się na potencjał militarny regionu zostały zidentyfi kowane 
jako główne zagrożenie dla suwerenności i integralności terytorialnej państwa 
(Postanovleniye Nr. 134 ot 19.07.2018 ob utverzhdenii Natsional’noy strategii 
oborony…, 2018). Wskazanie w jednym z najwyższych rangą dokumencie stra-
tegicznym Mołdawii Federacji Rosyjskiej jako zagrożenia dla jej bezpieczeństwa 
odzwierciedla konfrontacyjne nastawienie proeuropejskich środowisk politycz-
nych, co z pewnością uniemożliwi efektywny dialog w formule 5+2, zważywszy 
na kluczową rolę strony rosyjskiej w negocjacjach.

Ponadto mołdawscy decydenci dostrzegają wyraźne powiązanie między 
destabilizacją oraz konfl iktem na Ukrainie a bezpieczeństwem Mołdawii (punkt 
17), gdyż istnieje możliwość rozszerzenia obszaru niestabilności. Ugrupowania 
ekstremistyczne, niejako wzorując się na aktywności ukraińskich separatystów, 
mogą inicjować działania stanowiące elementy wojny hybrydowej na terytorium 
Mołdawii, co może przeszkodzić w realizacji jej strategicznych interesów, takich 
jak: pokojowe uregulowanie konfl iktu naddniestrzańskiego oraz przywrócenie 
integralności terytorialnej, przy zachowaniu pełnej suwerenności (Postanovleniye 
Nr. 134 ot 19.07.2018 ob utverzhdenii Natsional’noy strategii oborony…, 2018). 
Przypuszczalnie taką aktywność naddniestrzańskich bojówek wspierałaby Fede-
racja Rosyjska, której zaangażowanie było kluczowe podczas konfl iktu w latach 
90. XX w., będąc przyczyną sukcesu parapaństwa w starciu ze stroną mołdawską, 
rozpoczynając tym samym proces krzepnięcia państwowości tego podmiotu. 
Z tej perspektywy usunięcie rosyjskich formacji z tego regionu stanowi jeden 
z żywotnych interesów Kiszyniowa i chęć wzmocnienia bezpieczeństwa oraz 
samowładności państwa.

ZAKOŃCZENIE

Nie należy oczekiwać, że Federacja Rosyjska zdecyduje się na dynamizację 
procesu usuwania swoich formacji zbrojnych z obszaru Mołdawii w najbliż-
szym czasie. Wspierając funkcjonowanie nieuznawanej NRM, posiada dogodne 
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narzędzie nacisku na linię polityczną Kiszyniowa. W optyce rosyjskich interesów 
obecny, nieuregulowany status Naddniestrza jest najlepszym wariantem egzy-
stencji tego podmiotu: brak sprawowania pełnej kontroli nad swym terytorium 
stanowi poważną przeszkodę dla Mołdawii w procesie zabiegania o członkostwo 
w Unii Europejskiej i tym samym utrzymuje ją w rosyjskiej strefi e wpływów. Siły 
Zbrojne Federacji Rosyjskiej jawią się jako gwarant utrzymywania niezależności 
Naddniestrza względem Mołdawii, dlatego ich obecność jest jednoznacznie 
popierana przez tyraspolską administrację, która obawia się zwiększenia presji 
w toku negocjacji w sprawie statusu tego regionu w przypadku wycofania się 
rosyjskich formacji. W interpretacji naddniestrzańskich polityków reintegracja 
zbuntowanego regionu z państwem macierzystym może implikować atak na 
tożsamość narodową jego mieszkańców oraz osłabienie kooperacji z Federacją 
Rosyjską, która jest priorytetowa dla budowania dobrobytu naddniestrzańskiego 
społeczeństwa. Na korzyść zabezpieczenia rosyjskich interesów w tym regionie 
wpływa fakt braku harmonijnego i wspólnego stanowiska w tej kwestii czoło-
wych decydentów Republiki Mołdawii. Dwutorowość linii politycznej osłabia 
skuteczność polityki Kiszyniowa wobec problemu Naddniestrza. Zdecydowany 
głos proeuropejskich stronnictw konsekwentnie postulujących usunięcie 
rosyjskich sił zbrojnych, dostrzegających w nich pogwałcenie suwerenności 
i integralności terytorialnej Mołdawii oraz potencjalne wyzwanie dla utrzymania 
pożądanego stanu bezpieczeństwa (ryzyko podobnej destabilizacji państwa jaka 
ma miejsce na Ukrainie), kontrastuje z linią polityczną kreowaną przez Igora 
Dodona. Prezydent kładzie akcent na odbudowę strategicznego partnerstwa 
Kiszyniów–Tyraspol, dlatego popiera dotychczasowy kształt operacji pokojo-
wej w Naddniestrzu, podkreślając skuteczność rosyjskich sił oraz priorytetowe 
znaczenie Rosji jako architekta trwających negocjacji w sprawie ostatecznego 
uregulowania statusu Naddniestrza. Nie należy zapominać o zabiegach szeroko 
pojętej społeczności międzynarodowej, która wspiera stanowisko mołdawskich 
stronnictw proeuropejskich, jednak to wsparcie pozostaje jedynie w sferze 
deklaratywnej.
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— ABSTRAKT —

Autor przedstawia genezę i analizuje symbolikę 
Memoriału Ofi ar Komunizmu w Tallinie. Skupia 
się na założeniach koncepcyjnych przyjętych 
przez jego autorów, ale też bierze pod uwagę 
dokonywane później interpretacje przesłania 
monumentu. Przywołuje wydarzenia, do 
których odnosi się to miejsce pamięci. Opisuje 
okres sowieckiej okupacji Estonii i przedstawia 
bilans dokonywanych w tamtym czasie represji 
– masowych aresztowań, potajemnych egzekucji, 
deportacji ludności i brutalnej kolektywizacji 
rolnictwa. Tak zarysowany kontekst historyczny 
pozwala lepiej zrozumieć znaczenie opisywanego 
pomnika i jego miejsce na mapie pamięci współ-
czesnej Estonii. Autor zwraca jednocześnie uwagę, 
że talliński pomnik stanowi istotny element nie 
tylko estońskiej, ale też – szerzej – europejskiej 
pamięci o ofi arach stalinizmu i komunizmu. 
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— ABSTRACT —

Th e author presents a genesis and analyzes the 
symbolism of the Memorial to the Victims of 
Communism in Tallinn. It focuses on conceptual 
assumptions adopted by its authors, but also takes 
into account later interpretations of the monu-
ment’s message. It recalls historical events the 
memorial site relates to. It describes the period of 
the Soviet occupation of Estonia and presents the 
balance of repressions made at that time – mass 
arrests, secret executions, deportations of people, 
and brutal collectivization of agriculture. Th e 
historical context outlined in such way allows 
for a  better understanding of signifi cance of 
the monument in question and its place on the 
memory map of contemporary Estonia. Th e 
author also notes that Tallinn’s monument is an 
important element of not only Estonian, but also 
– more broadly – of the European memory of the 
victims of Stalinism and Communism.
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„Pomniki to słupy graniczne, w  których ludzie wyrażają symbole swoich 
ideałów, swoich celów i swego postępowania. Są one przeznaczone do tego, by 
przetrwać epokę, w której powstały i zostawić spadek dla przyszłych pokoleń” 
(Grzesiuk-Olszewska, 2003, s. 5). Te słowa szwajcarskiego historyka architektury 
– Siegfrieda Giediona – wydają się ważną wskazówką w obserwowaniu miejsc 
pamięci. Przypominają, że wchodząc w przestrzeń upamiętnienia, stworzoną 
za pomocą konkretnych monumentów, mamy szansę lepiej zrozumieć, jakiego 
rodzaju wartości pielęgnują ci, którzy ją zbudowali. Chodzi zarówno o wartości 
społeczne, jak i polityczne, państwowe, narodowe czy ogólnoludzkie. Można 
więc powiedzieć, że w pomnikach widzimy signum temporis; miejsca pamięci 
nie tylko przenoszą nas do przeszłości i spraw minionych, ale też przynoszą nam 
odpowiedzi na ważne pytania dotyczące dzisiejszych uwarunkowań.

Jaką rolę odgrywa Memoriał Ofi ar Komunizmu w Tallinie? Jakie wartości 
pomaga pielęgnować? Jakie zawiera w sobie komunikaty i jakie nowe komuni-
katy pozwala tworzyć aktorom życia publicznego? Do jakich dyskusji zaprasza 
i czy staje się osią sporów o przeszłość? Czy stanowi ogniwo spajające, czy raczej 
konfrontacyjne narzędzie przecinające świadomość społeczną? 

Szukając odpowiedzi na te pytania, uwagę należy skupić zarówno na mate-
rialnym wymiarze pomnika – jego konstrukcji architektonicznej i otoczeniu, 
w które został wpisany – jak i na jego warstwie symbolicznej, która wzmacnia 
przesłanie płynące z tej przestrzeni upamiętnienia. Zadać należy więc pytanie 
o to, jakie środki i narzędzia zostały wykorzystane przez twórców monumentu 
na etapie opracowywania jego koncepcji i realizacji przyjętych założeń. Istotne 
będzie również zrekonstruowanie przekazów, które towarzyszyły inauguracji 
tego miejsca pamięci, ponieważ pozwolą one odkryć interpretacje pomniko-
wego przesłania pojawiające się w życiu publicznym. Mogą one wszak odbiegać 
od pierwotnych założeń – pogłębiając przyjęte przez autorów monumentu 
idee upamiętnienia lub dopisując do niej nowe, nieeksponowane wcześniej, 
elementy. 

Ażeby w pełni zrozumieć znaczenie pomnika, jego rolę i miejsce na mapie 
pamięci współczesnej Estonii, należy najpierw zarysować kontekst historyczny 
poprzez odwołanie się do wydarzeń, które dokumentuje i upamiętnia. 
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SOWIECKA OKUPACJA ESTONII I JEJ OFIARY

Okres sowieckiej okupacji Estonii to – już u początków – masowe aresztowania, 
które rozpoczęły się w 1940 roku po wkroczeniu wojsk radzieckich do kraju. 
W pierwszych dwunastu miesiącach represje dotknęły około 10 tysięcy osób 
i były wymierzone w elity polityczne i wojskowe, w ofi cerów i funkcjonariuszy 
policji oraz w tych obywateli, którzy nie podporządkowywali się władzy ZSRR. 
Do więzienia trafi li między innymi byli przywódcy państwa. Czterech z nich 
– Friedrich Karl Akel, Jüri Jaakson, Jaan Tõnisson i Jaan Teemant – zostało 
zamordowanych. Aresztowania objęły również zdecydowaną większość byłych 
ministrów estońskiego rządu i wojewodów oraz znaczną część członków ostat-
niego parlamentu Estonii. Większość uwięzionych urzędników państwowych 
została zamordowana lub zmarła w nieludzkich warunkach. Ci, którym udało się 
wrócić do ojczyzny, byli zmuszani do rezygnacji z zawodu i do życia w trudnych 
warunkach (Imprisonment and Annihilation of the Political Elite).

W ślad za aresztowaniami dokonywanymi przez NKWD szły deportacje 
ludności, w ramach których tysiące Estończyków – w tym dzieci – trafi ło na 
Syberię. Wielu z nich – z powodu chorób, głodu i dramatycznie trudnych warun-
ków życia – umierało. Część jeszcze w czasie transportów, inni w sowieckich 
obozach pracy przymusowej w odległych rejonach Związku Radzieckiego, gdzie 
więźniowie byli zmuszani do ciężkiej pracy fi zycznej. Władze sowieckie przy-
gotowywały się do tej operacji na długo przed rozpoczęciem okupacji Estonii, 
między innymi opracowując listy osób objętych później represjami. Poddawani 
byli im politycy, sędziowie, urzędnicy, dowódcy wojskowi, ofi cerowie policji 
i organów bezpieczeństwa, działacze organizacji studenckich, osoby walczące 
zbrojnie z Sowietami, przedsiębiorcy, bankierzy, duchowni, osoby mające kon-
takty zagraniczne i członkowie Czerwonego Krzyża. Wszyscy oni zostali uznani 
za „element antysowiecki” i „obcy społecznie”, który – zgodnie z decyzjami 
sowieckich organów – należy usunąć z kraju wraz z rodzinami. Pierwsze depor-
tacje zaczęły się nocą i wczesnym rankiem z 13 na 14 czerwca 1941 roku. Objęci 
nimi wówczas Estończycy zostali wydaleni bez formalnych procesów i decyzji 
sądów. Na spakowanie swoich rzeczy mieli godzinę. W domach zostawiali więc 
niemal cały majątek, który następnie był im konfi skowany. Wygnani z kraju byli 
transportowani wagonami towarowymi przeznaczonymi do przewozu bydła. 
Operacją tą objęci byli także starsi, poważnie chorzy ludzie oraz ciężarne kobiety. 
Jedną czwartą wszystkich deportowanych w czerwcu 1941 roku stanowili nieletni 
– poniżej 16. roku życia (Estonia Remembers the Soviet Deportations). 
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Wielu mieszkańców Estonii dotknął też inny problem, uznawany za jedną 
z największych zbrodni wojennych w pierwszym roku okupacji sowieckiej. 
Chodzi o  nielegalną mobilizację obywateli Republiki Estońskiej do Armii 
Czerwonej. W latach 1940–1941 przymusowo wcielonych do oddziałów wojska 
Związku Radzieckiego zostało prawie 45 tysięcy ludzi, większość z nich latem 
1941 roku – po wybuchu wojny z Niemcami. Znaczna część z nich nie trafi ła do 
oddziałów walczących na froncie, ale do tak zwanych batalionów budowlanych 
na Syberii i na północy Rosji. Jak odnotował Jan Lewandowski – „warunki pracy 
i wyżywienia w tych formacjach niewiele różniły się od tych, jakie panowały 
w obozach pracy. Dowodem na to może być chociażby fakt, że jedna trzecia 
zmobilizowanych młodych mężczyzn nie przeżyła najbliższej zimy” (Lewan-
dowski, 2001, s. 155). W świetle tych wydarzeń łatwiej jest odczytać pozytywną 
reakcję dużej części mieszkańców Estonii na wkroczenie wojsk niemieckich do 
ich kraju. Wydaje się ona wymownym obrazem oddającym skalę sowieckich 
represji. „Nie jest to rzecz łatwa do zrozumienia dla mieszkańca Zachodu, ale 
z punktu widzenia Tallina, Rygi czy Wilna rosnące prawdopodobieństwo wkro-
czenia hitlerowców było odczuwane jak błogosławiona szansa na wyzwolenie od 
Wyzwolenia” – tak ujął to Norman Davies, opisując ten fragment dziejów Europy 
(Davies, 1998, s. 1072). 

Sowiecka kampania terroru, obejmująca potajemne egzekucje, nasiliła się 
po ponownym zajęciu kraju przez wojska radzieckie w 1944 roku. „Oskarżenie 
o «estoński burżuazyjny nacjonalizm», do którego często dołączano zarzut 
«kosmopolityzmu», stanowiło pretekst do czystek we wszystkich sferach i insty-
tucjach życia publicznego” (Lewandowski, 2001, s. 171). Strach zmusił wówczas 
około 80 tysięcy ludzi – cywilów i żołnierzy – do ucieczki z Estonii na Zachód, 
głównie do Niemiec, Szwecji i Finlandii. Część z nich nie dotarła do celu – ginąc 
głównie w Morzu Bałtyckim. Około 20 tysięcy Estończyków sprowadzono siłą 
do okupowanego kraju. Po przybyciu do ojczyzny kilka tysięcy z nich trafi ło do 
aresztu (Lewandowski, 2001, s. 171).

Represjom wymierzonym w zdrowie i życie mieszkańców kraju towarzyszyły 
operacje zmierzające do przebudowy świadomości społecznej Estończyków. Stąd 
intensywne kampanie mające niszczyć narodowe podejście do historii i narzucić 
nową jej wizję. Promowana w ten sposób narracja historyczna była jednoznacznie 
podporządkowana celom ideologicznym i politycznym. Używała zafałszowań, 
kłamstw, wybiórczego podejścia do faktów oraz arbitralnego interpretowania 
wydarzeń z przeszłości. W podejściu tym obecne były trzy sowieckie dogmaty, 
które miały stanowić fundament w budowie „właściwej” estońskiej historii. 
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Były to: odwieczna walka klas, przyjaźń rosyjsko-estońska i estońsko-niemiecki 
antagonizm (Kreegipuu, Lauk, 2007, s. 45). 

Tak prowadzona polityka reżimu sowieckiego rodziła żywy sprzeciw, czego 
przejawem była aktywność estońskiego ruchu oporu. Ważną jego część stanowili 
„leśni bracia”, czyli estońscy partyzanci ukrywający się w lasach i zbrojnie wystę-
pujący przeciwko aneksji kraju przez ZSRR. Jesienią 1944 roku w estońskich 
lasach znalazło się około 35-40 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Zdecydowana 
mniejszość była uzbrojona (około 10 tysięcy osób). Byli to zarówno członkowie 
formacji niemieckich, którym nie udało się przedostać na Zachód, jak również 
mężczyźni chcący uniknąć wcielenia do Armii Czerwonej oraz ludność obawia-
jąca się represji ze strony władzy radzieckiej. „W związku z działalnością «leśnych 
braci» od 1945 r. grupy NKWD chodziły po gminach, przesłuchując i maltretując 
członków rodzin «leśnych» oraz terroryzując całe okolice. Powodowało to kolejne 
ucieczki zagrożonych do lasu” (Lewandowski, 2001, s. 170). Członkowie grup 
leśnych byli aktywni jeszcze w drugiej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku. 
Sowieckie organy bezpieczeństwa uwięziły ponad 10 tysięcy z nich, a prawie 2 
tysiące zamordowały w lasach. Ruch oporu wygasał po śmierci Józefa Stalina 
i zahamowaniu masowego terroru. Pierwszą amnestię ogłoszono w marcu 1953 
roku, ale uwolniono wówczas niewielu więźniów politycznych. Odzyskiwali oni 
wolność później, stopniowo, do końca lat pięćdziesiątych. Jedynie niewielka ich 
część podlegała procesowi rehabilitacji sądowej. Na ogół nie odzyskiwali więc 
majątku skonfi skowanego im po aresztowaniu. Wielu nie wolno było wracać do 
domów. Ostatni więźniowie polityczni uzyskali zgodę na przyjazd do ojczyzny 
dopiero w 1989 roku (Lewandowski, 2001, s. 170). 

Znaczący wpływ na losy leśnej partyzantki miały wydarzenia z marca 1949 
roku, stanowiące jedną z najczarniejszych kart w historii rządów reżimu sowiec-
kiego w Estonii. 25 marca 1949 roku radzieckie władze przeprowadziły masową 
deportację ludności, obejmującą 7552 rodziny uznane za wrogów władzy 
radzieckiej. Zaledwie w kilka dni – w ramach operacji „Priboi”, obejmującej też 
Łotyszy i Litwinów – z Estonii na Syberię, bez decyzji sądowych, przesiedlonych 
zostało prawie 21 tysięcy osób, głównie kobiet i dzieci, a ich majątek został zajęty. 
Deportowani wówczas Estończycy zostali przewiezieni wagonami towarowymi 
do Kraju Krasnojarskiego oraz do obwodów nowosybirskiego, irkuckiego 
i omskiego (Th e Deportation of March 1949 and the Other Deportation; Miljan, 
2004, s. 21).

Operacja ta miała – między innymi – przerwać i zakończyć wspieranie anty-
radzieckiej partyzantki przez mieszkańców wsi. Chodziło o to, by leśne oddziały 
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straciły oparcie, jakie w nich znajdowały. Ale przeprowadzane wtedy deportacje 
miały też inny cel. Chodziło o złamanie oporu ludności państw bałtyckich wobec 
Sowietów i ułatwienie brutalnej kolektywizacji rolnictwa. W ten sposób do grup 
wcześniej poddawanych represjom (elity polityczne i społeczne, mieszkańcy 
miast) dołączono kolejną – drobne chłopstwo. Proces ten postępował nie tylko 
w Estonii, ale też w innych włączonych do ZSRR nadbałtyckich republikach – 
na Litwie i na Łotwie. „Na miejsce wysiedlonych napływali masowo Rosjanie. 
W rezultacie kolektywizacji udział kołchozów w powierzchni ziemi uprawnej 
wzrósł w 1950 r. we wszystkich trzech republikach do ponad 95%” – odnotowuje 
Wojciech Roszkowski (Roszkowski, 1997, ss. 57–58).

W podsumowaniach okresu II wojny światowej oraz późniejszych represji 
podkreśla się, że z powodu polityki terroru Związku Radzieckiego Estonia stra-
ciła około jednej piątej swojej populacji. Przy czym szczególny nacisk kładziony 
jest tutaj na słowo „około”, ponieważ nie mamy możliwości ustalenia liczby 
ofi ar z dużą dokładnością i pewnością – między innymi z powodu fałszowania 
i ukrywania danych przez władze sowieckie. Nie bez znaczenia jest również to, 
że w wielu obszarach takich danych po prostu brakuje, a w wielu przypadkach 
są rozproszone i wciąż wymagają opracowania (Tarand, 2004, s. 137). 

W odniesieniu do okresu II wojny światowej odnotowane w Estonii „straty 
materialne obliczano na ponad połowę zasobów mieszkaniowych, 45 proc. 
przemysłu i 40 proc. linii kolejowych. W rolnictwie zmniejszyła się powierzchnia 
upraw, pogłowie zwierząt gospodarskich i wydajność z hektara. Ubytek ludno-
ści szacuje się na około 25 proc. (wobec 1 121 939 mieszkańców na 1 stycznia 
1940 r. i 854 tys. w 1946 r.). Około 30 tys. z tej liczby to polegli żołnierze różnych 
formacji, a 80 tys. ci, którym udało się przedostać na Zachód” (Lewandowski, 
2001, s. 163). Za Janem Lewandowskim należy zwrócić uwagę, że bilans działań 
wojennych prowadzonych na terenie tej bałtyckiej republiki obejmował wiele 
grup – „od wymordowanych przez wojujące strony na terenie Estonii, poprzez 
zmarłych w radzieckich obozach, po tych, którzy stracili życie w czasie bombar-
dowań i ucieczki na Zachód” (Lewandowski, 2001, ss. 163–164). Z kolei gdy pod 
uwagę bierzemy cały okres 1940–1991, liczba ofi ar śmiertelnych sięga 90 tysięcy. 

Wśród wielu miejsc, w których Estończycy byli zatrzymywani i mordowani, 
wskazać można na przykład więzienie Patarei, cele więzienne w kwaterze głów-
nej NKWD w Tallinie, obszar Dworu Scheelów w Pirita-Kose oraz więzienie 
w Tartu. Jednakże w wielu przypadkach nie da się określić konkretnych miejsc 
– zarówno śmierci, jak i pochówku estońskich ofi ar sowieckich represji. Powo-
dem jest chociażby to, że więźniów politycznych – jak zostało to już wcześniej 
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wspomniane – wysyłano w odległe regiony Związku Radzieckiego, gdzie byli 
zmuszani do pracy. Większość ofi ar sowieckiego terroru w Estonii spoczywa 
więc w bezimiennych grobach. Tym ważniejsze zatem wydają się poświęcone im 
miejsca, które mają pielęgnować pamięć o ich historii, jak na przykład monument 
wzniesiony w Tallinie, usytuowany w dzielnicy Pirita. 

MEMORIAŁ OFIAR KOMUNIZMU 

Otwarty 23 sierpnia 2018 roku Memoriał Ofi ar Komunizmu w Tallinie (Eesti 
Kommunismiohvrite Memoriaal) przywołuje pamięć – wymienionych z nazwi-
ska – ponad 22 tysięcy Estończyków, którzy nigdy nie wrócili do domów; zostali 
rozstrzelani, zginęli w zsyłkach i innych represjach dokonywanych przez sowiec-
kie władze w latach 1940–1991. Jak ujął to Estoński Instytut Pamięci Historycz-
nej – miejsce to ma „trwale przypominać o kruchości wolności i ludzkiego życia, 
a także wzywać Estończyków – żyjących teraz i w przyszłości – do zachowania 
ich domu, czyli wolnej ojczyzny” (A Memorial to the Victims of Communism 
Opens in Estonia).

Uroczystość inauguracji obiektu – wpisana w kalendarz obchodów stulecia 
niepodległości Estonii – przypadła w Europejski Dzień Pamięci Ofi ar Stalinizmu 
i Nazizmu, nazywany również Międzynarodowym Dniem Czarnej Wstążki. To 
święto zostało ustanowione w 2009 roku przez Parlament Europejski z inicjatywy 
państw bałtyckich „celem upamiętnienia ofi ar masowych deportacji i ekstermina-
cji, a jednocześnie ściślejszego zakorzenienia demokracji i wzmocnienia pokoju 
i  stabilizacji naszego kontynentu” (Oświadczenie Parlamentu Europejskiego 
w sprawie ogłoszenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofi ar Stalinizmu 
i Nazizmu). Obchody tego dnia wyznaczono na rocznicę Paktu Ribbentrop-Moło-
tow, zawartego w 1939 roku pomiędzy Trzecią Rzeszą a Związkiem Radzieckim, 
którym przywódcy obu państw wyznaczyli swoje strefy interesów i wpływów 
w tej części Europy. Dzień Pamięci Ofi ar Stalinizmu i Nazizmu ma przypominać 
o dokonywanych przez lata aktach agresji – zbrodniach wojennych i zbrodniach 
przeciwko ludzkości – oraz wspierać aktywne obywatelstwo europejskie i aktywną 
pamięć europejską, co ma zapobiegać powtórzeniu się zbrodni obu reżimów 
w jakiejkolwiek formie (Oświadczenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ogło-
szenia dnia 23 sierpnia Europejskim Dniem Pamięci Ofi ar Stalinizmu i Nazizmu).

Na to, że jest to wciąż aktualne zadanie i wyzwanie zwróciła uwagę prezydent 
Estonii Kersti Kaljulaid. W czasie inauguracji tallińskiego pomnika mówiła, 
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że nadal można spotkać ludzi usprawiedliwiających totalitarne ideologie. Ich 
zdaniem są one w swej istocie szlachetne, a jedynie ich wprowadzanie w życie 
jak dotąd się nie powiodło. „Ale każda ideologia totalitarna jest z natury wro-
giem wolności i z własnego doświadczenia historycznego znamy jej wysoką 
cenę” – podkreślała prezydent Kaljulaid. Przekonywała jednocześnie, że demo-
kratyczne państwa powinny zawsze dążyć do tego, by nienawiść nie stawała 
się nigdy motorem działania. „Musimy myśleć o utrzymaniu oraz ochronie 
demokracji i europejskich wartości moralnych – praw i wolności obywatela – 
przed wszelkimi formami populizmu i ekstremizmu. Tylko wtedy możemy być 
pewni przyszłości naszych dzieci i wnuków” – podkreślała prezydent Estonii 
(Estonia Opens 30.000 sqm Memorial in Remembrance of Victims of Commu-
nism). Z kolei minister sprawiedliwości Urmas Reinsalu dodawał, że wizyta 
w miejscu „będącym hołdem dla wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci, które 
oddały życie dla Estonii jako ofi ary sowieckiego reżimu komunistycznego”, 
powinna skłaniać do refl eksji, że dla Estończyków życie w wolnym kraju nie jest 
związane jedynie z abstrakcyjną ceną. „Utrata wolności, wynikająca z umowy 
zawartej pomiędzy reżimami – nazistowskim i komunistycznym – kosztowała 
życie ponad jednej piątej naszego narodu” – podkreślał szef estońskiego resortu 
sprawiedliwości (A Memorial for the Estonian Victims of Communism in Maar-
jamäe is Open).

KONCEPCJA MIEJSCA PAMIĘCI

Memoriał Ofi ar Komunizmu w Tallinie, usytuowany na powierzchni 30 tysięcy 
metrów kwadratowych, obejmuje dwie zasadnicze strefy. Pierwsza – określana 
jako „Podróż” – to stworzone z muru przejście, stanowiące odwołanie do okresu 
walki z komunistycznym terrorem. Ukazuje zderzenie konkretnych osób z bezli-
tosnym, „zimnym”, brutalnym systemem totalitarnym (Memorial for the Estonian 
Victims of Communism). Nazwiska tych osób – ofi ar komunizmu – są właśnie 
w tym miejscu zapisane na ścianach korytarza. Ich zderzenie z tamtym światem 
zostaje niejako przeniesione na wszystkich odwiedzających pomnik, zaproszonych 
do symbolicznej wędrówki monumentalnym, dwustumetrowym korytarzem 
stworzonym za pomocą bardzo wysokich i ustawionych w niezbyt dużej odle-
głości betonowych ścian, które zostały obłożone ciemnymi metalowymi płytami. 
Taka „scenografi a” upamiętnienia ma wywoływać w odwiedzających to miejsce 
określone reakcje (których katalog nie musi być oczywiście zamknięty). Wejście 
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w taką przestrzeń może bowiem przytłaczać, budzić poczucie dyskomfortu, 
osamotnienia, izolacji czy wręcz osaczenia i zderzenia z nieprzyjaznym światem. 

Istotne jednak jest to, że kamienna ścieżka korytarza prowadzi ku widocz-
nemu z daleka wyjściu. To punkt stanowiący przejście do drugiej części memo-
riału, a zarazem – na gruncie symbolicznym – miejsce oddające kres trwającej 
wiele dekad walki z systemem komunistycznym. Autorzy pomnika przenoszą 
nas w ten sposób do drugiej części obiektu, czyli „Ogrodu Domowego”, w którym 
„wspomnienia przenikają się z marzeniami i tęsknotą za domem” (Home Gar-
den). To otwarty park z miejscem przygotowanym do organizacji uroczystości 
upamiętniających ofi ary1. Tworzy atmosferę spokoju i bezpieczeństwa, czego 
symbolem są tu żywe drzewa – 170 owocujących jabłoni – i rój miodnych 
pszczół umieszczonych w postaci rzeźb na ścianie pomnika. To 28 tysięcy trój-
wymiarowych odlewów, nawiązujących do ofi ar sowieckich represji. Odwołują 
się do nich zacytowane w tym miejscu słowa jednego z najbardziej znanych 
estońskich poetów Juhana Liiva, który w pszczołach wracających do swojego ula 
dostrzegł podobieństwo do życia narodu; tak jak nie wszystkie pszczoły mogą 
dotrzeć do celu, tak też nie wszyscy ludzie mogą doczekać kresu walki o wolność 
i tęsknoty za ojczyzną (A Memorial for Communism Victims of Estonia is Opened 
Tommorow in Maarjamäe). 

Wydaje się przy tym, że symboliczne przejście roju pomiędzy upamiętnia-
jącym ofi ary korytarzem a usytuowanym na jego skraju ogrodem może być 
tutaj rozumiane przynajmniej na dwa sposoby. Przemieszczanie się pomiędzy 
nimi może być odczytywane nie tylko jako dojście do ogrodu, czyli osiągnięcie 
celu, bezpieczeństwa, pokoju. Z drugiej strony w tak urządzonej przestrzeni 
memoryzacji możemy dostrzec symboliczny proces, który w ogrodzie bierze 
swój początek. 

„Aby dotrzeć do ogrodu, trzeba wyruszyć w podróż. Aby wyruszyć w podróż, 
trzeba opuścić ogród” – tak odnotowano w opisie projektu pomnika. Oto jed-
nostka opuszcza swój „przydomowy ogród” – czyli swoją strefę bezpieczeństwa, 
ażeby wniknąć we wrogi, bezwzględny świat, w którym toczy walkę i nierzadko 
zostaje pokonana przez bezlitosny system. Jak opisuje to Estoński Instytut Pamięci 
Historycznej – „ludzie zostali siłą zabrani z domu i zmuszeni do kroczenia ścieżką 

1 Pomnik w szczególny sposób przywołuje też elitę wojskową Estonii i bohaterów wojny o nie-
podległość, którzy padli ofi arą sowieckiego terroru. W tym miejscu upamiętnieni zostali estońscy 
generałowie i ofi cerowie, którzy wraz z emerytowanymi żołnierzami zostali aresztowani albo straceni, 
bądź też zginęli w więzieniach.
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cierpienia. Tylko niektórzy z nich byli w stanie je przetrwać i wrócić do ogrodu” 
(A Memorial to the Victims of Communism Opens in Estonia). Jednakże ofi ara 
każdego z nich, wpisująca się w działanie całego roju, przyniosła ostatecznie dobre 
owoce, które widzimy na owocujących drzewach. 

Wykorzystanie przyrody, a także płynne wkomponowanie pomnika w oto-
czenie, ma tu zresztą dodatkowe znaczenie. Mimo swojej monumentalności 
przestrzeń upamiętnienia nie przytłacza odwiedzających – „spotyka się” tu 
niejako z okolicą, w której toczy się normalne życie. W pobliżu znajdują się 
domy mieszkalne. Jest też boisko, na którym młodzież uprawia sport. Cisza 
memoriału spotyka się więc i przenika z odgłosami codzienności. Pamięć nie 
jest tu zatem zamknięta w sakralnych ramach, ale zostaje wtopiona w rzeczy-
wistość, powszedniość. Zanurzenie pamięci w życiu mieszkańców wydaje się tu 
być wyraźnym sygnałem. Refl eksja nad przeszłością i upamiętnienie tych, którzy 
cierpieli z powodu opresji, nie ma się odbywać w odosobnieniu, zamknięciu 
w sterylnej przestrzeni, wyłączeniu z codziennych zajęć. Przeciwnie. Wspomi-
nanie nie oznacza więc konieczności odseparowania się od świata. Jest raczej 
zaproszeniem historii do współczesności, próbą budowy mostu pomiędzy nimi. 

ESTOŃSKO-ROSYJSKI KONFLIKT PAMIĘCI 

Nie można w pełni odczytać symboliki miejsca pamięci – bez obserwacji jego 
najbliższego otoczenia. W przypadku tallińskiego monumentu, wzniesionego 
dla upamiętnienia ofi ar komunizmu, niezwykle ważnym punktem odniesienia 
jest znajdujący się w pobliżu kompleks pamięci Maarjamäe (Wzgórze Marii). 
W 1960 roku w tym miejscu – nad brzegiem morza – ustawiony został obelisk, 
przywołujący wydarzenia z 1918 roku i upamiętniający bolszewickie ofi ary wojny 
domowej w Rosji. W kolejnych latach miejsce pamięci było rozbudowywane, 
a wznoszenie całego kompleksu ukończono w 1975 roku. Ideą przyświecającą 
jego twórcom było nie tylko odwołanie się do historii wojny domowej, ale też 
uhonorowanie sowieckich żołnierzy, którzy polegli w walkach przeciwko nazi-
stom w okresie II wojny światowej. Dla dopełnienia obrazu tego miejsca należy 
dodać, że usytuowane tu symboliczne groby i rzeźby oraz amfi teatr z widokiem 
na panoramę Zatoki Tallińskiej – umieszczono w bezpośrednim sąsiedztwie 
niemieckiego cmentarza wojennego, niszczonego w czasach sowieckiej okupacji 
Estonii (dziś częściowo odrestaurowanego).
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Proradzieckie – czy wręcz antyestońskie – znaczenie tego miejsca stało się 
istotnym problemem po odzyskaniu niepodległości przez Estonię, kiedy możliwe 
tam było zainicjowanie otwartej debaty o skutkach sowieckich zbrodni. Maar-
jamäe – jako kompleks pamięci – stworzony był przecież po to, by uhonorować 
tych, którzy ulegli urokowi rządów sowieckich i aktywnie włączyli się w ich 
realizację. Ukazuje więc złożoność procesów historycznych, z jakimi mieliśmy do 
czynienia w tej części Europy w ostatnim stuleciu. Miejsce to – jak wiele innych, 
nie tylko w Estonii – zmusza do refl eksji nad historią krajów, które znalazły się 
w zasięgu wpływów Związku Radzieckiego i na lata zostały pozbawione prawa 
do samodzielnego decydowania o swoich losach (Maarjamäe memorial – Maria’s 
Hill Memorial).

Zmieniający się na przestrzeni lat stosunek do tallińskiego kompleksu 
Maarjamäe pozwala nam zaobserwować przykład „konfl iktu pamięci”, czyli 
swoistego zderzenia odmiennych – sprzecznych wręcz – spojrzeń na przeszłość, 
jej interpretacji i ocen. Takie „konfl ikty pamięci przybierają różne formy i są 
zjawiskiem nieuchronnym, skoro sama przeszłość bywa w różny sposób pamię-
tana, interpretowana i reprezentowana przez różne wspólnoty pamięci” (Forecki, 
2014, s. 193). Na niewielkiej przestrzeni miejskiej – w obszarze wyznaczonym 
do upamiętnienia historycznych wydarzeń oraz ich bohaterów – pojawia się 
wyraźne napięcie wypływające z narodowych perspektyw, a także z mitów wspie-
rających politykę historyczną Estonii i Rosji. W tym przypadku – jak w wielu 
innych konfl iktach pamięci – wizja dziejów pielęgnowana przez potomków ofi ar 
wojny i czasów okupacji konfrontowana jest z pamięcią sprawców. Mamy tu do 
czynienia z drastycznie odmiennymi perspektywami. Nie jest to jedynie kwestia 
rozłożenia akcentów czy niuansowania w odniesieniu do wybranych aspektów, 
ale kwestia zasadniczych sporów dotyczących ról odegranych przed laty przez 
przedstawicieli obu narodów, a więc i hipoteki win, jakie wiążą się z tamtymi 
wydarzeniami. W tym sensie – paradoksalnie – owo zderzenie może wspierać 
samą ideę upamiętnienia zrealizowaną przez estońskie władze. Zapobiega temu, 
o czym przed laty pisał Robert Musil, kiedy przekonywał, że „nie ma na tym 
świecie niczego, co byłoby tak niewidzialne jak pomniki” (Bałus, 2014, s. 288). 
Oba monumenty usytuowane w Tallinie niewątpliwie są widoczne, a ich bliskie 
sąsiedztwo zaprasza do (nierzadko emocjonalnej) dyskusji, „ożywia” trudną 
pamięć, konfrontuje ją, przeciwdziała fasadowości wspominania. Inicjowana 
w ten sposób refl eksja każe wciąż na nowo stawiać pytania o wykładnię prze-
szłości i upominać się o odpowiedź. 



98 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 66(2)/2020

* 
*
 *

Memoriał poświęcony ofi arom komunizmu w Estonii jest symbolem pamięci 
o wydarzeniach historycznych, środkiem dokumentującym historię i wyrazem 
hołdu złożonego ofi arom sowieckiego reżimu oraz bohaterom walczącym 
o niepodległość kraju. To wszystko tworzy historyczny wymiar tego miejsca 
pamięci. Z kolei w wymiarze społecznym – monument stanowi zarówno spo-
iwo świadomości społecznej, jak również narzędzie wspierające kształtowanie 
tożsamości narodowej. Jest także przestrzenią debaty publicznej oraz miejscem 
świętowania i organizowania rytuałów. Nie można również zapomnieć o eduka-
cyjnej roli, jaką ma do odegrania talliński pomnik. Spełnia on określone funkcje 
także w wymiarze politycznym. Jest bowiem swoistym medium w przestrzeni 
politycznej – pozwala podmiotom politycznym wysyłać określone komunikaty 
do społeczeństwa. Tym samym wspiera kształtowanie treści pamięci zbiorowej. 
I wreszcie – staje się również narzędziem w polityce międzynarodowej (konfl ikt 
pamięci). Memoriał nie tylko przywołuje historię, którą ma przypominać, ale też 
wchodzi w swoisty dialog z usytuowanym w bliskim sąsiedztwie kompleksem 
upamiętnienia, poświęconym innym bohaterom (lub bohaterom innych). Pole-
mizuje więc z wizją historyczną zawartą w tym pomniku. Zaprasza do dyskusji 
i namysłu. Przewartościowuje, przebudowuje pamięć zbiorową. W tym sensie 
potwierdza, że pamięć jest dynamiczna, zmienna, plastyczna – daje się wciąż na 
nowo kształtować. 

Znaczenie pomnika wypływa oczywiście nie tylko z przyjętych w czasie 
jego tworzenia koncepcji i założeń. Kolejne konteksty dodają temu miejscu 
przedstawiciele życia publicznego, którzy przypisują mu określoną wartość, na 
przykład biorąc udział w uroczystościach organizowanych w tej przestrzeni 
upamiętnienia. Podkreślają przy tym często uniwersalne przesłanie monumentu 
skierowane do przyszłych pokoleń. Mówią o konieczności ochrony demokracji 
i związanych z nią wartości. Podkreślają konieczność stawiania oporu nienawiści, 
populizmowi i rozmaitym formom ekstremizmu. Widzą w nim przestrogę przy-
pominającą o wysokiej cenie wolności. Nawołują do jej obrony przed mogącymi 
pojawiać się zagrożeniami.

Pomnik Ofi ar Komunizmu w Tallinie odnosi się oczywiście w sposób bez-
pośredni do historii Estonii, ale jednocześnie stanowi zaproszenie do głębszej 
refl eksji – nie tylko nad losami Estończyków. W monument ten zostało wpisane 
uniwersalne przesłanie odnoszące się do ofi ar stalinizmu i komunizmu w różnych 
krajach. Miejsce pamięci stworzone w estońskiej stolicy zawiera w sobie ładunek 
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stanowiący część kultury pamięci w wymiarze europejskim, ponadnarodowym, 
wspólnotowym. Choć jednocześnie pokazuje wyraźnie, że pamięć o wydarze-
niach tworzących panoramę historii Europy w XX wieku jest podzielona. Biorąc 
pod uwagę naturę tego podziału – świadomość historyczną, elementy tożsa-
mościowe czy mity narodowe wykorzystywane w polityce – trudno oczekiwać, 
że pamięć ta zostanie ujednolicona, zuniformizowana. Niewątpliwie jednak 
dokumentowanie przestępstw totalitarnych reżimów i brutalnych ideologii 
oraz przypominanie ich w obiektach upamiętnienia stanowi ważne spoiwo tej 
pamięci. 
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— ABSTRAKT —

Artykuł podejmuje tematykę związaną z pozycją 
Tatarów krymskich w geopolitycznej rywalizacji 
mocarstw o  Półwysep Krymski. Region ten 
zamieszkiwany jest przez przedstawicieli różnych 
kultur, tradycji i narodowości, co ma swoje impli-
kacje polityczne i społeczne. Celem artykułu jest 
analiza dziejów Tatarów krymskich na przestrzeni 
100 lat – od tj. XX wieku do aneksji Krymu przez 
Federację Rosyjską w 2014 roku. Taki przedział 
czasowy pozwoli na przedstawienie analizy histo-
rycznej dziejów Tatarów krymskich w aspekcie 
społecznym, politycznym i  ekonomicznym, 
w różnych formach państwowości od ZSRR po 
Ukrainę, a po aneksji Krymu – również Federację 
Rosyjską.

Słowa kluczowe: Tatarzy krymscy; aneksja Pół-
wyspu Krymskiego; Ukraina; Federacja Rosyjska

— ABSTRACT —

Th e article addresses topics related to the position 
of the Crimean Tatars in the geopolitical compe-
tition for powers in the Crimean Peninsula. Th is 
region is inhabited by representatives of various 
cultures, traditions and nationalities, and this 
fact has its political and social implications. Th e 
purpose of the article is to analyze the history 
of the Crimean Tatars from the 20th century to 
the present day, i.e., the annexation of Crimea 
by the Russian Federation in 2014. It will allow 
to present a  historical analysis of the history 
of the Crimean Tatars in the social, political 
and economic aspects, and in various forms of 
statehood: from the USSR to Ukraine, and fi nally 
– aft er the annexation of Crimea – to the Russian 
Federation.

Keywords: Crimean Tatars; annexation of the 
Crimean Peninsula; Ukraine; Russian Federation
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WSTĘP

Półwysep Krymski jest zamieszkany przez przedstawicieli różnych kultur, tra-
dycji i narodowości. Jednym z narodów zamieszkujących ten obszar są Tatarzy 
krymscy. Region Morza Czarnego ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa 
europejskiego. Krzyżują się tam wpływy wielu państw, m.in. krajów NATO 
(m.in. Rumuni, Bułgarii oraz Turcji), jak i Rosji oraz Ukrainy. Od początku 
lat 90. XX wieku w stosunkach ukraińsko-rosyjskich przedmiotem sporu była 
sprawa podziału Floty Czarnomorskiej, a później jej stacjonowania na Krymie. 
Dla Federacji Rosyjskiej stacjonowanie Floty Czarnomorskiej na Krymie ma 
znaczenie nie tylko strategiczne, ale również historycznie. Bezprawna aneksja 
Krymu przez Federację Rosyjską ma poważne konsekwencje dla polityki bezpie-
czeństwa regionalnego i międzynarodowego, jak i dla rdzennych mieszkańców 
półwyspu – Tatarów krymskich.

Tatarzy krymscy w większości są sunnickimi muzułmanami szkoły hana-
fi ckiej, którzy posługują się językiem krymskotatarskim. Są oni potomkami 
Mongołów Złotej Ordy. Przybyli na Półwysep Krymski z Eurazji w XIII wieku 
jako żołnierze Batu-chana. Od XIII do XV wieku Półwysep Krymski wraz 
z jego mieszkańcami wchodził w skład mongolskiej Złotej Ordy. Na skutek jej 
rozpadu w 1428 roku powstał pierwszy niezależny podmiot polityczny Tatarów 
krymskich – Chanat Krymski, którego przywódcą został Hadżi Girej. Następnie 
z powodu walk wewnętrznych w 1478 roku Chanat Krymski został podbity 
przez Imperium Osmańskie i od 1475 do 1774 roku był jego protektoratem. 
Jednak cieszył się niezależnością kulturową, co przyczyniło się do rozkwitu 
sztuki i kultury tatarskiej. Następnie po podboju Półwyspu Krymskiego przez 
Imperium Rosyjskie, Chanat Krymski stał się jego protektoratem w latach 
1774–1783. Ostateczny kres istnienia Chanatu Krymskiego nastąpił w 1783 
roku wraz z ogłoszeniem manifestu O włączeniu do państwa rosyjskiego Pół-
wyspu Krymskiego, wyspy Tamań i całego kraju kubańskiego. Wówczas na mocy 
tego dokumentu Katarzyna II Wielka uczynił go częścią imperium rosyjskiego 
(Czerwonnaja, 2015, s. 197). 

W czasie rewolucji lutowej w Rosji w 1917 roku Tatarzy krymscy dążyli 
do przejęcia suwerennej władzy nad Półwyspem Krymskim. Wówczas w dniu 
9 grudnia 1917 roku w Bakczysaraju zebrał się pierwszy Kurułtaj Krymskich 
Tatarów (tj. posiedzenie narodowego zgromadzenia przedstawicielskiego). 
Podczas jego trwania proklamowano niepodległość Krymskiej Republiki 
Ludowej i uchwalono jej konstytucję, powołano rząd oraz przyjęto symbole 
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narodowe1. Republika istniała jedynie do kwietnia 1918 roku, kiedy to zajęcia 
jej dokonały wojska bolszewików. Po przejęciu przez nich władzy stworzono 
z ich inicjatywy Radziecką Socjalistyczną Republikę Taurydy, która istniała na 
przełomie marca i kwietnia 1918 roku. Natomiast w dniu 18 października 1921 
roku Rada Komisarzy Ludowych Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Repu-
bliki Radzieckiej utworzyła Krymską Autonomiczną Socjalistyczną Republikę 
Radziecką (Krymska ASSR) w ramach Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej 
Republiki Radzieckiej (RFSRR). W tym czasie Tatarzy krymscy stanowili około 
20% jej populacji. 

Tabela 1. Skład etniczny Krymskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej w 1938 roku

Narodowość Liczba w tys. Udział w %

Rosjanie 558,481 49,6

Tatarzy krymscy 218,176 19,4

Ukraińcy 154,120 13,7

Niemcy 65,452 4,6

Grecy 20,652 1,8

Bułgarzy 15,353 1,4

Ormianie 12,873 1,1

Inny 29,276 2,6

Suma 1.126,429 100

Źródło: Pohl, 1999, s. 111.

Władze ZSRR wówczas przyznały tej autonomicznej republice szeroką 
autonomię, a język krymskotatarski wraz z rosyjskim był ofi cjalnym językiem 
krymskiej ASSR. W kolejnych latach autonomia była stopniowo ograniczana, 
a na sile przybierała przymusowa sowietyzacja Tatarów krymskich (Pohl, 
1999, s. 110–111). Należy nadmienić, że 25 czerwca 1946 roku władze ZSRR 
pozbawiły ją statusu republiki autonomicznej w ramach RFSRR, przeobrażając 
ją w obwód krymski. W dniu 26 kwietnia 1954 roku na podstawie decyzji 
Prezydium Rady Najwyższej ZSRR Półwysep został przekazany Ukraińskiej 
Socjalistycznej Republice Radzieckiej (Ukraińska SRR) z okazji rocznicy 300-
lecia przyjęcia ugody perejasławskiej z 18 stycznia 1654 roku, na mocy której 
tereny Ukrainy zostały poddane władzy Carskiej Rosji. W owym czasie nie 
miało to większego oznaczenia, ponieważ Ukraińska SRR była częścią ZSRR. 
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Jednak po rozpadzie Związku Radzieckiego niosło to ze sobą olbrzymie kon-
sekwencje geostrategiczne.

Celem badawczym artykułu jest przedstawienie narodu – Tatarów krymskich 
oraz ich dziejów na przestrzeni od XX wieku do współczesności, tj. aneksji 
Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 roku. Taki przedział czasowy pozwoli 
na przedstawienie analizy historycznej dziejów Tatarów krymskich w aspekcie 
społecznym, politycznym i ekonomicznych w różnych formach państwowości 
od ZSRR po Ukrainę, a po aneksji Krymu – również Federację Rosyjską.

Każde działanie badawcze, które ma za zadanie poznanie obiektywnej rzeczy-
wistości opiera się na podstawach metodologicznych. Natomiast zastosowanie 
w artykule metody analizy instytucjonalno-prawnej umożliwiło zaprezentowanie 
zagadnień dotyczących instytucjonalnych podmiotów decyzyjnych. Poddano 
również analizie normy prawne i akty normatywne. Poprzez analizę aktów 
prawnych ukazano funkcjonowanie instytucji politycznych oraz podejmowanie 
decyzji politycznych. Przy badaniach zjawisk społeczno-politycznych istotne 
są metody statystyczne, określane także ujęciem ilościowym, oraz jakościowe. 
Metody te umożliwiły badanie specyfi ki określonych zbiorowości. Pozwalały na 
ustalenie i rozpoznawanie cech zjawisk społeczno-politycznych. Metody te są 
istotne w badaniu zjawisk społeczno-politycznych, gdyż pozwalają na ustalanie 
i rozpoznawanie ich cech. Skłaniają one również do poszukiwania związków 
przyczynowych między zjawiskami masowymi oraz wspomagają proces prze-
widywania trendów dalszego rozwoju. Posługując się metodami statystycznymi, 
uwzględniono zarówno stronę ilościową, jak i jakościową materiału źródłowego. 

DEPORTACJA TATARÓW KRYMSKICH W 1944 ROKU

Jeszcze w trakcie II wojny światowej, po wyparciu żołnierzy niemieckich 
z Półwyspu Krymskiego przez Armię Czerwoną, władze ZSRR oskarżyły 
Tatarów krymskich o kolaborację z Niemcami hitlerowskimi. Skutkowało 
to tym, że NKWD na rozkaz władz na Kremlu sporządziła tajne zarządzenie 
O pilnych środkach w celu oczyszczenia terytorium Krymskiej ASRS z elementów 
antysowieckich. Następnie 13 kwietnia 1944 roku Ławrientij Beria opracował 
dekret O dodatkowej akcji wysiedlenia Tatarów krymskich kierowany do Józefa 
Stalina, który dotyczył deportacji Tatarów krymskich z terytorium Półwyspu, 
„uwzględniając ich zdradzieckie działania wobec narodu sowieckiego” (Zima, 
2015, s. 55). Po jego podpisaniu 11 maja 1944 roku na rozkaz Józefa Stalina 
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NKWD w dniu 18 maja 1944 roku o godz. 4.00 przeprowadziła przymusową 
i masową operację wysiedlenia Tatarów krymskich do Azji Centralnej (głównie 
do Uzbeckiej SRR i Kirgiskiej SRR) oraz innych obszarów ZSRR (m.in do 
Maryjskiej ASRR). Deportacja odznaczała się wyjątkową bezwzględnością 
i brutalnością. Szacuje się, że deportacja dotknęła około 183 tys. Tatarów 
krymskich (Voytyuk, 2016a).

Tabela 2. Obwody w Uzbeckiej SRR, do których zostali deportowani 
Tatarzy krymscy

Nazwa obwodu Liczba w tys.

Obwód taszkencki 56,362

Obwód samarkandzki 31,540

Obwód andiżański 19,630

Obwód fergański 19,630

Obwód namangański 13,804

Obwód kaszkadaryjski 10,171

Obwód bucharski 3,983

Ogółem Uzbecka SRR 151,604

Źródło: Pohl, 2015, s. 52.

Tabela 3. Inne miejsca w ZSRR do których zostali deportowani Tatarzy krymscy

Nazwa Liczba w tysiącach

Maryjski ASRR 8,597

Obwód mołotowski 10,002

Obwód gorkowski 5,514

Obwód swierdłowski 3,591

Obwód iwanowski 2,800

Obwód jarosławski 1,047

Ogółem 31,551

Źródło: Pohl, 2015, s. 53.

Z powodu trudnych warunków transportu oraz chorób około 40% wysiedlo-
nych Tatarów krymskich zmarło w pierwszych latach zesłania. Deportacji nie 
uniknęły również inne grupy etniczne, które zamieszkiwały Półwysep Krymski. 
W czerwcu 1944 roku wysiedlono z Krymu również około 42 tys. Ormian, 
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Greków i Bułgarów (Ciesielski, 2001, s. 30). Pretekstem do tych działań były 
także, jak w przypadku Tatarów krymskich, oskarżenia o kolaborację z wojskami 
niemieckimi2. Zmiana w postrzeganiu Tatarów krymskich nastąpiła dopiero po 
śmierci Józefa Stalina w 1953 roku. Wówczas nowym przywódcą ZSRR został 
Nikita Chruszczow, który wygłosił słynne przemówienie podczas XX zjazdu 
KPZR w 1956 roku, w którym krytykował terror w okresie stalinowskim. Pomimo 
wydania 28 kwietnia 1956 roku przez Prezydium Rady Najwyższej ZSRR doku-
mentu, który liberalizował represje wobec różnych narodowości zamieszkujących 
ZSRR, w tym również Tatarów krymskich, oraz dokonania rehabilitacji całego 
narodu, nie pozwolono im na powrót na Półwysep (Aydingün, 2014, s. 53–67).

Należy zwrócić uwagę na to, że Tatarzy krymscy z racji bardzo silnego 
poczucia świadomości narodowej od końca lat 50. XX wieku tworzyli najpierw 
nieformalne struktury, które miały ich integrować na całym obszarze Azji Cen-
tralnej, gdzie zostali zesłani. Ruch ten przyczynił się do budowania i podtrzy-
mywania świadomości narodowej oraz aktywizowania wokół niesprawiedliwego 
przesiedlenia z Krymu oraz propagowania idei powrotu. Pamięć o wysiedleniu 
i podtrzymywanie narracji historycznej tego faktu poprzez m.in przekaz ustny 
stał się przyczyną mobilizacji również młodszych przedstawiciel narodu, dla 
którego Krym był jedynym miejscem, w którym chcieli się osiedlić (Zaloznaya, 
Gerber, 2012, s. 269). W 1957 roku została założona pierwsza po II wojnie świato-
wej gazeta Tatarów krymskich – Leninowski Sztandar. Gazeta ta była wydawana 
przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii Uzbekistanu. Tatarzy krymscy 
pielęgnowali również własną kulturę i sztukę, przekazując własne tradycje mło-
dym pokoleniom (zob.: Kaźmierczak, 2010).

Ruch tatarski działający na obszarze Azji Centralnej był scentralizowany, co 
pozwalało na efektywne jego działanie. Działacze ruchu organizowali spotkania 
ze społecznością tatarską oraz wydarzenia kulturalne. Jako przykład można 
wskazać zorganizowaną akcję pisania listów i petycji dotyczących niesprawie-
dliwego losu Tatarów krymskich i niesłusznej deportacji do organów centralnych 
KPZR. Działania te przyniosły sukces propagandowy, ponieważ od początku lat 
50. XX wieku, przez dwadzieścia lat, zostało wysłanych około 4 milinów listów 

2  Liczba Tatarów krymskich, którzy służyli w niemieckich batalionach formowanych, wynosiła 
około 20.000 (10% całej populacji), co stanowiło około 1% z ponad 1,3 miliona obywateli ZSRR, 
którzy służyli w siłach zbrojnych nazistowskich Niemiec w czasie II wojny światowej. Większość 
(około 1 mln) stanowili obywatele narodowości ukraińskiej, rosyjskiej i białoruskiej. Dlatego oskar-
żenie o zbiorową zdradę było mocno przesadzone. Było narzędziem wykorzystywanym do uspra-
wiedliwienia masowej deportacji narodowości (zob.: Pohl, 2010).
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zwracających się o pełną rehabilitację Tatarów krymskich i zgodę na powrót 
na Półwysep Krymski. Kulminacją tej polityki był 1966 rok, w którym 130 tys. 
Tatarów krymskich podpisało apel do Komitetu Centralnego KPZR przeciw 
niesprawiedliwej polityce represji i deportacji (Zaloznaya, Gerber, 2012, s. 270).

Kampania ta odniosła częściowe powodzenie, ponieważ Rada Najwyższa 
Związku Radzieckiego w  1967 roku potępiła masową deportację Tatarów 
krymskich, a Prezydium Rady Najwyższej ZSRR podjęło uchwałę O obywatelach 
narodowości tatarskiej, byłych mieszkańcach Krymu oraz O trybie wykonawczym 
artykułu 2 Uchwały Prezydium Rady Najwyższej ZSRR z 28 kwietnia 1956 roku. 
Wycofano zarzuty o zdradę i pozwolono Tatarom osiedlać się na terytorium 
ZSRR, z wyjątkiem Krymu. Przywrócono również Tatarom krymskim prawa 
polityczne i kulturalne. Działacze ruchu tatarskiego obawiali się, że rozproszenie 
małych grup po całym ZSRR doprowadzi do nieuniknionej asymilacji, a tym 
samym doprowadzi do utracenia tożsamości narodowej. Stali oni na stanowisku, 
że jedynie powrót całej społeczności na Krym pozwoli na zachowanie jedności 
i tożsamości Tatarów (Zima, 2015, s. 57). 

Zorganizowany ruch tatarski aż do upadku ZSRR zabiegał wszelkimi moż-
liwymi środkami o zgodę na powrót na Półwysep Krymski. Dopiero po dojściu 
do władzy Michaiła Gorbaczowa i wprowadzeniu polityki głasnost i pieriestrojka 
pojawiła się możliwość zmiany polityki ZSRR względem Tatarów krymskich. 
Dlatego w 1989 roku został powołany Ruch Narodowy Tatarów Krymskich 
(NMCT), natomiast w 1992 roku został przekształcony w Organizację Ruchu 
Narodowego Tatarów Krymskich (OCNM) z tymi samymi celami pod przy-
wództwem Mustafy Dzemilowa. Głównym celem nowo powstałej organizacji 
była repatriacja Tatarów krymskich z Azji Centralnej na Krym. Ostatecznie 
upadek ZSRR w 1991 roku pozwolił na przywrócenie Tatrom pełni praw i powrót 
na Półwysep Krymski.

POWRÓT TATARÓW KRYMSKICH NA KRYM 

W październiku 1991 roku władze Ukrainy zniosły ograniczania powrotu na 
Krym nałożone na Tatarów krymskich. Spowodowało to, że około 90% z nich 
powróciło z Azji Centralnej (głównie z Uzbekistanu) na Półwysep Krymski. 
Rzetelne badania statystyczne na Ukrainie przeprowadzone zostały po raz 
pierwszy dopiero w 2001 roku. Wówczas spis ludności ukazał, że na Krymie 
etniczni Rosjanie stanowią największą grupę mieszkańców, tj. 58,3% ogółu lud-
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ności Półwyspu, czyli 1 280 400 osób (chociaż odsetek ten spadł w porównaniu 
z 1989 rokiem, kiedy stanowili oni wówczas 65,6%). Półwysep zamieszkiwało 
492 200 Ukraińców, czyli 24,3% ogółu mieszkańców (wartość ta zmniejszyła 
się w  porównaniu z  1989 rokiem, kiedy wynosiła 26,7%). Liczba Tatarów 
krymskich wynosiła wówczas 243 400 osób, co stanowiło 12% mieszkańców 
(oznaczało to wzrost w porównaniu z 1989 rokiem, kiedy stanowili zaledwie 
1,9%). Dynamiczny przyrost Tatarów na Półwyspie Krymskim należy tłumaczyć 
dalszą repatriacją. Jednak społeczność ta cechuje się także wyższą dzietnością 
oraz niższą średnią wieku. Powodować to może zwiększenie udziału procen-
towego Tatarów na Krymie (Derzhavnyy komitet statystyky Ukrayiny, 2001). 
Szczegółowy wykaz procentowy udziału Tatarów krymskich wśród mieszkańców 
Półwyspu Krymskiego przedstawia tabela 4.

Tabela 4.  Skład etniczny ludności na Krymie od końca XVIII wieku do 2014 roku

Rok Populacja 
tysiąc osób

W tym udział %

Tatarzy 
krymscy Rosjanie Ukraińcy Inne 

narodowości

Lata 60.–70.
XVIII w. 454,7 90,5 0,0 0,0 9,5

1793 127,8 87,8 5,0 0,7 6,5

1859 331,3 73,0 12,6 4,0 10,4

1897 546,7 35,6 33,1 11,8 19,5

1914 749,8 28,7 41,2 8,6 21,4

1926 713,8 25,1 42,2 10,8 21,8

1939 1126,4 19,4 49,6 13,7 17,3

1959 1201,5 0,0 71,4 22,3 6,3

1970 1813,5 0,1 67,3 26,5 6,1

1979 2135,9 0,5 68,4 25,6 5,5

1989 2430,5 1,6 67,0 25,8 5,6

2001 2401,2 10,2 60,4 24,0 5,4

2014 2284,8 10,2 65,3 15,1 9,4

Źródło: Hladun, Rudnyts’kyy, Kulyk, 2017, s. 15.

Masowy napływ Tatarów na Krym przypada na lata 1989–1999. Należy 
tłumaczyć to okolicznościami, jakie im towarzyszyły, czyli wysiłki dokonywane 
przez dziesięciolecia przez przywódców ruchu tatarskiego, które budowały 
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i podtrzymywały świadomość narodową – a według nich powrót na półwysep 
był swoistym obowiązkiem. Idea powrotu była bardzo silna wśród diaspory 
tatarskiej. W ich przekonaniu tylko w „historycznej ojczyźnie” mogli pielęgnować 
swoje tradycje i kulturę. Było to tym istotniejsze, że około 60% powracających 
Tatarów urodziło się już w Azji Centralnej. 

W dniu 26 czerwca 1991 roku odbył się w Symferopolu pierwszy kongres 
Tatarów Krymskich, podczas którego zadeklarowano, że Krym jest narodowym 
terytorium Tatarów, na którym tylko oni mają prawo do samostanowienia. 
Powrót tak licznej grupy Tatarów rodził duże obawy wśród Ukraińców i Rosjan 
zamieszkujących Półwysep Krymski. Były one związane przede wszystkim z tym, 
że będą oni rościć sobie prawo do odzyskania swoich domów i ziemi, ponieważ 
Tatarzy uważali się za rdzennych mieszkańców Półwyspu (Zaloznaya, Gerber, 
2012, s. 267).

W 1991 roku władze nowo powstałego państwa ukraińskiego nie miały żadnej 
strategii wobec powracających Tatarów krymskich. W początkowej fazie repa-
triacji miały stosunek pozytywny, co było spowodowane głównie chęcią zmiany 
struktury narodowościowej na Krymie, gdzie większość stanowili Rosjanie, wśród 
których miały miejsce dążenia separatystyczne Jednak później sprawa Tatarów 
krymskich, jak i innych mniejszości narodowych na Ukrainie, stała się sprawą 
drugorzędną dla rządzących (Minorities at Risk Project, 2004). Brak wsparcia 
fi nansowego oraz logistycznego udzielonego repatriantom oraz niskie ceny, za 
jakie sprzedawali cały swój majątek w państwach Azji Centralnej, powodował 
brak możliwości zaadoptowania się do nowych warunków życia. Wywoływało to 
alienację Tatarów oraz prowadziło do wysokiego wśród tej populacji bezrobocia. 
Dodatkowo dotykały ich problemy formalnoprawne z możliwością osiedlania 
się i przyjęciem obywatelstwa (Uehling, 2004). Władze lokalne nie godziły się 
na powrót Tatarów na południowe wybrzeże Krymu. W rezultacie osiedlali się 
głównie w pasie Bakczysaraj – Stary Krym – Kercz. W 2005 roku Tatarzy rozpo-
częli nielegalne osiedlanie się na terenach nadmorskich, co budziło kontrowersje 
i spór z lokalną władzą. Działali na zasadzie faktów dokonanych, tym samym 
wymuszając legalizację ich pobytu (Olszański, 2014).

Władze Ukrainy poprosiły o pomoc w reintegracji społeczeństwa Tatarów 
krymskich UNHCR. Organizacja ta zaczęła swoje prace w 1996 roku. Przeprowa-
dziła ona szereg programów wsparcia fi nansowego, mających na celu całościowe 
rozwiązania problemu Tatarów krymskich. Jednym z problemów było to, że 
cena ze sprzedaży nieruchomości w państwach Azji Centralnej nie pozwalała 
na zakup nieruchomości na Krymie. Dlatego UNHCR w 2002 roku uruchomiła 
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program, który miał na celu fi nansowanie domów dla repatriantów. Kolejnym 
problemem była kwestia statusu repatriantów i ich obywatelstwa. Ponad 100 000 
Tatarów krymskich, którzy przybyli na Półwysep Krymski, nie miała obywa-
telstwa ukraińskiego, co wywoływało trudności w znalezieniu pracy, edukacji, 
pomocy medycznej i społecznej. Taki stan rzeczy utrzymywał się do 1997 roku, 
kiedy w sierpniu 1998 roku, aby uprościć procedury, rządy Uzbekistanu i Ukrainy 
podpisały porozumienie w sprawie zapobiegania podwójnemu obywatelstwu, 
które przyspieszyło i uprościło proces zrzeczenia się obywatelstwa uzbeckiego 
i uzyskania obywatelstwa ukraińskiego. Pozwoliło to na nabycie praw obywatel-
skich i przyczyniło się do zmniejszenia dyskryminacji, przynajmniej formalnej, 
społeczeństwa tatarskiego (Immigration and Refugee Board of Canada, 2002). 
Tatarzy po powrocie na Krym stworzyli w niepodległej Ukrainie własne organy 
reprezentacyjne, media, kanały telewizyjne w ojczystym języku (Zaloznaya, 
Gerber, 2012, s. 274).

Ukraina od 9 listopada 1995 roku jest członkiem Rady Europy. Podpisała 
i ratyfi kowała szereg umów, które chronią prawa mniejszości narodowych, m.in. 
Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencję 
ramową o ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejską Kartę Języków 
Regionalnych lub Mniejszościowych. Art. 11 ukraińskiej Konstytucji gwarantuje 
prawa mniejszościom narodowym, stanowiąc, że: „Państwo wspiera konsolidację 
i rozwój narodu ukraińskiego, jego historycznej świadomości, tradycji i kultury, 
a także rozwój etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej tożsamości wszystkich 
rdzennych ludów i mniejszości narodowych Ukrainy” (Konstytutsiya Ukrayiny, 
1996). Dodatkowo władze ukraińskie w dniu 25 czerwca 1992 roku przyjęły 
ustawę 2494 – XII o mniejszościach narodowych: O mniejszościach narodowych 
na Ukrainie (Pro natsional’ni menshyny v Ukrayini, 1992). Tatarzy krymscy 
są w zdecydowanej większości muzułmanami wyznającymi islam sunnicki. 
Po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę na Półwyspie Krymskim zostało 
zarejestrowanych około 400 gmin muzułmańskich, którymi w większości kieruje 
Duchowy Zarząd Muzułmanów Krymu związany z Medżlisem. Niektóre gminy 
nie chcą podporządkować się głównemu zarządowi. Istnieje także trudna do 
oszacowania liczba gmin niezarejestrowanych (Olszański, 2014).

W ramach państwa ukraińskiego powołano w 1991 roku Autonomiczną 
Republikę Krymu (ARK). Jej funkcjonowanie gwarantowała Konstytucja Ukrainy 
oraz konstytucja Autonomicznej Republiki Krymu z 21 października 1998 roku. 
Władzę ustawodawczą sprawować miał parlament jednoizbowy – Rada Naj-
wyższa Republiki Autonomicznej Krymu, która składać się miała ze 100 posłów. 
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Natomiast władzę wykonawczą sprawować miała Rada Ministrów z premierem 
na czele, powoływana przez parlament Krymu w porozumieniu z prezydentem 
Ukrainy. Sam prezydent posiadał specjalnego przedstawiciela. Akty prawne 
uchwalane przez Radę Najwyższą Republiki Autonomicznej Krymu musiały 
być zgodne z prawodawstwem Autonomicznej Republiki Krymu oraz Ukrainy. 
W razie podejrzenia ich niezgodności z prawodawstwem Ukrainy i Autonomii 
Krymskiej prezydent Ukrainy mógł zatrzymać funkcjonowanie aktu normatyw-
nego i skierować go do Sądu Konstytucyjnego Ukrainy, który oceniał jego zgod-
ność z konstytucją. Władze autonomiczne posiadały kompetencje w takich m.in. 
sprawach, jak: rolnictwo, turystyka, planowanie przestrzenne, transport publiczny 
czy instytucje kulturalne (Konstitutsiya Avtonomnoy Respubliki Krym, 1998).

Aby dochodzić swoich praw, Tatarzy krymscy w 1991 roku powołali do 
życia swój samorząd. Składa się on z Kurułtaju – zjazdu Tatarów krymskich 
oraz Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego. W  skład Kurułtaju wchodziło 
250 delegatów wybieranych przez Tatarów krymskich na 5-letnią kadencję ze 
wspólnot tatarskich. Kurułtaj angażuje się w kluczowe dla Tatarów krymskich 
problemy polityczne, społeczne, gospodarcze, kulturalne i inne. Wybiera organy 
Kurułtaju i członków Medżlisu (Kurultay krymskotatarskogo naroda, 2019). 
Medżlis Narodu Krymskotatarskiego stanowi naczelny organ przedstawicielsko-
-wykonawczy w okresie między sesjami Kurułtaju. Już na pierwszym posiedze-
niu w 1991 roku przyjął hymn narodowy i fl agę Tatarów krymskich. Jest on 
najwyższym pełnomocnym organem Tatarów i pełni przede wszystkim funkcje 
wykonawcze. Głównym celem Medżlistu według jego statutu jest eliminacja skut-
ków ludobójstwa popełnionego przez państwo radzieckie na Tatarach krymskich, 
przywrócenie narodowych i politycznych praw narodu tatarskiego oraz działanie 
jako organ przedstawicielski Tatarów krymskich, który może kierować skargi 
do ukraińskiego rządu centralnego, rządu krymskiego i organów międzynaro-
dowych. Medżlis w swojej działalności odpowiada przed Kurułtajem i kieruje 
się jego decyzjami. W skład Medżlisu Narodu Krymskotatarskiego wchodzi 33 
członków wybieranych spośród delegatów Kurułtaju, w tym Przewodniczący. 
Jego siedziba znajduje się w mieście Symferopol. Od założenia Medżlisu w 1991 
roku do 2013 roku jego przewodniczącym był Mustafa Dżemilew, który uwa-
żany jest przez Tatarów za niewątpliwy autorytet moralny i polityczny. Nato-
miast od października 2013 roku urząd ten pełni Refat Czubarow (Меджліс 
кримськотатарського народу, 2019).

Tatarzy krymscy od powstania niepodległego państwa ukraińskiego w 1991 
roku zabiegali o unormowanie prawne statusu Medżlisu i ich samorządu. Nie 
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uczynili tego Leonid Kuczma, Wiktor Janukowycz, ani nawet prozachodni 
prezydent Wiktor Juszczenko (Olszański, 2014). Jednakże władze Ukrainy de 
facto uznawały działalność Medżlisu i prowadziły z nim rozmowy. Było to tym 
łatwiejsze, że jego czołowi przywódcy zasiadali w parlamencie Ukrainy. Dopiero 
po aneksji Krymu przez Rosję, tj. 20 marca 2014 roku, Rada Najwyższa Ukrainy 
przyjęła ustawę O gwarancjach praw narodu krymskotatarskiego w ramach 
Państwa Ukraińskiego. Akt ten gwarantował zachowanie i rozwój tożsamości 
etnicznej, kulturowej, językowej i religijnej Tatarów krymskich oraz przyznawał 
im status ludności rdzennej. Gwarantował ochronę i korzystanie z niezbywalnego 
prawa do samostanowienia narodu tatarskiego w suwerennym i niezależnym 
państwie ukraińskim. Dodatkowo uznał Madżlis krymskich Tatarów oraz 
Kurułtaj za najwyższe przedstawicielskie ciało Tatarów krymskich (Pro Zayavu 
Verkhovnoyi Rady Ukrayiny shchodo harantiyi prav kryms’kotatars’koho narodu 
u skladi Ukrayins’koyi Derzhavy, 2014) Dodatkowo 12 listopada 2015 roku Rada 
Najwyższa uznała deportację Tatarów krymskich z Krymu w 1944 roku za ludo-
bójstwo i ogłosiła 18 maja Dniem Pamięci Ofi ar Zbrodni Tatarów krymskich 
(Pro vyznannya henotsydu kryms’kotatars’koho narodu, 2015).

ANEKSJA PÓŁWYSPU KRYMSKIEGO PRZEZ FEDERACJĘ ROSYJSKĄ

W aspekcie bezpieczeństwa regionalnego aneksja Półwyspu Krymskiego3 przez 
Federację Rosyjską w 2014 roku zasadniczo zmieniła dotychczasowy układ sił 
w basenie Morza Czarnego. Dla rządu w Kijowie utrata Półwyspu Krymskiego 
spowodowała istotne zmniejszenie potencjału gospodarczego, militarnego oraz 
ludnościowego. Dla Tatarów krymskich działania władz ukraińskich, które nie 
podjęły aktywnej obrony Krymu, były wielkim rozczarowaniem, zwłaszcza że 
przywódcy Medżlisu (obecny – Refat Czubarow oraz były – Mustafa Dżemilew) 
poparli Euromajdan. W Symferopolu odbyły się manifestacje sprzeciwiające się 
działaniom Rosji na Krymie organizowane przez ludność tatarską. 

W nocy z 27 na 28 lutego 2014 roku na Półwyspie Krymskim miała miejsce 
operacja militarna przeprowadzona przez rosyjskich żołnierzy w nieoznako-

3  Aneksja Krymu w 2014 roku przez Federację Rosyjską była dokonana wbrew prawu między-
narodowemu i gwarancjom prawno-międzynarodowym zawartym w Memorandum budapesztań-
skim, które zostało podpisane w 1994 roku w Budapeszcie przez Federację Rosyjską, Stany Zjedno-
czone Ameryki oraz Wielką Brytanię. Sygnatariusze tego aktu gwarantowali – w zamian za zrzeczenie 
się broni jądrowej – zachowanie integralności terytorialnej Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. 
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wanych mundurach. Z powodu braku emblematów nazywani byli „zielonymi 
ludzikami”. Zajęli oni parlament Autonomicznej Republiki Krymu, siedzibę rządu 
oraz inne główne budynki administracji, w związku z tym dotychczasowy rząd 
podał się do dymisji. Opanowali również strategiczne miejsca na Krymie, w tym 
m.in. przeprawę promową w Kerczu, lotnisko wojskowe w Kirowskoje oraz lot-
nisko w Dżankoj, a także przejęli kontrolę nad portem lotniczym w Symferopolu. 

Aneksja Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską w aspekcie regional-
nym zasadniczo zmieniła dotychczasowy układ sił w basenie Morza Czarnego. 
Pozwoliła na swobodne działanie Floty Czarnomorskiej na tym akwenie morskim 
(np. blokowanie szlaków handlowych), a także na zwiększenie limitów obecności 
rosyjskich żołnierzy (obecnie wzrosła ona dwukrotnie do 32 tys. żołnierzy), 
stacjonowanie dowolnego typu jednostek oraz dała możliwość nieograniczonej 
dyslokacji na całym Półwyspie, także poprzez zajęcie ukraińskiej infrastruktury 
wojskowej. Dodatkowo Półwysep Krymski i miasto Sewastopol stały się częścią 
Rosyjskiego Południowego Okręgu Wojskowego (Zaniewicz, 2020).

Po zajęciu Półwyspu Krymskiego przez wojska rosyjskie, 16 marca 2014 roku 
odbyło się tam referendum. Medżlis Narodu Krymskotatarskiego protestował 
w sprawie rozpisania referendum przez prorosyjskich polityków, wzywając do 
jego zdecydowanego bojkotu oraz potępiał rosyjską agresję na Półwysep Krym-
ski. Zgodnie z ofi cjalnymi wynikami referendum przedstawionymi przez władze 
okupacyjne 96,77% mieszkańców Półwyspu głosowało za uniezależnieniem 
Krymu od Ukrainy i przyłączeniem do Rosji. Uprawnionych do głosowania było 
1 841 073 wyborców, natomiast swój głos oddało 1 548 197 osób. Frekwencja 
wyniosła 84,09% (Rezul’tatov obshchekrymskogo referenduma, 2014). Referendum 
nie zostało uznane przez społeczność międzynarodową, a przedstawione wyniki 
były kwestionowane przez wielu niezależnych obserwatorów. Jewgienij Bobrow – 
jeden z członków Rady do spraw Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego i Praw 
Człowieka przy prezydencie Federacji Rosyjskiej – przedstawił informację, że 
około 50–60% mieszkańców Krymu głosowało za przyłączeniem go do Rosji, 
a frekwencja wyniosła około 30–50% (Problemy zhiteley Kryma, 2014). Natomiast 
Mustafa Dżemilew argumentował, że frekwencja w referendum według danych 
społeczności Tatarów krymskich wyniosła zaledwie ok. 32%. Dodatkowo Wice-
przewodniczący Medżlisu – Akhtem Chiygoz – stwierdził, że wśród Tatarów 
krymskich frekwencja wyniosła od około 30 do 40% (Odin iz liderov krymskikh 
tatar…, 2014).

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) skrytykowała sposób przepro-
wadzenia referendum, zwłaszcza obecność w czasie jego trwania „paramilitar-
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nych grup samoobrony” i „niezidentyfi kowanych żołnierzy”. W dniu 27 marca 
2014 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ w przyjętej rezolucji nr 68/262 uznało 
referendum na Krymie za nielegalne, potwierdzając integralność terytorialną 
Ukrainy (Resolution…, 2014). W dniu 18 marca 2014 roku prorosyjskie władze 
Republiki Krymu podpisały traktat o jego przystąpieniu do Federacji Rosyjskiej 
(Dogovor mezhdu Rossiyskoy Federatsiyey i Respublikoy Krym o prinyatii v Ros-
siyskuyu Federatsiyu Respubliki Krym i obrazovanii v sostave Rossiyskoy Federatsii 
novykh sub’yektov, 2014), Izba niższa – Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej 
– ratyfi kowała traktat w dniu 19 marca 2014 roku, natomiast izba wyższa – Rada 
Federacji Rosyjskiej – w dniu 21 marca 2014 roku (Pyatoy godovshchine vossoy-
edineniya Sevastopolya s Rossiyey posvyashchayetsya…, 2019).

Władze Federacji Rosyjskiej dążyły do przekonania do siebie Tatarów krym-
skich. Przykładem tych działań było wydanie w dniu 21 kwietnia 2014 roku 
dekretu przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej o rozszerzeniu ustawy o reha-
bilitacji „narodów represjonowanych i pomocy publicznej dla ich ożywienia 
i rozwoju”. Przyjęcie Dekretu miało przywrócić sprawiedliwość historyczną, 
a także usunąć skutki deportacji ludności z terytorium Krymskiej Autonomicz-
nej SRR. Zakładał on uproszczoną procedurę rejestracji praw do nieruchomości, 
zapewnienie podstawowego wykształcenia w językach mniejszości, wspieranie 
tworzenia i rozwoju autonomii narodowo-kulturalnej i innych dobrowolnych 
zrzeszeń czy organizacji, rozwój rzemiosła i tradycyjnych form gospodarowania 
(Ukaz Prezidenta Rossiyskoy Federatsii o merakh po reabilitatsii armyanskogo, 
bolgarskogo, grecheskogo, krymsko-tatarskogo i nemetskogo narodov i gosu-
darstvennoy podderzhke ikh vozrozhdeniya i razvitiya, 2014).

Dodatkowo w  dniu 10 grudnia 2014 roku Rada Republiki Krymskiej 
uchwaliła akt normatywny w sprawie środków pomocy społecznej dla pewnych 
kategorii obywateli i osób zamieszkałych na terytorium Republiki Krymskiej. 
Regulacja ta uprawnia Tatarów krymskich do uzyskania świadczeń przewidzia-
nych przez rosyjskie ustawodawstwo odnoszące się do ofi ar represji politycznych 
(Zakon Respubliki Krym, 2018). Wydano także zgodę na budowę centralnego 
meczetu w Symferopolu, a święta muzułmańskie Eid Al-Adha i Eid al-Fitr 
uznano za ofi cjalne święta w Republice Krymu. Przyjęto Federalny program 
rozwoju społecznego i ekonomicznego Republiki Krymu i Sewastopola do roku 
2020, który przewiduje przekazanie w ciągu pięciu lat ponad 10 mln rubli na 
działania skierowane na etniczne, kulturowe i duchowe odrodzenie narodów 
ormiańskiego, bułgarskiego, greckiego, krymskotatarskiego i niemieckiego oraz 
na rzecz poprawy infrastruktury socjalnej Republiki Krymu i miasta Sewastopol.
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Rosyjscy decydenci sugerowali nawet, że prezydent Władimir Putin mógłby 
spotkać się z Mustafą Dżemilowem. Przyjechał on nawet do Moskwy, jednakże 
doszło jedynie do rozmowy telefonicznej z prezydentem Federacji Rosyjskiej. 
Natomiast w dniu 18 maja 2014 roku Władimir Putin przyjął grupę przedsta-
wicieli Tatarów krymskich. Na spotkaniu tym obecni byli m.in. Remzi Ilasowa 
oraz Zaura Smirnowa, którzy są przedstawicielami tzw. umiarkowanej frakcji 
Medżlisu. Z drugiej jednak strony prorosyjskie władze krymskie zapowiadały 
odbieranie Tatarom krymskim nieruchomości, których status prawny nie był 
uregulowany (Olszański, 2014).

Aneksja Półwyspu Krymskiego w 2014 roku przez Federację Rosyjską posta-
wiła Tatarów krymskich w zupełnie innej, niewątpliwie trudniejszej, rzeczywi-
stości politycznej i prawnej. Wielu Tatarów miało za złe władzom ukraińskim, że 
nie podjęły aktywnej obrony Krymu przed rosyjską agresją, a ich zdecydowana 
antyrosyjska postawa wobec aneksji – większość członków Medżlisu nie podjęła 
współpracy z nowymi władzami rosyjskimi – spowodowała, że stali się oni jed-
nymi z pierwszych ofi ar tej agresji. Władze rosyjskie automatycznie przyznały 
obywatelstwa Federacji Rosyjskiej mieszkańcom Krymu. Jednak wielu Tatarów 
krymskich odmówiło przyjęcia rosyjskiego obywatelstwa, co spowodowało, 
że stali się jeszcze bardziej bezbronni oraz pozbawieni świadczeń socjalnych 
i zdrowotnych. Władze rosyjskie na Półwyspie Krymskim zaczęły stosować 
prześladowania i represje wobec osób, które sprzeciwiały się nowej władzy. 
Dochodziło nawet do aresztowań pod zarzutem ekstremizmu i terroryzmu. Przy-
kładem tych działań było wystosowanie oświadczenia przez prokuratora Krymu 
powołanego przez nowe władze Krymu do przewodniczącego Medżlisu – Refata 
Czubarowa o zakazie działalności Medżlisu. Za jedną z przyczyn podawanych 
dla uzasadnienia takiej decyzji był brak uznania aneksji Krymu oraz „działania 
ekstremistyczne”. Wiceprzewodniczącemu Medżlisu – Akhtemowi Cziugozowi 
– za zorganizowanie protestów pod budynkiem Parlamentu Krymu postawiono 
zarzuty o „organizowanie masowych zamieszek” i skazano go na 8 lat pozbawie-
nia wolności. Również wielu innych Tatarów krymskich było represjonowanych 
i skazanych. Nowe władze Krymu nakazały powtórną rejestrację mediów. Dzięki 
temu zabiegowi media tatarskie zostały pozbawione możliwości nadawania swo-
ich audycji i wydawania gazet. Dodatkowo władze rosyjskie prowadzą politykę, 
która ma doprowadzić do podziału krymskotatarskiego społeczeństwa (Parulski, 
2017, s. 80–83). 

Jedną z prób zwrócenia uwagi na sytuację Tatarów krymskich po aneksji 
Krymu była blokada towarowa i transportowa Półwyspu w 2015 roku. Została 
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zorganizowana przez działaczy Medżlisu i Tatarów krymskich mieszkających 
poza Krymem. Akcja ta została zorganizowana po to, aby zwrócić uwagę na 
łamanie praw człowieka przez władze rosyjskie. Protestujący domagali się m. 
in. zaprzestania okupacji i zwrotu Krymu Ukrainie, zwolnienia więźniów poli-
tycznych oraz zaniechania represji wobec działaczy proukraińskich i aktywnych 
działaczy krymskotatarskiego ruchu narodowego (Voytyuk, 2016a, s. 209–211). 
Przywódcy krymskich Tatarów, którzy wyjechali z Półwyspu, doświadczyli 
ograniczeń związanych z ponownym wjazdem. Wśród tych osób wymienić 
należy byłego szefa Medżlisu – Mustafę Dżemilewa, który wezwał do bojkotu 
referendum. W dniu 22 kwietnia 2014 roku zakazano mu wjazdu do Krymu 
przez pięć lat. Doprowadziło to do protestów wśród Tatarów. Natomiast w dniu 
5 lipca 2014 roku nałożono zakaz wjazdu na obecnego szefa Medżlisu – Refata 
Chubarowa, za „wypowiedzi nawołujące do ekstremizmu” (Izsák, 2015, s. 14).

ZAKOŃCZENIE

Tatarzy krymscy uznawani są za rdzenną ludność Półwyspu Krymskiego. Od 
wieków tworzyli własną państwowość, kultywowali swoje tradycje i kulturę. 
W późniejszym czasie byli zbyt słabi, aby przeciwstawić się silniejszym, ościen-
nym mocarstwom. Długi okres braku własnej podmiotowości wytworzył w nich 
mechanizm kultywowania i przekazywania z pokolenia na pokolenie własnej 
kultury i tradycji. Widoczne to było zwłaszcza po II wojnie światowej, kiedy na 
rozkaz Józefa Stalina zostali deportowani do Azji Centralnej, a podjęte wobec 
nich działania nosiły znamiona zbrodni przeciwko narodowi. Wielkim wyzwa-
niem dla przywódców ruchu tatarskiego był aspekt asymilacji w krajach Azji 
Centralnej jako kulturowe zagrożenie dla etniczności i tożsamości narodowej. 
Tatarzy krymscy spójność zawdzięczają przede wszystkim kultywowaniu historii 
narodu, w tym mitologizacji deportacji oraz hierarchii rodzinnej, która stanowi 
podstawę tradycji tatarskiej (Zaloznaya, Gerber, 2012, s. 275–276).

Po rozpadzie ZSRR Tatarzy krymscy zaczęli masowo przybywać na Półwysep 
Krymski. Władze nowo powstałego państwa ukraińskiego nie opracowały wobec 
nich żadnej strategii. Nie powstały żadne akty prawne, ani nie zostały podjęte 
działania, które mogłyby pomóc Tatarom. Powodowało to polityzację nastojów 
społecznych, ekonomicznych oraz kulturowych, a tym samym napięcia na tle 
narodowościowym pomiędzy mieszkańcami Krymu. Należy zwrócić uwagę na 
to, że Medżlis Narodu Kryskotatarskiego odgrywał bardzo ważną rolę w kre-
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owaniu procesów polityczno-społecznych wobec tego narodu, pomimo że nie 
został uznany przez władze ukraińskie. Sytuacja Tatarów krymskich pogorszyła 
się znacząco po aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską w 2014 
roku. Większość Tatarów była niechętna, a nawet wrogo nastawiona do przy-
łączenia Krymu do Rosji. Nie byli i w znacznej większości nie będą skłonni 
do czynnego kwestionowania swej nowej sytuacji. Wyjeżdżać z Krymu będą 
głównie członkowie najpóźniejszych grup repatriantów (znacznie liczniej będą 
zapewne opuszczać Półwysep Ukraińcy). Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
nasilą się czasowe migracje zarobkowe poza Krym. Związane jest to z niechęcią 
do życia pod jurysdykcją Rosji, obawą przed prześladowaniami na tle etnicznym 
i religijnym, uchylaniem się od poboru do armii rosyjskiej oraz zapisaniem do 
ukraińskich placówek edukacyjnych. 
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— ABSTRAKT —

Macierz metawartości jest metodą oceny wartości 
politycznych stworzoną na podstawie adaptacji 
modelu Shaloma H. Schwartza. Celem artykułu 
jest weryfikacja tezy, że dobór postulatów 
programowych w polityce jest pochodną reguł 
rządzących macierzą. Autor realizuje to zamierze-
nie na przykładzie ugrupowania Wiosna Roberta 
Biedronia. 

Słowa kluczowe: Robert Biedroń; Wiosna; 
kołowa macierz metawartości; lewicowość, 
centrowość

— ABSTRACT —

Th e matrix of meta-values is a method of evaluat-
ing political values, created on the basis of the 
adaptation of the Shalom H. Schwartz’s value 
model. Th e aim of the article is to verify the 
thesis that the selection of program postulates in 
politics is a derivative of the rules of the matrix. 
Th e author implements this intention on the 
example of Robert Biedroń’s Spring.

Keywords: Robert Biedroń; Spring; circular 
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WPROWADZENIE

Celem artykułu jest weryfi kacja tezy, że reguły zgodności i konfl iktu rządzące 
kołowym modelem metawartości determinują selekcję aksjomatów w polityce. 
Badaniem objęto wartości ugrupowania Wiosna zawarte w dokumencie Umowa 
Biedronia. Nowa umowa dla Polski (2019).

Trzeba zastrzec, że zamierzeniem autora artykułu nie jest polemika z nie-
zwykle zróżnicowaną literaturą naukową dotyczącą lewicy, centrum i prawicy. 
Zastosowaną podstawą metodologiczną jest opisana w monografi i Lewicowość, 
centrowość i prawicowość w nauce o polityce (Maj, 2018) macierz metawartości 
jako metoda oceny aksjomatów w sposób niezależny od preferencji badającego. 
Przedstawienie istoty tego modelu należy poprzedzić uwagami wprowadzającymi.

Po pierwsze, wartości obecne w sferze publicznej posiadają dwojaką naturę: 
konfl iktową lub kompromisową. Konfl iktowość wynika z istnienia antynomii 
wartości (ich ukierunkowania na realizację przeciwstawnych celów politycznych). 
Przykładem wartości kolizyjnych jest prawicowa religia i lewicowy racjonalizm.

Wartości kompromisowe (centrowe) polegają na ograniczaniu konfl iktu 
przez poszukiwanie rozwiązań łączących antytetyczne aksjomaty. Nie oznacza 
to, że takie wartości są zawsze idealnie wypośrodkowane. Biorąc pod uwagę 
wspomnianą dychotomię religia–racjonalizm, przykładem próby kompromisu 
są artykuły polskiej Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, 
ochronie płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży. Można 
dodać, że rozwiązania zawarte w tym akcie nie są w pełni satysfakcjonujące dla 
żadnej ze stron konfl iktu – do jego zmiany dążą zarówno nadający wysoką rangę 
religii, jak i stawiający wysoko racjonalizm.

Po drugie, wartości konfl iktowe posiadają hierarchię, w obrębie której można 
wyodrębnić metawartości i wartości pochodne. Te pierwsze są nieredukowalne 
z uwagi na poziom abstrakcji, a drugie są tworzone na ich podstawie. Metawartością 
jest lewicowa równość, a jej pochodną koncepcja państwa opiekuńczego. Prawicową 
metawartością jest tradycja, a jedną z jej pochodnych – polityka historyczna.

Po trzecie, metawartości posiadają szczególny charakter. Są kolektywne 
i wyznaczają cele, do których powinna zmierzać wspólnota, są także warun-
kowane przestrzennie i różnią się w poszczególnych kręgach cywilizacyjnych, 
jednak ich źródłem jest antynomia tkwiąca w uniwersalnej, kołowej strukturze 
systemu wartości jednostki. Wyjaśnienie zależności między metawartościami 
oraz systemem wartości jednostki wymaga przedstawienia podstaw psycholo-
gicznej teorii Shaloma H. Schwartza. 
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MACIERZ WARTOŚCI PODSTAWOWYCH

Shalom H. Schwartz (Schwartz, 1992) na podstawie analiz empirycznych 
stworzył model wartości podstawowych (basic human values), który wyjaśnia 
mechanizm podejmowania decyzji związanych z wyborem wartości przez jed-
nostki. Autor ustalił, że struktura systemu wartości ma charakter uniwersalny 
i przybiera postać kołowego kontinuum motywacyjnego. Grafi cznie można ją 
przedstawić w formie macierzy, w której aksjomaty są dobierane na podstawie 
reguł zgodności i konfl iktu. W schemacie 1 Reguły w macierzy wartości Shaloma 
H. Schwartza litery A i K symbolizują różne rodzaje wartości, przy czym do 
każdego typu można przypisać wartości przeciwne. Przeciwieństwa tworzą 
kontinuum – pomiędzy nimi zlokalizowane są wartości coraz mniej podobne 
do jednego z członów przeciwieństwa, a coraz bardziej podobne do drugiego. 
Aksjomaty można ułożyć obok siebie w taki sposób, że wartość A jest podobna 
do wartości B, do której jest podobna wartość F, będąca zarazem mniej podobna 
do wartości A. Dodatkowo można wskazać na wartości bardziej szczegółowe, 
usytuowane między aksjomatami A, B i F – w ten sposób powstaje kontinuum. 
Wartości umiejscowione w macierzy naprzeciw siebie nie są możliwe do reali-
zowania w tym samym czasie, ponieważ prowadzą do sprzecznych celów.

Schemat 1. Reguły w macierzy wartości Shaloma H. 
Schwartza (Cieciuch, 2013, s. 46)
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Rozkład wartości w modelu Schwartza jest doskonalony od końca lat 80. 
XX wieku. Klasyczna i najbardziej rozpowszechniona wersja obejmująca układ 
dziesięciu aksjomatów została w 2012 r. zmodyfi kowana (Schwartz, Cieciuch, 
Vecchione i in., 2012) poprzez podział wartości podstawowych na bardziej 
szczegółowe – co zostało zilustrowane schematem 2. 

Do zbioru wartości należą (Cieciuch, Schwartz, 2017, s. 3):
– kierowanie sobą (self-direction) – składająca się z wartości: kierowanie sobą 

w myśleniu (self-direction-thought – niezależność myślenia) oraz kierowa-
nie sobą w działaniu (self-direction-action – swoboda wyboru działań);

– stymulacja (stimulation) – podekscytowanie, nowość i wyzwania w życiu;
– hedonizm (hedonism) – przyjemność, zaspokojenie zmysłowe;
– osiągnięcia (achievement) – sukces osobisty osiągnięty zgodnie ze stan-

dardami społecznymi; 
– władza (power) – podzielona na władzę nad ludźmi (power-dominance) 

oraz władzę nad zasobami (power-resources);
– bezpieczeństwo (security) – złożona z wartości bezpieczeństwo osobiste 

(security-personal – bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu danej osoby) 
i bezpieczeństwo społeczne (security-societal – bezpieczeństwo i stabilność 
społeczna);

– prestiż (face) – ochrona publicznego wizerunku i unikanie upokorzenia;
– dostosowanie (conformity) – podzielona na dwie bardziej szczegółowe 

wartości: dostosowanie do reguł (conformity-rules – przestrzeganie zasad, 
przepisów i obowiązków formalnych) oraz dostosowanie do ludzi (con-
formity-interpersonal – unikanie denerwowania i krzywdzenia innych);

– tradycja (tradition) – akceptacja i podtrzymywanie zwyczajów, idei własnej 
kultury, religii lub rodziny;

– pokora (humility) – zdolność do uznania własnej nieistotności;
– życzliwość (benevolence) – podzielona na życzliwość-niezawodność (bene-

volence-dependability – bycie niezawodnym i godnym zaufania członkiem 
grupy) oraz życzliwość-troskliwość (benevolence-caring – zdolność do 
poświęcenia się, troska o dobro innych członków grupy);

– uniwersalizm (universalism) – w ramach którego wyodrębniono trzy 
wartości szczegółowe: uniwersalizm społeczny (universalism-concern – 
zaangażowanie na rzecz równości, sprawiedliwości i dobra wszystkich 
ludzi), uniwersalizm ekologiczny (universalism-nature – ochrona środo-
wiska naturalnego) oraz uniwersalizm-tolerancja (universalism-tolerance 
– akceptacja i zrozumienie dla tych, którzy różnią się od danej osoby).
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Wyróżnione wartości zostały zorganizowane w  cztery główne typy: 1) 
„przekraczanie siebie” (self-transcendance), współtworzony przez wartości uni-
wersalizm i życzliwość; 2) „umacnianie siebie” (self-enhancement) składający się 
z władzy i osiągnięć; 3) „otwartość na zmiany” (openness to change), do którego 
Schwartz zaliczył kierowanie sobą i stymulację oraz 4) „zachowawczość” (con-
servation), składający się z dostosowania, tradycji i bezpieczeństwa. Hedonizm, 
pokora oraz prestiż są wartościami granicznymi, wchodzącymi w skład sąsiadu-
jących grup wartości. 

O ile w klasycznej koncepcji Schwartz (1992, s. 42–44) akcentował podział 
wartości według dwóch głównych osi: umacnianie siebie–przekraczanie siebie 
oraz zachowawczość–otwartość na zmiany, to wersja zmodyfi kowana (Schwartz, 

Schemat 2. Kołowa struktura wartości według Shaloma H. Schwartza (Schwartz, 
Cieciuch, Vecchione, i in. 2012; por. Cieciuch, 2013, s. 56)
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Cieciuch, Vecchione i in., 2012) sugeruje szersze kategorie: ochronę siebie (skła-
dającą się grupy zachowawczość oraz umacnianie siebie) oraz wzrost (obejmujący 
przekraczanie siebie oraz otwartość na zmiany). Alternatywą jest wydzielenie 
grupy wartości koncentracja na sobie (obejmującej otwartość na zmiany oraz 
umacnianie siebie) oraz koncentracja na innych (składającej się z grup przekra-
czanie siebie oraz zachowawczość).

W modelu Schwartza hierarchia wartości jednostki ma charakter kołowy 
i wynika z nadania wysokiej rangi aksjomatom znajdującym się w pobliżu war-
tości najwyżej ocenianej (Cieciuch, Schwartz, 2017, s. 2–3). Osoba o poglądach 
konserwatywnych może mieć hierarchię tradycja>władza>bezpieczeństwo>do-
stosowanie. W podanym przykładzie najwyżej ocenianą wartością jest tradycja. 
Reguła zgodności powoduje, że osoba wybiera wartości znajdujące się w pobliżu 
tej uznawanej za priorytetową, z kolei najbardziej odległe (zgodnie z regułą 
konfl iktu) są niżej oceniane. W modelu kołowym dostrzeżemy, że tradycja oraz 
stymulacja znajdują się w znacznej odległości od siebie, co wyjaśnia, dlaczego 
stymulacja w przypadku konserwatysty posiada niską rangę. Co więcej, między 
tymi dwiema wartościami można dostrzec konfl ikt, ponieważ dążenie do utrwa-
lania tradycji znajduje się w sprzeczności z potrzebą nowości i zmiany.

MACIERZ METAWARTOŚCI

Model kołowy można wykorzystać do analizy wartości obecnych w polityce, 
ponieważ istnieją zasadnicze analogie między wartościami podstawowymi 
w modelu Schwartza i aksjomatami funkcjonującymi na poziomie państwa 
i społeczeństwa (Maj 2018, s. 143–146). Mówiąc wprost, metawartości, które 
są aksjomatami kolektywnymi, zobiektywizowanymi i obecnymi w debacie 
publicznej na szczeblu wspólnoty, są pochodną kołowego układu wartości 
podstawowych, a przede wszystkim – ich konfl iktowej struktury.

Wartości polityczne obecne w dyskursie publicznym w demokratycznych 
państwach cywilizacji zachodniej można usytuować w  macierzy zgodnie 
z czterema typami głównymi wskazanymi przez Schwartza (umacnianie siebie–
przekraczanie siebie oraz zachowawczość–otwartość na zmiany). Spory wynikają 
z  antynomii metawartości lewicowych (zlokalizowanych w  ramach typów 
otwartość na zmiany oraz przekraczanie siebie) oraz prawicowych (obejmujących 
typy zachowawczość i umacnianie siebie). Można dodać, że są to grupy określone 
przez Schwartza jako wzrost i ochrona siebie.
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Jak zostało przedstawione na schemacie 3 – Kołowa struktura metawartości, 
północna strona modelu jest zarezerwowana dla aksjomatów lewicowych. Lewi-
cowość jest wyznaczana przez metawartości: równość, społeczeństwo, wolność 
jednostki, samowładność, pluralizm systemów wartości, progresywizm i racjona-
lizm. Ich uproszczone znaczenie jest następujące:

– równość jest aksjomatem obecnym w wymiarze ekonomicznym, poli-
tycznym i społecznym, na jej podstawie powstają wartości pochodne 
– programy socjalne, propozycje ograniczania przywilejów społecznych, 
idee związane ze społecznym poczuciem sprawiedliwości i inne;

– społeczeństwo jest wizją równych sobie obywateli, jednostek przejawiają-
cych aktywność społeczną i polityczną; przynależność do społeczeństwa 
ma charakter subiektywny po spełnieniu kryteriów formalnych;

– wolność jednostki jest defi niowana możliwie szeroko; jej granice są wyzna-
czone dobrem innych; obywatele posiadają szeroki katalog uprawnień, 
w tym osobistych, decyzyjnych;

– samowładność jest dążeniem do decentralizacji władzy, kierowaniem 
jej w dół – do obywateli, opartym na przeświadczeniu, że treść decyzji 
powinna być kształtowana również przez samych zainteresowanych;

– pluralizm systemów wartości jest dążeniem do stanu, w którym w sferze 
publicznej może swobodnie funkcjonować wiele różnych systemów war-
tości; państwo, uznając je za równoprawne, nie powinno faworyzować ani 
dyskryminować żadnego z nich;

– racjonalizm oznacza, że nie istnieją wydarzenia ani procesy nadprzyro-
dzone, rzeczywistość można wyjaśniać wyłącznie w odniesieniu do wiedzy 
naukowej; religia jest sprawą prywatną obywateli i jako taka nie powinna 
w żaden sposób oddziaływać na sferę publiczną;

– progresywizm, którego treścią jest wiara w nieuchronny rozwój, postęp 
cywilizacyjny, technologiczny, gospodarczy, co często wymaga zmiany 
dotychczasowych praw, zwyczajów i generalnie – pewnej części tradycji. 

Południowa strona modelu obejmuje typy: „umacnianie siebie” oraz „zacho-
wawczość” i w polityce jest zagospodarowana przez metawartości prawicowe: 
nierówność, wspólnotę, wolność w ramach wspólnoty, władzę, unitarny system 
wartości, tradycję i religię. 

Podstawowe znaczenie wyróżnionych metawartości jest następujące:
– nierówność polega na uznaniu różnic istniejących między ludźmi za 

naturalne, wynikające z cech jednostek, posiadanych przez nie zdolności 
i pozycji społecznej;
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– wspólnota jest rozumiana jako historycznie ukształtowana, kulturowa 
grupa etniczna (naród);

– wolność w ramach wspólnoty nie ma charakteru absolutnego, jest ograni-
czona przez uczestnictwo jednostki w zbiorowości; granicami są uznawane 
społecznie normy, tradycja, powinności na rzecz wspólnoty (narodu);

– władza, w której hierarchia jest cechą naturalną, związaną z tradycyjnym 
podziałem jednostek na posiadające predyspozycje do rządzenia i pozba-
wionych takich zdolności; zakres podmiotowy władzy jest limitowany, 
a katalog kompetencji skoncentrowany;

– unitarny system wartości – w sferze publicznej wysoko oceniane są aksjo-
maty zaliczane do hierarchii wartości danej wspólnoty, skonstruowane 
w  drodze doświadczeń historycznych; wartości mogą mieć podłoże 
religijne; wyraźnie wskazywany jest jeden określony system wartości, 

Schemat 3. Kołowa struktura metawartości (Maj, 2018, s. 148).
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a konkurencyjne traktowane jako potencjalne zagrożenie dla ciągłości 
wspólnoty;

– religia jest elementem porządku naturalnego, źródłem hierarchii wartości, 
także w sferze publicznej;

– tradycja jest rozumiana jako przywiązanie do naturalnego porządku, 
dziedzictwa i dbałość o pamięć historyczną wspólnoty.

Obowiązująca w macierzy zasada konfl iktu prowadzi do wyróżnienia siedmiu 
par wartości i przeciwwartości: równość–nierówność, społeczeństwo–wspólnota, 
wolność jednostki–wolność w ramach wspólnoty, samowładność–władza, pluralizm 
systemów wartości–unitarny system wartości, racjonalizm–religia oraz progresy-
wizm–tradycja. 

Na granicy północnej i południowej części modelu zlokalizowane są wartości 
styczne, które są do siebie podobne i jednocześnie zapożyczane tak przez pod-
mioty odwołujące się do wartości lewicowych, jak i prawicowych. We wschodniej 
części wartościami stycznymi są racjonalizm i nierówność, a w zachodniej religia 
i równość.

Aksjomaty centrowe są konstruowane na podstawie wyróżnionych siedmiu 
par metawartości, dlatego zawsze mają charakter pochodny. Ich celem jest ogra-
niczenie antynomii systemu wartości, co często przybiera postać kompromisu. 

Funkcjonujące w polityce i fi lozofi i antynomiczne koncepcje dotyczące ludz-
kiej natury są zakotwiczone w macierzy i stanowią uzasadnienie (racjonalizację) 
wyboru przez jednostkę metawartości północnych lub południowych. Punktem 
wyjścia w koncepcji pozytywnej jest przekonanie, że jednostka jest z natury 
dobra, a źródło zła ma wobec niej zawsze charakter zewnętrzny. Ludzie są wolni 
i równi względem siebie, natomiast różnego rodzaju czynniki zewnętrzne są 
barierami, które utrudniają ich rozwój. 

Prawica przyjmuje negatywną koncepcję ludzkiej natury, uznając ją za 
ułomną i niezmienną. Ten pesymizm wynika z przeświadczenia, że częścią 
człowieczeństwa jest również zło, które ma charakter endogenny i pojawia się 
w sytuacji, gdy człowiek świadomie je wybiera. W związku z tym na jednostkę 
z góry powinny być nakładane pewne ograniczenia, które w określonych sytu-
acjach można zmniejszać. Negatywna koncepcja ludzkiej natury jest zakorze-
niona w konserwatyzmie i chrześcijaństwie. Obie wizje są przeciwstawne i są 
elementami kołowego modelu metawartości.
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REGUŁY ZGODNOŚCI I KONFLIKTU W PROGRAMIE WIOSNY 
ROBERTA BIEDRONIA

Funkcjonujące w przestrzeni publicznej podmioty polityczne są klasyfi kowane 
między innymi wedle kryterium podobieństwa programowego (Mair, 2010; Gal-
lagher, Laver, Mair, 2011). W świetle modelu kołowego zbieżność programowa 
jest w pochodną reguł zgodności i konfl iktu. Zasady te stanowią podstawę dla 
selekcji aksjomatów i konstruowania programów politycznych. Wybór danej 
metawartości determinuje selekcję kolejnych – wysoki priorytet uzyskują 
aksjomaty położone blisko najwyżej ocenianej i jednocześnie do niej podobne. 
Analogicznie, wysoką rangę otrzymują wartości pochodne tworzone na pod-
stawie metawartości dobieranych na zasadzie zgodności. Wybór metawartości 
wpływa także na stosunek do aksjomatów zlokalizowanych po przeciwległej 
stronie, a więc tych, których realizacja oznaczałaby osiągnięcie celu przeciwnego 
niż zamierzony. Są to metawartości kolizyjne, które w programach, platformach 
wyborczych i generalnie – w myśli politycznej – podlegają stygmatyzacji.

Prześledźmy sposób, w jaki przedstawione reguły wpłynęły na dobór wartości 
w zaprezentowanym w lutym 2019 r. programie wyborczym Wiosny Roberta 
Biedronia (Umowa Biedronia, 2019). Dane w tabeli 1. zawierają metawartości 
deklarowane i kolizyjne.

W propozycji programowej pojawiły się: lewicowa równość, społeczeństwo, 
racjonalizm, samowładność, pluralizm systemów wartości, wolność jednostki oraz 
progresywizm, a także pozytywna koncepcja ludzkiej natury. 

Tabela 1. Metawartości deklarowane i kolizyjne w programie Wiosny

treść metawartość
deklarowana

metawartość 
kolizyjna

1.

„Podstawą sprawiedliwego społeczeństwa jest równość 
wszystkich obywatelek i obywateli. Równość to takie same 
szanse i takie same prawa dla wszystkich, bez dyskryminacji 
z jakiegokolwiek powodu”.

równość, 
społeczeństwo –

2.
„Każdy ma prawo być sobą i przeżyć swoje życie w zgodzie 
z własnymi wartościami, tożsamością, wiarą i przekonaniami, 
o ile nie naruszają one wolności innych osób”.

wolność jednost-
ki, pluralizm 
systemów 
wartości

-
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treść metawartość
deklarowana

metawartość 
kolizyjna

3.

„Państwo powinno w końcu uporządkować relację z kościołem. 
Kościół katolicki jest największym posiadaczem ziemskim 
w Polsce po Skarbie Państwa. Nie ma powodów dla wyjątko-
wego traktowania jego fi nansów (a). Wycofamy religię ze szkół, 
a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przekażemy na edu-
kację i ochronę zdrowia (b). Zlikwidujemy Fundusz Kościelny 
i włączymy księży do powszechnego systemu emerytalnego. 
Opodatkujemy duchownych tak, jak wszystkich obywateli (c)”.

(a) równość; b) 
racjonalizm, 
progresywizm; 
(c) równość, 
racjonalizm

(b) religia

4.

„Nie zawsze musimy się zgadzać, ale nikt nie może być wyklu-
czony ze wspólnoty – słowami ani czynami (a). Mamy różne 
poglądy, ale wszyscy jesteśmy Polkami i Polakami i współtwo-
rzymy jedno społeczeństwo (b)”. „Demokracja to wspólnota 
nas wszystkich. Nikt nie może być pozostawiony z tyłu. 
Jako wspólnota jesteśmy w stanie przezwyciężyć największe 
problemy. Solidarność to nasza siła (c)”.

(a) pluralizm sys-
temów wartości, 
społeczeństwo; 
(b) pluralizm sys-
temów wartości, 
społeczeństwo; c) 
społeczeństwo

(a) wspólnota; 
(c) wspólnota

5.

„Państwo powinno podejmować decyzje wspólnie z obywa-
telami i obywatelkami. Wprowadzimy ogólnopolski budżet 
partycypacyjny – każda obywatelka i każdy obywatel będzie 
mieć wpływ na wydanie 1 miliarda złotych z budżetu państwa 
(a). Obniżymy podatki za obecność na wyborach – wszyscy, 
którzy wezmą udział w głosowaniu, będą mogli odpisać 100 
złotych od podatku dochodowego (b). Wprowadzimy możli-
wość głosowania elektronicznego w wyborach i referendach 
lokalnych (c). Każdy projekt ustawy będzie poddany konsul-
tacjom publicznym (d). Koniec z zaskakiwaniem obywateli 
prawem uchwalanym za zamkniętymi drzwiami i na ostatnią  
chwilę  (e)”.

(a) samowład-
ność, równość; 
(b) równość, 
społeczeństwo; 
(c) samowład-
ność, społe-
czeństwo; (d) 
samowładność 

(e) władza 

6.

„Każdy ma prawo do szczęścia, wolności i bezpieczeństwa 
– niezależnie od tego kim jest (a). Musimy zbudować trwałe 
fundamenty tej wolności dla każdej i każdego (b). Politycy nie 
mogą nam mówić, co możemy zrobić ze swoim życiem (c). 
Koniec z decydowaniem o nas bez nas (d)”.

(a) pluralizm 
systemów 
wartości; (b) wol-
ność jednostki, 
równość 

(c) unitarny 
system 
wartości;
(d) władza 

7.

„Możemy wpuścić do polskiej polityki powiew WIOSNY, który 
przyniesie naszemu państwu tak bardzo potrzebną regenerację. 
Energię sprawiającą, że Polska będzie państwem, któremu 
możemy zaufać, gdzie każdy może być kim chce (a), a płeć 
czy miejsce urodzenia nie zamykają możliwości rozwoju (b). 
W którym polityka nie polega na wiecznym konfl ikcie, tylko 
na budowaniu wspólnoty i polityce współpracy (c). W którym 
najważniejsze nie są plany budowy pomników, tylko patrzenie 
w przyszłość i odpowiadanie na wyzwania współczesności (d)”. 

(a) pluralizm 
systemów warto-
ści; (b) równość; 
(c) wartości 
centrum; (d) 
progresywizm 

(d) tradycja
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treść metawartość
deklarowana

metawartość 
kolizyjna

8.

„Powołamy rzecznika praw przyrody oraz wprowadzimy no-
woczesną ustawę o ochronie zwierząt (a). Zlikwidujemy fermy 
zwierząt futerkowych, zabronimy wykorzystywania zwierząt 
w cyrkach i zlikwidujemy chów klatkowy (b)”. 

pozytywna kon-
cepcja ludzkiej 
natury (a)

negatywna 
koncepcja 
ludzkiej 
natury (b)

9. 

„Prawie wszystkie urzędy centralne są skoncentrowane w kilku 
dzielnicach Warszawy. Przeniesiemy część urzędów i instytucji 
publicznych z Warszawy do innych miast, ze szczególnym 
uwzględnieniem byłych miast wojewódzkich i pozostałych 
powyżej 50 tysięcy mieszkańców”.

samowładność -

10.

„Uważamy, że wszystkie działania polityków, rządu, jego urzę-
dów oraz samorządu powinny być jawne. Każda obywatelka 
i każdy obywatel musi mieć prawo do informacji i możliwość 
kontrolowania pracy władz. Władze muszą brać odpowiedzial-
ność za swoje działania”.

samowładność -

11.

„Zagwarantujemy prawo kobiet do bezpiecznego przerywa-
nia ciąży na żądanie do 12 tygodnia. Wprowadzimy pełne 
fi nansowanie do trzech zabiegów in vitro dla każdej kobiety na 
podstawie zaleceń lekarza”.

pluralizm 
systemów 

wartości, wolność 
jednostki, 
równość

-

12. „Wprowadzimy nowoczesną, opartą na faktach edukację 
seksualną”. progresywizm -

Równość w programie Wiosny przybrała formę postulatów dotyczących 
różnych sfer życia. Uznano, że podstawą sprawiedliwie skonstruowanego społe-
czeństwa jest równość wszystkich jego obywatelek i obywateli, którzy powinni 
posiadać takie same prawa (punkt 1). Egalitaryzm podkreślano także w sprawach 
religijnych. Formułując postulat traktowania Kościoła na równi z innymi pod-
miotami, podnoszono konieczność zniesienia jego uprzywilejowanej pozycji. 
Dotyczyło to również księży, którzy podobnie jak inni obywatele powinni zostać 
włączeni do powszechnego systemu emerytalnego oraz opodatkowani (punkty 
3a i 3c). 

Na metawartości społeczeństwo oparto inkluzywną wizję zbiorowości. Pań-
stwo powinno zadbać o to, aby każdy, bez względu na posiadane przymioty, mógł 
czuć się pełnoprawnym obywatelem (punkty 4a–c). Polityka powinna zmierzać 
w kierunku uwolnienia aktywności członków społeczeństwa, ponieważ od tego 
zależy jakość demokracji (punkty 5b i c).

Wolność jednostki została wyeksponowana w stwierdzeniu, że każdy ma prawo 
być sobą i przeżyć swoje życie w zgodzie z własnymi wartościami, tożsamością, 
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wiarą i przekonaniami, o ile nie naruszają one wolności innych osób (punkt 2, 
a także 6b). Ponadto wolność kobiety nie może być ograniczana przez przepisy 
antyaborcyjne (punkt 11). 

Celem samowładności jest kierowanie władzy i kompetencji w dół. Zostało 
to wyrażone w postulacie podziału władzy między państwo i obywateli, w idei 
wprowadzenia ogólnopolskiego budżetu partycypacyjnego (punkt 5a), w pro-
pozycji głosowania elektronicznego w wyborach i referendach lokalnych oraz 
w obowiązkowych konsultacjach społecznych każdego projektu ustawy (5c 
i d). Część urzędów centralnych funkcjonujących w Warszawie powinna zostać 
przeniesiona do innych miast, ze szczególnym uwzględnieniem byłych miast 
wojewódzkich i pozostałych powyżej 50 tysięcy mieszkańców (punkt 9). Każdy 
obywatel powinien mieć realne prawo do informacji oraz możliwość kontrolo-
wania pracy władz (punkt 10).

Istotą metawartości pluralizm systemów wartości jest stworzenie przez pań-
stwo warunków do swobodnego rozwoju różnorodności oraz jej systemowej 
ochrony. W programie ugrupowania Roberta Biedronia zadeklarowano ten cel 
jako jeden z podstawowych (punkt 2). Akceptację różnych systemów wartości 
i odmiennych stylów życia uzasadniano tolerancją, ponieważ każdy człowiek, 
niezależnie od tego, kim jest, powinien mieć prawo do szczęścia, wolności i bez-
pieczeństwa (punkty 6a i 7a).

Progresywizm jest dążeniem do osiągnięcia postępu społecznego, przy czym 
wprowadzanie zmian niejednokrotnie wymaga rezygnacji z pewnej części tra-
dycji. W programie Wiosny było to dostrzegalne w propozycji wprowadzenia 
nowoczesnej edukacji seksualnej (punkt 12). Środki fi nansowe na reformę 
edukacji miały pochodzić z oszczędności spowodowanych wycofaniem religii 
ze szkół (3b). Jak można dostrzec, stosunek Wiosny do Kościoła i religii został 
oparty na racjonalizmie (3b i c).

W programie pojawiło się nawiązanie do pozytywnej koncepcji ludzkiej 
natury, opartej na przeświadczeniu, że człowiek jest pierwotnie dobry, otwarty 
wobec świata, wrażliwy na krzywdę innych i działa z pobudek altruistycznych. 
W kontekście ochrony środowiska dostrzega się, że jednostka jest jedynie częścią 
ekosystemu, w którym żyje, w związku z tym nie powinna naruszać jego równo-
wagi. Przenosząc tę wizję na terminologię macierzy, relacje człowieka z przyrodą 
powinny być kształtowane przez metawartości, które odnajdziemy w ramach 
typów „przekraczanie siebie” i „otwartość na zmiany”. W Umowie Biedronia 
zostało to wyeksponowane w idei powołania rzecznika praw przyrody oraz 
wprowadzenia nowoczesnej ustawy o ochronie zwierząt (8a).
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Program Wiosny został skonstruowany na podstawie reguły zgodności, ale 
również – konfl iktu. W jego treści dostrzeżemy stygmatyzowanie metawartości 
kolizyjnych (co zostało przedstawione w ostatniej kolumnie tabeli 1. Bezpo-
średniej krytyce poddano południową religię, ponieważ była przeciwwartością 
racjonalizmu (któremu nadano wysoką rangę) i położonej w jego sąsiedztwie 
metawartości progresywizm. Religię uznano za czynnik hamujący postęp spo-
łeczny (3b). Krytyce poddano wartość tradycja, zaznaczając, że Polska powinna 
być państwem, w którym najważniejsze nie są plany budowy pomników, tylko 
patrzenie w przyszłość i odpowiadanie na wyzwania współczesności (7d).

Metawartością kolizyjną była zbudowana na zasadzie ekskluzywnej prawi-
cowa wspólnota – wyłączająca osoby, którym obce są dominujące, ukształtowane 
historycznie wartości społeczne (tradycja, normy obyczajowe i religijne). W pro-
gramie Wiosny akcentowano, że nikt nie może być wykluczony ze wspólnoty 
– słowami ani czynami, że demokracja jest wspólnotą wszystkich obywateli, 
a instytucje państwa powinny dbać o wszystkich (4a i c).

Niemożliwy do zaakceptowania był unitarny system wartości, który wskazując 
na określony typ moralności, samoistnie wchodził w konfl ikt z pluralizmem 
systemów wartości. Zaznaczano więc, że politycy nie mają prawa ingerować 
własnymi decyzjami w życie obywateli (6c). Na kursie kolizyjnym znalazła się 
metawartość władza, ponieważ społeczeństwo nie powinno być zaskakiwane 
„prawem uchwalanym za zamkniętymi drzwiami i na ostatnią  chwilę ” (5e) oraz 
decyzjami, na które sami zainteresowani nie mają wpływu (6d). 

W programie Wiosny w pewnym stopniu zadeklarowano wartości centrowe, 
których istotą jest kompromisowe rozwiązanie antynomii wartości (wąskie 
znaczenie) lub dążenie do zgody (szerokie znaczenie). Aksjomaty centrum 
pojawiły się w postulacie zakończenia „wojny polsko-polskiej”, postrzeganej jako 
wyniszczający konfl ikt, na którym tracą wszyscy obywatele – a zatem w drugim 
z wyróżnionych znaczeń.

ZAKOŃCZENIE

Podsumowując, trzeba uznać, że postulaty Wiosny Roberta Biedronia zaprezen-
towane w programie z 2019 r. były pochodną kołowego układu metawartości. 
W dokumencie Umowa Biedronia. Nowa umowa dla Polski najwyższą rangę 
nadano metawartościom północnej części modelu, zlokalizowanym w ramach 
typów „przekraczanie siebie” oraz „otwartość na zmiany”. Aksjomaty były 
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dobierane zgodnie z regułą zgodności macierzy kołowej. Z kolei reguła konfl iktu 
spowodowała, że w programie stygmatyzowano wartości południowe, których 
realizacja oznaczałaby osiągnięcie celów przeciwnych niż zamierzone. Można 
dodać, że selekcja wartości politycznych korespondowała z samoidentyfi kacją 
Wiosny, która w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. 
prezentowała się jako ugrupowanie progresywne, dystansując się w ten sposób od 
konkurencyjnych ugrupowań, które w dyskursie publicznym uzyskały zbiorczą 
etykietę lewicy. 

W postulatach podkreślano konieczność złagodzenia konfl iktów w polityce, 
pisano o „wyniszczającej wojnie polsko-polskiej”, co sugerowałoby centrowe 
podejście do sporu politycznego. Zamieszczenie w programie tego typu sfor-
mułowań wypadałoby uznać za propozycję dla wyborców zorientowanych na 
wartości kompromisowe, jednak w tym przypadku wystąpił brak konsekwencji – 
w dokumencie nie odnajdziemy propozycji rozwiązań antynomii wartości. 
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— ABSTRAKT —

Tematem artykułu są prawa człowieka w perspek-
tywie Europejskiej Nowej Prawicy (ENP). Alain 
de Benoist (główny ideolog) uważa, że prawa 
człowieka stały się religią obywatelską Zachodu, 
która zastąpiła chrześcijaństwo w zlaicyzowanej 
przestrzeni publicznej, stając się głównym, ideolo-
gicznych punktem odniesienia Zachodu. Artykuł 
omawia chrześcijańską genezę praw człowieka 
i krytykę praw człowieka z punktu widzenia ENP. 
A. de Benoist argumentuje, iż prawa człowieka 
są de facto bronią ideologiczną Zachodu, służącą 
do symbolicznego zdominowania niezachodnich 
państw. 

Słowa kluczowe: prawa człowieka; religia; chrze-
ścijaństwo; nowa prawica; GRECE

— ABSTRACT —

Th e topic of the article are human rights in the 
perspective of the European New Right (ENR). 
Alain de Benoist (main ideologist of the move-
ment) thinks that human rights became the civic 
religion of the West that replaced Christianity in 
the public sphere, becoming the main ideological 
reference point of the West. Th e article outlines 
the Christian genesis of human rights and the 
critique of human rights, from the standpoint 
of ENR ideology. Alain de Benoist argues that 
human rights are in fact an ideological weapon of 
the West whose aim is to dominate non-Western 
countries through symbolic power.

Keywords: human rights; religion; Christianity; 
new right; GRECE
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WSTĘP

Europejska Nowa Prawica (Nouvelle Droite, ENP) to współczesny nurt intelek-
tualny, metapolityczny, powstały we Francji pod koniec lat 60., który odcisnął 
wyraźne piętno na zachodniej scenie ideowo-politycznej. Krytycznie odnosząc 
się zarówno do tradycji chrześcijańskiej, jak i oświeceniowej, próbuje stworzyć 
nową syntezę ideologiczną, opierając się, w ich mniemaniu, na spuściźnie „indo-
-europejskiej”. Istnieje ofi cjalnie od 1968 r., w którym to powołany został do 
życia think-tank GRECE (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation 
européene) (Taguieff , 1994). Główną postacią i ideologiem nurtu jest Alain de 
Benoist – publicysta i myśliciel polityczny, jak również autor wielu książek, m.in. 
Au-delà des droits de l’homme: pour défendre les libertés (2004). ENP nie doczekała 
się jeszcze w języku polskim żadnego, syntetycznego opracowania naukowego. 

Lider ruchu ENP stawia tezę, że prawa człowieka pojmowane jako ideologia 
stały się swoistą religią obywatelską Zachodu, zajmując miejsce chrześcijaństwa 
w zlaicyzowanej przestrzeni publicznej. Zajmuje wobec nich sceptyczne stano-
wisko. Uważa on, że prawa człowieka nie mają wcale charakteru uniwersalnego, 
są natomiast zakamufl owaną formą zachodniego imperializmu i – niezależnie od 
szlachetnych intencji – stały się bronią ideologiczną silnych państw przeciwko 
słabszym państwom, które nie chcą podporządkować się tym pierwszym, czego 
przykładem mogą być inwazje na Irak czy Libię. Ponadto uważa on, że prawa 
człowieka w sposób nieuchronny prowadzą do konfl iktu z prawami wspólnot, 
tj. do praw tradycyjnych kultur do zachowania swojej odrębności i integralności. 
Dziś – wg francuskiego autora – Zachód zdaje się zapominać o tym, że kultury 
występują w mnogości. Wszystkie „przelewane są przez sito” jednakowego, 
zachodniego modelu rozwoju i modernizacji. Za ideologią praw człowieka kryć 
się ma „niewiarygodna pogarda” dla praw ludów do samodzielnego decydowania 
o swoim losie. W imię wiecznej teraźniejszości (proweniencji globalistyczno-
-rynkowej) wymazywana ma być przeszłość ludów, które – pozbawiane swej 
przeszłości – redukowane są li tylko do gatunku (Benoist, Faye, 1981).

Istnieje, niewątpliwie, zoologiczna jedność rodzaju ludzkiego – jednak 
wyłącznie na poziomie biologicznym. W perspektywie ENP nie można defi nio-
wać człowieka wyłącznie poprzez jego cechy biologiczne. Wręcz odwrotnie – to, 
co specyfi cznie ludzkie, to, co określa człowieka jako człowieka, wynikać ma 
z kultury i historii (Benoist, Faye, 1981). Człowiek to nie tylko zwierzę – nie 
można określić jego specyfi czności wyłącznie poprzez przynależność do gatunku. 
Jak podkreśla A. de Benoist, jest jedynym ze wszystkich zwierząt, który nie jest 
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zdeterminowany przez swoją przynależność do gatunku. „Człowiek jest bytem 
kulturowym. Innymi słowy, nie ma paradygmatu wspólnego dla całej ludzkości. 
Historycznie rzecz ujmując, kultury krystalizują się zawsze w liczbie mnogiej” 
(Benoist, Faye, 1981). Zdaniem francuskiego myśliciela absolutyzacja oderwanej 
jednostki prowadzi do rozrywania tkanki społecznej, jaką jest właśnie specy-
fi czna kultura i tradycja. I to na tym opierać się ma „ideologia praw człowieka”. 
Czy można ją jednak uznać za religię? 

Czym jest w ogóle „religia obywatelska”? Termin we współczesnym rozumie-
niu związany jest z amerykańskim socjologiem Robertem N. Bellahem, który 
wprowadził go do ponownego użytku, zaczerpując od Jana Jakuba Rousseau 
(rozdział VIII „Umowy społecznej”) (Rousseau, 2010). Bellah defi niuje to pojęcie 
jako „ten religijny wymiar, który […] występuje w życiu każdego narodu, poprzez 
który interpretuje on swoje doświadczenia historyczne w świetle rzeczywistości 
transcendentnej” (1975, za: Burdziej, 2014, s. 530). Dla porównania współczesny 
polski badacz – Stanisław Burdziej defi niuje religię obywatelską jako „zbiór prze-
konań zakładających transcendentny wymiar spraw politycznych, zawierający 
pewne elementy religii rozumianej tradycyjnie, spotykany zwłaszcza w spo-
łeczeństwach silnie zróżnicowanych etnicznie i wyznaniowo” (Burdziej 2014, 
s. 535). Dlaczego zdecydował się on na zawężenie zakresu znaczenia? Porów-
nując religię obywatelską do innych form związków między religią a polityką, 
stwierdził, że na tle innych, podobnych zjawisk, wyróżnia ją: a) demokratyczny 
charakter wspólnoty politycznej, b) zasadniczo dobrowolny charakter, c) plura-
lizm wyznaniowy danej wspólnoty i d) obecność elementów religii rozumianej 
tradycyjnie. Warunki te winny być spełnione łącznie, w przeciwnym razie mamy 
prawdopodobnie do czynienia z inną formą związku polityki i religii. Przykła-
dowo, zdaniem S. Burdzieja, komunizm nie był religią obywatelską (wbrew opinii 
wielu innych badaczy), gdyż nie ma odniesień do tradycyjnie rozumianej religii 
(Burdziej, 2014).

CHRZEŚCIJAŃSKA GENEZA PRAW CZŁOWIEKA

We współczesnym, zachodnim dyskursie politycznym, prawa człowieka funk-
cjonują obecnie na prawach oczywistości. Niezależnie od opcji politycznej, którą 
różne stronnictwa polityczne reprezentują, prawa człowieka – jako takie – nie 
są nigdy poddawane w wątpliwość. Mają one być substytutem religii w świecie 
zachodnim, stanowią główny punkt ciężkości dzisiejszej polityki. Mało tego – 
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stały się wręcz niepodważalnym dogmatem. „I dlatego wydaje się dziś tak niesto-
sowne, tak bluźniercze, tak skandaliczne krytykowanie ideologii praw człowieka 
jak to niegdyś było z wątpieniem w istnienie Boga” (Benoist, 2016, s. 15–16). 

A. de Benoist postrzega jednak prawa człowieka nie jako uniwersalne, bez-
czasowe i niezbywalne prawa, obowiązujące bezwarunkowo, zawsze i wszędzie, 
ale jako ideologię, która narodziła się w określonym miejscu, w określonym 
czasie, w obrębie specyfi cznego kontekstu kulturowego. W taki właśnie sposób 
winny być one rozpatrywane i oceniane. Jak stwierdza francuski myśliciel, prawa 
człowieka są ahistoryczne, ale mają historię (Benoist, 2016, s. 32): 

„Ideologia praw człowieka jest wytworem myśli oświeceniowej, […] 
sama idea praw człowieka mieści się w specyfi cznym horyzoncie zachodniej 
nowoczesności. Narzuca się więc pytanie o to, czy ściśle ograniczone źródło tej 
ideologii nie zaprzecza roszczeniom do powszechności. Każda deklaracja praw 
jest umiejscowiona w czasie […]. Porównując teorię praw człowieka z wszelkimi 
formami kultury zbiorowości ludzkich, oczywiste staje się, że jest ona w więk-
szym stopniu wyjątkiem niż regułą, a nawet stanowi wyjątek w obrębie samej 
kultury europejskiej, ponieważ pojawiła się w ściśle określonym, stosunkowo 
późnym momencie jej dziejów” (Benoist, 2018).

Istotna w tym cytacie jest nie tylko negacja powszechności praw człowieka, 
ale również podkreślenie tego, że nie można utożsamiać ich z kulturą europej-
ską jako taką, jedynie z pewnym jej wycinkiem czasowym. Jak w takim razie 
widziano człowieka w czasach przednowoczesnych?

Autor Au-delà des droits de l’homme zwraca uwagę, że dla Greków staro-
żytnych sprawiedliwość oznaczać miała właściwą proporcję, tj. odpowiednią 
proporcję w rozdziale dóbr i obowiązków (Benoist, 2016, s. 32). W Rzymie 
antycznym z kolei „»jus« praw klasycznego prawa rzymskiego miał na celu […] 
»właściwy podział«, który winien istnieć pomiędzy ludźmi, odpowiednia część, 
która winna być przyznana każdemu” (Benoist, 2016).

Istotne jest w obu przypadkach to, że pojęcie sprawiedliwości i prawa oparte 
było nie tyle na samym człowieku-jednostce, ile na pewnej, proporcjonalnie 
ustrukturyzowanej sieci powiązań czy też stosunków społecznych, nakierowa-
nych na dobro wspólne. Sprawiedliwość rozumiano jako właściwe proporcje 
między członkami społeczności, umożliwiające harmonię. Natura ludzka, choć 
była pewnym punktem odniesienia, miała jednak nie być postrzegana sama 
w sobie, całkowicie niezależnie od całości powiązań społecznych (Benoist, 
2016, s. 33). Takie pojmowanie sprawiedliwości byłoby dla ówczesnych ludzi 
zupełnie pozbawione sensu. Prawo nie jest czymś, co przypisane jest do ode-
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rwanej jednostki, bytu niezależnego od konkretnego kontekstu społecznego, 
„człowieka w ogóle”. Starożytni Grecy pozbawieni byli idei jednostki abstrak-
cyjnej, będącej posiadaczem praw uniwersalnych i niezbywalnych, na mocy 
samego jej istnienia.

Zdaniem francuskiego myśliciela pierwsze „pęknięcie” pojawiło się wraz 
z  chrześcijaństwem (Benoist, 2016). Religia chrześcijańska ogłosiła wyjąt-
kowość każdego człowieka. Każdy bowiem posiada duszę, która znajduje się 
w bezpośrednim stosunku do Boga – człowiek staje się więc nosicielem wartości 
absolutnej, tj. wartości, która nie wynika z jego osobistych walorów czy cech, ani 
też z jego przynależności do specyfi cznej wspólnoty społecznej. Człowiek staje się 
wartością samą w sobie – chrześcijaństwo wytwarza więc „czysto indywidualną 
defi nicję wolności” (Benoist, 2016).

Poprzez te fundamentalne innowacje antropologiczne chrześcijaństwo – 
zdaniem A. de Benoist – „wydrążyło rów między genezą człowieka (Bóg) i jego 
egzystencją doczesną” (Benoist, 2016, s. 34). Innymi słowy, nastąpiło wycofanie 
„ontologicznego zakotwiczenia” człowieka z jego egzystencji społecznej i prze-
niesienie na jego duszę. W efekcie, na poziomie metafi zycznym, doprowadziło 
to do rozdziału jednostki i społeczeństwa – człowieka i obywatela. Nie znaczy 
to oczywiście, że od tej pory związki międzyludzkie przestają się w ogóle liczyć. 
Stają się jednak drugorzędne, gdyż współbycie ludzi nie sprowadza się jedynie 
do ich jestestwa (Benoist, 2016). Innymi słowy, chrześcijanin sam (a nie dobro 
wspólnoty) staje się ostatecznym celem politycznym, a jego osoba transcen-
dować ma Państwo. „Obwieszczając metafi zyczne ukierunkowanie człowieka, 
chrześcijaństwo dąży do odwrócenia ludzkiej sprawiedliwości od jej zwrócenia 
na świat zmysłowy” (Benoist, 2016, s. 35). Według A. de Benoist właśnie tutaj 
tkwi zarodek współczesnego pojmowania wolności jednostki, które to stać 
ma w opozycji do Państwa jako takiego. Tutaj właśnie widzi francuski autor 
zarodek przyszłych „praw człowieka” (Benoist, 2016, s. 34–35). Konkretniej rzecz 
ujmując, wiara w jedynego Boga umożliwia ujęcie wszystkich ludzi jako równych 
synów bożych – bez różnicy na pochodzenie. W chrześcijaństwie, przed byciem 
członkiem danego ludu, narodu czy kultury, człowiek jest pojmowany przede 
wszystkim jako jednostka w relacji do Boga. „Nie masz Żyda, ani Greka; nie masz 
niewolnika ani wolnego; nie masz mężczyzny i niewiasty; albowiem wszyscy wy 
jednym jesteście w Chrystusie Jezusie” (Gal 3:28, Biblia Gdańska). 

„Religia praw człowieka, oparta o monohumanizm, zdaje się być powiązana 
[…] z egalitaryzmem z jednej strony, a z drugiej – z monoteizmem. Myśl biblijna 
jest monohumanistyczna i monogenistyczna »dlatego, że jest również monote-
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istyczna«. To jest obsesja Tego Samego […]: wszyscy ludzie są tacy sami przed 
Jahwe” (Benoist, Faye, 1981).

Francuski autor stwierdza, że w większości kultur (włączając w to europejską) 
człowiek nigdy nie był pojmowany jako monada. Pojęcia porządku, sprawiedli-
wości i harmonii nie były wyprowadzane od jednostki, jej unikalnego miejsca 
w świecie, ale od grupy, tradycji, pokrewieństwa lub „całości rzeczywistości” 
(Benoist, 2016, s. 92). „W Europie antycznej »człowiek« nie istniał. Byli »ludzie«. 
Byli Grecy, Rzymianie, barbarzyńcy, patrycjusze, niewolnicy itd.” (Benoist, Faye, 
1981). Człowiek uniwersalny nie istnieje. Nie istnieje też uniwersalne prawo 
moralne dla wszystkich ludów, gdyż w pojęciu starożytnych nie było jedynego 
Boga, odpowiedzialnego za stworzenie wszystkich ludów. Grecy czcili bogów 
greckich, chrześcijanie zaś wierzą w jednego Boga, który nie jest bogiem tego, 
czy tamtego ludu, tylko całej ludzkości – bez różnicy na szerokość geografi czną 
czy specyfi kę kulturową. Miejsce obywatelstwa bez uniwersalizmu (koncepcja 
wynaleziona przez dawnych Greków) zajmuje uniwersalizm bez obywatelstwa 
(Benoist, 2016, s. 36). W rezultacie, pojęcie „ludzkości” – samo w sobie – nabiera 
wagi moralnej. Wszyscy ludzie są tacy sami, skoro stworzeni przez tego samego 
Boga. Bóg stworzył ‘jednego’ człowieka na swoje podobieństwo (jedynego Boga). 
Jedność rodzaju ludzkiego jest odbiciem jedności Boga. Doktryna chrześcijańska 
obwieszcza jedność moralną całego gatunku ludzkiego, jednocześnie uważając 
jednostkę za byt nieredukowalny do wspólnoty politycznej. Konstytuuje się, 
w rezultacie, zupełnie nowy stosunek obywatela (chrześcijanina) do instytucji 
Państwa (Benoist, 2016). 

Zdaniem A. de Benoist wiara w prawo naturalne ma się brać logicznie z afi r-
macji abstrakcyjnej „osoby ludzkiej”. Ma to być wiara w to, że znajduje się pewne 
prawo „w” człowieku, które jest jakoby wrodzone w jego naturę, i brać się ma 
z boskiej zasady, która manifestuje się w jego rozumie (Benoist, Faye, 1981).

„Ideologia praw człowieka to ideologia »naturalistyczna«. Od Tomasza 
z Akwinu […] do Claude’a Levi-Straussa […] ideologia ta implikuje istnienie 
lub możliwość zaistnienia pewnego »stanu natury«, który społeczeństwo jest 
w stanie przywrócić (Rousseau) lub stworzyć (Locke). Ta wiara łączy w sobie 
klasyczne judeo-chrześcijaństwo, cechujące się wiarą w »naturalny porządek«, 
i nowoczesny racjonalizm, który dowodzi istnienia racji rzekomo »obiektyw-
nych« i praw rzekomo »uniwersalnych«” (Benoist, Faye, 1981).

Jest jednak pewien problem, według francuskiego autora, w rozumieniu ter-
minu „natura” czy „naturalny” w takim kontekście, gdyż pojęcia typu „porządek 
naturalny”, „natura ludzka”, „prawo naturalne” to ekwiwokacje. A. de Benoist 
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zwraca uwagę na to, że np. termin „stan natury” zupełnie co innego oznacza 
w ustach Kalliklesa, Hobbesa czy Rousseau. Czy „stan natury” to stan pokoju czy 
stan wojny wszystkich ze wszystkimi, sprawiedliwości czy niesprawiedliwości 
itd.? Konsensusu na ten temat nie ma do dzisiaj. Francuz podkreśla, że człowiek, 
w rzeczywistości, nie posiada innej natury oprócz swojej kultury, dzięki której 
sam siebie kształtuje. „Człowiek istnieje jako człowiek jedynie w sposób »ufor-
mowany« poprzez instytucje i konstrukcje historyczne” (Benoist, Faye, 1981), 
a stan natury, poprzedzający wszelkie formy życia społecznego (zaludniony 
oderwanymi jednostkami), to, co najwyżej, racjonalna hipoteza (Benoist, 2016, 
s. 65).

W związku z wcześniej wspomnianą „rewolucją antropologiczną” chrześci-
jaństwa zmienia się też wartościowanie jednostki i wspólnoty. Jako że w chrze-
ścijaństwie bycie człowiekiem, synem bożym (którego dusza jest w bezpośredniej 
relacji do Boga), jest traktowane jako pierwszorzędne, a bycie członkiem konkret-
nej wspólnoty politycznej jest drugorzędne – indywidualizm jest tego logiczną 
konsekwencją. Innymi słowy, indywidualizm wynika z monohumanizmu. „Jeśli 
istnieje »człowiek sam w sobie«, to przynależności lokalne, które odróżniają ludzi 
pomiędzy sobą, nie mają większego znaczenia” (Benoist, Faye, 1981). 

Podsumowując, ideologia czy też religia praw człowieka – wg A. de Benoist – 
opierać się ma na czterech „zasadach wiary”:

1. wiara w jedność rodzaju ludzkiego, oparta na wadze moralnej tego faktu;
2. wiara w istnienie pewnej „osoby ludzkiej”, niezależnej od specyfi cznych 

cech każdej, poszczególnej jednostki;
3. wiara w jedną „naturę ludzką”, dająca podstawę pod „prawo naturalne”;
4. wiara w prymat jednostki nad wspólnotami organicznymi i historycznymi, 

którymi są kultury, ludy i narody (Benoist, Faye, 1981).

KRYTYKA PRAW CZŁOWIEKA

Podstawę dyskursu praw człowieka tworzy – zdaniem A. de Benoist – marzenie 
o ludzkości zjednoczonej tymi samymi normami moralnymi, żyjących pod 
jednym, uniwersalnym prawem (Benoist, 2016, s. 46). Oczywiście opiera się to 
na przyjętym implicite założeniu, że w gruncie rzeczy wszyscy ludzie są tacy 
sami. Czy są? „Kiedy mówi się o uniwersalności praw, jaki rodzaj uniwersalności 
ma się na myśli? Powszechność porządku geografi cznego, fi lozofi cznego czy 
moralnego?” (Benoist 2018).
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Jednym z zarzutów Francuza przeciw idei praw człowieka jest to, że nie mają 
one wcale charakteru uniwersalnego. Idea ta pojawiła się w określonym miejscu, 
w określonym czasie, w określonym kontekście kulturowym, a postulowana ich 
powszechność jest wytworem specyfi cznego Weltanschauung (zachodnia nowo-
czesność), który wytworzył specyfi czną antropologię fi lozofi czną »człowieka 
samego w sobie«, która to – zdaniem A. de Benoist – jest bardziej wyjątkiem 
niż regułą na świecie. Przypisywanie takiej wizji człowieka całemu światu to nic 
innego jak projekcja. Postulowana ich oczywistość, niezbywalność i powszech-
ność ma znacznie więcej wspólnego z wiarą religijną niż z faktami, gdyż nie 
ma ona żadnego, określonego fundamentu fi lozofi cznego. Cytując samego A. 
de Benoist:

„Opierając się na twierdzeniach uznanych za »oczywiste« (»we hold these 
truths to be self-evident«, jakie znajdujemy w  Deklaracji (niepodległości) 
amerykańskiej z lipca 1776), (prawa człowieka) prezentują się tak, jakby były 
nowym Dekalogiem […]. Prawa człowieka mogą być więc zdefi niowane jako 
»religia ludzkości« […]. Są one, jak pisze Régis Debray, »na chwilę obecną, ostat-
nią z naszych religii obywatelskich, duszą świata pozbawionego duszy – religią 
współczesnego Zachodu«” (Benoist, 2016, s. 14).

„Religia” praw człowieka ma – wg francuskiego autora – dzielić z chrześci-
jaństwem nie tylko uniwersalizm, ale również prozelityzm (a pewnym sensie 
nawet etnocentryzm). Kraje Zachodu pragną ją narzucać całemu światu – czy 
tego chce, czy nie. Albo prawa człowieka mają charakter uniwersalny – i wtedy 
należy to jednoznacznie wykazać, albo nie mają charakteru uniwersalnego – 
w takim wypadku są one narzędziem Zachodu, służącym do walki ideologicznej 
i dominacji symbolicznej. Z tego właśnie względu uniwersalizacja praw czło-
wieka wydaje się niczym więcej jak ciągiem dalszym zachodniego „syndromu 
kolonialnego” (Benoist, 2016, s. 91). W oczach francuskiego myśliciela ideologia 
praw człowieka jest współczesnym sposobem na podział świata na „cywilizo-
wanych” i „barbarzyńców”. Tym drugim, z racji swojego „braku ucywilizowania”, 
można odmawiać prawa do samostanowienia, a w najgorszym wypadku – nawet 
człowieczeństwa, gdyż „nie wiedzą, co czynią”. W związku z tym może pojawić 
się pokusa do przyniesienia im „dobrej nowiny” – czy tego chcą, czy nie. Innymi 
słowy, prawa człowieka zdają się być zakamufl owaną formą zachodniego imperia-
lizmu. Modus operandi – analogiczny do dawnych konkwistadorów (chrześcijan).

Kolejnym zarzutem francuskiego myśliciela jest to, że „teoria praw człowieka 
wydaje się być w niewielkim stopniu skłonna do uznania różnorodności kulturo-
wej i to z dwóch przyczyn: po pierwsze, z powodu zasadniczego indywidualizmu 
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i wysoko abstrakcyjnego charakteru podmiotu, któremu przyznaje prawa; po 
drugie, z powodu swych silnych związków z kulturą zachodnią […]. Wszelki 
uniwersalizm zmierza w kierunku zacierania różnic” (Benoist, 2018).

Problematyczność tego aspektu zauważyć możemy w przypadku, gdy mamy 
do czynienia z obyczajem kulturowym, potępianym z punktu widzenia ideologii 
praw człowieka, który cieszy się uznaniem wśród rdzennej populacji danego 
kraju. Klasycznym tego przykładem jest obrzezanie dziewczynek w niektórych 
państwach Czarnej Afryki. Nieobrzezana kobieta nie znajdzie męża i nie będzie 
mogła mieć dzieci, i dlatego kobiety, które same zostały obrzezane, będą pierw-
szymi w kolejności osobami chętnymi do tego, by obrzezać własne córki (Benoist, 
2016, s. 95). Przy założeniu, że obyczaj ten oceniany jest jako „barbarzyński” 
z punktu widzenia praw człowieka, A. de Benoist stawia pytanie: w imię czego 
można by zabronić obyczaju, który nie jest narzucany z zewnątrz? Skoro „moja” 
wolność winna nie wkraczać w wolność innych, na jakiej podstawie zakazywać 
coś innym ludziom?

Postulowanie uniwersalnej powszechności ideologii praw człowieka opiera 
się na milcząco przyjętym założeniu, że (co najmniej) większość ludów świata 
podąża drogą rozwoju od wspólnoty mitycznej do „nowoczesnej” – analogicznie 
do zindustrializowanych narodów zachodnich. To, rozpowszechnione na Zacho-
dzie, przekonanie ma działać na zasadzie samospełniającej się przepowiedni – 
zachodnia teoria modernizacji ma być narzucana krajom niezachodnim. I to ma 
właśnie być „koniem trojańskim Zachodu” (Benoist, 2016, s. 96).

„Akceptacja różnorodności kulturowej wymaga pełnego uznania Innego. Ale 
jak uznać Innego, jeśli jego wartości i praktyki sprzeciwiają się tym, które chcieli-
byśmy zaszczepić? […] Ale w jaki sposób pogodzić prawa człowieka z wielością 
systemów kulturowych i wierzeń religijnych? Jeżeli szacunek do praw jednostki 
wiedzie przez brak szacunku do kultur i ludów, czy należy więc skonkludować, 
że wszyscy ludzie są równi, ale kultury przez owych równych stworzone nie są 
równe?” (Benoist, 2016, s. 96–97).

ZAKOŃCZENIE

W istocie A. de Benoist zmierza ostatecznie do tego, aby wykazać, że „drugim 
dnem” ideologii praw człowieka jest 1) implicytne poczucie wyższości Zachodu 
nad innymi kulturami, i 2) pragnienie Zachodu, by cały świat „nawrócić” na 
religię praw człowieka i – tym samym – zapanować nad nim symbolicznie 
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i ideologicznie. Ponadto francuski myśliciel uważa, że istnieje synergia między 
ideologią praw człowieka a globalnym kapitalizmem, tj. ma ona być de facto 
ideologiczną podbudową globalnego kapitalizmu. Dzieje się tak, gdyż „system 
rynkowy może się, tak naprawdę, rozprzestrzenić jedynie w społeczeństwach, 
gdzie jednostki są już zatomizowane” (Benoist, 2016, s. 31). Ideologia praw 
człowieka nadawać się ma do tego idealnie, bowiem jej efektem (zamierzonym 
lub nie) ma być, ostatecznie, atomizacja społeczna spowodowana dezintegracją 
holistycznych kultur, dzięki konstytutywnej dla niej absolutyzacji jednostki 
i „utowarowieniu” relacji społecznych.

Ponadto mimo ofi cjalnej równości wobec prawa wszystkich obywateli, zawar-
tej w ideologii praw człowieka, teoretyczna równość wobec prawa pracodawcy 
i pracownika w żaden sposób nie zapobiega sytuacji, w której pierwszy wyzyskuje 
drugiego. Francuski autor porównuje to do sytuacji, w której zrównano by prawa 
wilka i owcy. Innymi słowy, „frazeologia praw człowieka jest niczym więcej jak 
transfi guracją ideologiczną form prawnych stosunku handlowego, który sam jest 
sposobem działania kapitalistycznej eksploatacji” (Benoist, 2016, s. 29).

Co więc proponuje A. de Benoist? Przede wszystkim nie sądzi, by związane 
z prawami człowieka „odpolitycznienie” było właściwym sposobem na rozwią-
zanie problemu wolności jednostki i jej praw. Jasno podkreśla, iż kontestacja 
ideologii praw człowieka to nie kontestacja tego, że człowiek ma prawa. Nie jest 
to również pochwała despotyzmu czy autorytaryzmu. Jedyne, co kontestuje, to to, 
że – jego zdaniem – ideologia praw człowieka jest do tego optymalnym środkiem. 
Potwierdza on, że wolność jest wartością podstawową, tyle tylko, że winna ona 
być oparta nie na podstawach prawa czy moralności. Jest ona bowiem przede 
wszystkim kwestią polityczną. I winna być rozwiązana politycznie.

Władza polityczna winna być zrównoważona nie dlatego, że jednostki cieszą 
się niezbywalnymi prawami, ale dlatego, że wspólnota polityczna, w której rządzi 
despotyzm lub absolutyzm, jest złą wspólnotą polityczną. Innymi słowy, autorytet 
polityczny winien szanować wolność obywateli nie dlatego, że „mają do tego 
prawo”, tylko dlatego, że takie społeczeństwo jest po prostu politycznie lepsze 
(Benoist, 2016, s. 152). Wiąże się z tym, postulowana przez niego, rehabilitacja 
pojęcia „przynależności” (do konkretnej wspólnoty politycznej), bez której 
„wolność, równość i sprawiedliwość są wyłącznie nieskutecznymi abstrakcjami” 
(Benoist, 2016). W związku z tym, aby prawa obywatelskie miały realne ugrun-
towanie, należy w polityczności i obywatelstwie widzieć nie coś drugorzędnego 
(wynikłego z abstrakcyjnych „praw”), tylko pierwotny warunek, umożliwiający 
optymalne „życie-razem” (Benoist, 2016, s. 153).
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Krytyka praw człowieka dokonana przez A. de Benoist bez wątpienia budzić 
będzie wiele kontrowersji. Wykazuje on celnie słabości idei praw człowieka, m.in. 
brak jasnej podstawy fi lozofi cznej czy wątpliwą uniwersalność. Rodzi się jednak 
pytanie: jeśli nie prawa człowieka – to co? Najlepsza nawet krytyka bowiem nie 
wystarczy.

Jeśli zrezygnujemy z pojęcia godności ludzkiej, przynależącej wszystkim 
i będącej podstawą praw, to na jakiej płaszczyźnie budować prawo międzynaro-
dowe? Jeśli przyjąć, że każda kultura ma swoje standardy, swoje prawodawstwo 
itd., to w jaki sposób przezwyciężyć relatywizm w celu porozumienia między-
narodowego? Francuski autor nie daje żadnej odpowiedzi. 

Wypada również wspomnieć pewien mankament metodologiczny. Autor 
Au-delà des droits de l’homme używa zamiennie terminów „religia praw 
człowieka” i „ideologia praw człowieka”. Nie można jednak terminów „religia” 
i „ideologia” w żadnym wypadku utożsamiać. Są to jednak zdecydowanie różne 
pojęcia i należałoby to uwzględnić.

Pozostaje jeszcze kwestia stanowiska Kościoła katolickiego do praw czło-
wieka – nie jest ona bowiem jednoznaczna. Przynajmniej niektóre z aspektów 
teorii prawno-człowieczej były przez Kościół kwestionowane. Przykładem tego 
jest breve papieża Piusa VI, wydane 10 lutego 1791, w której krytycznie oceniał 
niektóre z artykułów Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, dotyczące zwłaszcza 
kwestii wolności religijnej i prawa własności (Dudziak, 2007, s. 379). Ten sam 
papież wydał potem encyklikę Adeo nota, z 23 kwietnia 1791, w której utrzy-
mywał, że Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela skierowana jest przeciwko 
społeczeństwu i religii. W XIX w. papieże potępiali Deklarację, gdyż postrzegali 
ją jako drogę do emancypacji człowieka bez przewodniej roli Kościoła (L’Osse-
rvatore Romano, 2018). Mimo że stosunek Kościoła do praw człowieka zmienił 
się w ciągu lat, to jednak trzeba mieć na uwadze to, że w ciągu lat zmianom (roz-
szerzeniom) podlegały również same prawa człowieka – przykładem chociażby 
tzw. prawa reprodukcyjne, w tym prawo do aborcji. Oczywiste jest to, że Kościół 
widzieć będzie w tym pogwałcenie prawa do życia, gdyż stoi on konsekwentnie na 
stanowisku, że o człowieczeństwie mowa jest od poczęcia do naturalnej śmierci.

Co ciekawe, papież Franciszek w  przemówieniu do członków Korpusu 
Dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej – podkreślając 
wagę praw człowieka – wspomniał, że w następstwie rewolucji obyczajowej 
z maja 1968 r. pewne prawa człowieka uległy stopniowej modyfi kacji (Stopka, 
2018). Inne, „nowe prawa”, zostały dodane, nierzadko sprzeczne z poprzednimi, 
jak również nieraz sprzeczne z kulturą wielu krajów, które z tego powodu „nie 
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odczuwają poszanowania dla swoich tradycji społeczno-kulturowych, a czują 
się raczej pominięte w obliczu rzeczywistych potrzeb, jakim muszą stawić czoło” 
(Franciszek, 2018). Franciszek wnioskuje, że – paradoksalnie – hipertrofi a praw 
człowieka może prowadzić do nowoczesnych form kolonizacji ideologicznej 
bogatych i silnych państw kosztem najbiedniejszych i najsłabszych. Wydaje się 
to frapujące, mając na uwadze, że A. de Benoist dochodzi do bardzo podobnych 
wniosków, wychodząc z zupełnie przeciwstawnych założeń ideologicznych.

Podsumowując, zdaje się jednak, że francuski autor ma – zasadniczo – rację 
w swej głównej tezie, gdyż mimo początkowej „konsternacji” Kościoła kolejni 
papieże w coraz większym stopniu zaczęli uznawać prymat idei praw człowieka 
i włączać ją w głównonurtowy katolicyzm. Warto pamiętać, że to papieże zaczęli 
czuć się w obowiązku włączania idei „apostołów” praw człowieka do swojej 
doktryny, a nie na odwrót. Co to mówi o tym, która religia dominuje w świecie 
zachodnim?
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— ABSTRAKT —

W XVIII wieku jeden z najczęściej dyskutowa-
nych w Europie problemów z zakresu bezpieczeń-
stwa i stosunków międzynarodowych dotyczył 
sposobów utrzymania pokoju. Dominowały 
trzy koncepcje: wiecznego pokoju, wojny spra-
wiedliwej oraz równowagi sił. Ważny głos w tej 
dyskusji zajął wybitny brytyjski myśliciel i polityk, 
Edmund Burke. Mimo że koncentrował on uwagę 
na sprawach wewnętrznych Wielkiej Brytanii i jej 
imperium, przez całą karierę publiczną intereso-
wał się też sytuacją na kontynencie europejskim. 
W  przeciwieństwie do Rousseau, Kanta czy 
Vattela, połączył on wybrane elementy wszystkich 
trzech koncepcji. Przedstawił oryginalny pomysł 
na utrzymanie pokoju opartego na równowadze 
sił, prawie międzynarodowym i wspólnocie war-
tości łączących państwa europejskie, a wyrastają-
cych z dziedzictwa historycznego i kulturalnego. 
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— ABSTRACT —

Over the course of the 18th century one of the 
most hotly debated issues in international politics 
concerned the means of preserving the general 
peace of Europe. Th ere were three main concepts 
of how to achieve this aim: perpetual peace, just 
war, and the balance of power. One of the most 
interesting voices in the entire debate belonged 
to Edmund Burke. Despite the fact that Burke 
concentrated most of his attention on the internal 
situation of Britain and Britain’s colonial posses-
sions, he was also throughout his entire public 
career deeply interested in European politics. 
Unlike Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant or 
Emer de Vattel, Burke combined certain elements 
of the above concepts. He formulated an original 
idea of European peace based on the balance 
of power, international law and cultural values 
derived from a common European heritage.
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W XVIII wieku kontynent europejski był areną licznych konfl iktów militar-
nych, wśród nich wojen o sukcesję hiszpańską, austriacką, wielkiej wojny północ-
nej, wojny siedmioletniej oraz tak dramatycznych wydarzeń jak rozbiory Polski. 
Część badaczy podkreśla ograniczony charakter tych wojen, prowadzonych za 
pomocą niedużych, zawodowych armii, i określa je jako „wojny władców” czy 
„ograniczone wojny” (Johnson, 2011, s. 191–196; Fuller, 1972, s. 15–25). Takie 
oceny są możliwe jednak tylko z punktu widzenia uprzemysłowionych i total-
nych wojen dwóch następnych stuleci. Dla mieszkańców ówczesnej Europy były 
to wielkie i częste konfl ikty (Annual Register, 1762, s. 63). W rezultacie, w XVIII 
wieku znacznie częściej niż w poprzednich stuleciach dyskutowano na temat 
sposobów osiągnięcia pokoju bądź przynajmniej ograniczenia wojen (Anderson, 
1993, s. 163–164, 219–220; Butterfi eld, 1966, s. 139–141; Sheehan, 1996, s. 97). 
Odwoływano się do trzech podstawowych koncepcji. Pierwsze dwie, wchodzące 
w skład „tradycji moralnych” cywilizacji Zachodu (Johnson, 1987, s. XI–XII), to 
idea „wiecznego pokoju” oraz wojny sprawiedliwej. Celem pierwszej było osią-
gnięcie trwałego pokoju poprzez stworzenie systemu bezpieczeństwa zbiorowego 
obejmującego, w zależności od wersji, większą, łącznie z posiadłościami turec-
kimi, bądź mniejszą, bez nich, część kontynentu europejskiego (Johnson, 1987, 
s. 176–177; Archibugi, 1992). Najbardziej ambitny plan przedstawił na początku 
wieku Charles Irénée, ksiądz de Saint-Pierre (Souleyman, 1941, s. 77–92; John-
son, 1987, s. 180–181; Blaszke, 2016), ale zbliżone pomysły wyszły także spod 
piór najznamienitszych myślicieli epoki, między innymi Rousseau’a i Kanta 
(Johnson, 1987, s. 185–198; Tuck, 2001, s. 206–207, 218–225; Marulewska, 
2005). Druga koncepcja, nawiązująca do Grocjusza i jego rozważań nad ius in 
bello, której najbardziej znanym przedstawicielem w XVIII wieku był Emmerich 
de Vattel, zakładała, że wojny należy najpierw „ucywilizować” dzięki przyjęciu 
powszechnie akceptowanych reguł określających sposób ich prowadzenia, aby 
stopniowo poddać je kontroli ze strony prawa międzynarodowego i ograniczyć 
do minimum ich liczbę, czas trwania oraz negatywne skutki (Ruddy, F.S., 1969; 
Johnson, 1987, s. 200–209; Hurrell, 1996, s. 233–255; Boucher, 1998, s. 262–268; 
Tuck, 2001, s. 191–197; Keller, 2006, s. 29–36; Armitage, 2012, s. 163–168; Pitts, 
2013). Do tych dwóch koncepcji należy dodać trzecią, najczęściej omawianą 
w trakcie XVIII wieku, równowagę sił (Anderson, 1993, s. 163; McKay, Scott, 
1983, s. 211–212; Grobis, 2003). Mimo różnic zwolenników wszystkich koncepcji 
łączyły pewne elementy, na przykład myślenie o pokoju w skali kontynentu 
europejskiego. Zwolennicy „wiecznego pokoju” odwoływali się niekiedy do 
równowagi sił, traktowali prawo jako ważny instrument dla zachowania pokoju 
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(Williams, Booth, 1996, s. 87), akceptowali też pogląd, że cel ostateczny można 
osiągnąć stopniowo, rozpoczynając od wprowadzenia zasad regulujących wojnę 
(Johnson, 1987, s. 179, 196–197; Buchner, 2017, s. 151). Zwolennicy ograniczenia 
wojny również odwoływali się do równowagi sił (Tuck, 2001, s. 194), dostrzegali 
zasadność kongresów pokojowych, jeden z ulubionych tematów wśród autorów 
prac o „wiecznym pokoju”, choć nie traktowali ich jako sposobu na likwidację 
wojen (Johnson, 1987, s. 201).

Wszystkie te koncepcje nie zapewniły jednak pokoju. Przyczyn takiego stanu 
można szukać w typowych dla wszystkich czasów różnicach między teorią 
i praktyką życia politycznego. Można je również znajdować w słabościach kon-
cepcji, na co zwracano wówczas uwagę. Planom „wiecznego pokoju” zarzucano 
oderwanie od rzeczywistości, ponieważ pomijały tak ważny element stosunków 
międzynarodowych jak rywalizacja między państwami. Zarzucano im również, 
że stawiały sobie utopijny cel całkowitego wyeliminowania wojen. Wątpliwości 
pod adresem własnych pomysłów zgłaszał Rousseau (Johnson, 1987, s. 190–192; 
Tuck, 2001, s. 207), a Kant, pisząc o „wiecznym pokoju”, nie miał przecież wielkich 
nadziei na jego realizację, opisywał model idealny (Johnson, 1987, s. 193–194). 
W pierwszej części Metafi zyki moralności, która ukazała się rok po publikacji 
pracy Ku wieczystemu pokojowi, w której przedstawił plan wiecznego pokoju, 
przyznawał państwom prawo do wojny prewencyjnej (Kant, 2011, s. 450). Kon-
cepcja ograniczenia konfl iktów zbrojnych poprzez regulacje prawne spotykała się 
z zarzutem, że w gruncie rzeczy akceptowała i legitymizowała wojny (Johnson, 
1987, s. 200, 203; Hassner, 2013, s. 179; Buchner, 2017, s. 152, 164, 178). Równo-
waga sił była krytykowana na gruncie politycznym, ponieważ dzieliła państwa 
europejskie na różne kategorie, podważając ideę wspólnoty europejskiej, a ze 
względu na niestabilny charakter stosunków międzynarodowych mogła łatwo 
doprowadzić do wojen (Souleyman, 1941, s. 95, 130; Anderson, 1993, s. 179; 
Sheehan, 1996, s. 102–103). Krytykowano ją też na gruncie moralnym – miała 
służyć jako usprawiedliwienie egoistycznych dążeń państw, przede wszystkim 
wielkich mocarstw, które chciały zachować dominującą pozycję kosztem innych 
krajów (Anderson, 1993, s. 176–177; Wight, 1966, s. 168). W grę wchodziło też 
oczywiste pytanie praktyczne. Mimo powszechnej aprobaty ze strony pisarzy 
politycznych i polityków, zapis o konieczności zachowania równowagi sił znalazł 
się traktacie brytyjsko-hiszpańskim z 1713 roku, kończącym wojnę o sukcesję 
hiszpańską między nimi (Anderson, 1993, s. 163–164; Sheehan, 1996, s. 97–98, 
104; McKay, Scott, 1983, s. 96), nie zagwarantował pokoju. Czy nie była zatem, 
podobnie jak dwie pozostałe koncepcje, wyłącznie konstrukcją teoretyczną? 
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Wśród autorów piszących o pokoju europejskim znajdował się wybitny bry-
tyjski myśliciel i polityk, Edmund Burke (1730–1797). W literaturze naukowej 
Burke przez długi czas był przedstawiany albo jako jeden z najważniejszych 
ideologów XIX wiecznego państwa liberalnego, albo jako twórca doktryny 
konserwatyzmu brytyjskiego. Różnice zdań między uczonymi były tak duże, że 
pojawiły się opinie, iż Burke zmieniał poglądy w zależności od rozwoju sytuacji, 
w związku z czym nie można mówić o ich spójności. Pojawił się też pogląd, 
że było „dwóch Burke’ów”: wczesny i liberalny oraz od, rewolucji francuskiej, 
późny i konserwatywny. W ostatnich latach sądy te zanegowano, co wskazuje 
przede wszystkim na ciągle bardzo duże zainteresowanie życiem i dorobkiem 
intelektualnym Burke’a oraz na nowe możliwości interpretacyjne (Hanczewski, 
2017). Jedną z konsekwencji jest rozwój badań nad tymi obszarami aktywności 
Burke’a, które przez długi czas pomijano. Wśród takich obszarów znajdują się 
jego poglądy na temat sytuacji międzynarodowej. Mimo że pierwszy artykuł na 
ten temat ukazał się w roku 1966, to większa liczba prac pojawiła się dopiero 
w latach 80. i 90. XX wieku (Wight, 1966, Why …?; Vincent, 1984; Harle, 1990). 
Szczególne znaczenie mają opracowania profesora Davida Bouchera i kanadyj-
skiej badaczki Jennifer M. Welsh, która podjęła udaną próbę przedstawienia 
poglądów Burke’a w kontekście współczesnych teorii stosunków międzynaro-
dowych: realizmu, idealizmu i rewolucjonizmu (Boucher, 1991; Boucher, 1998; 
Welsh, 1995; Welsh, 1996; Fidler, Welsh, 1999, s. 37–56; Welsh, 2013). Badania 
te nie są formą prezentyzmu historycznego, wskazują raczej na bogactwo myśli 
Burke’a. To, że nie zawarł on swoich poglądów w jednym traktacie, nie powoduje, 
że są one pozbawione wartości teoretycznej. Ta sama uwaga dotyczy faktu, że 
Burke wypowiadał się na temat stosunków międzynarodowych w reakcji na 
bieżące wydarzenia – o pokoju europejskim pisał, gdy pojawiało się dla niego 
zagrożenie, podobnie było z równowagą sił. Sformułowane w ten sposób opinie 
stanowiły integralny element poglądów Burke’a i mogą mieć uniwersalny cha-
rakter, wykraczając daleko poza jednostkowe wydarzenia. Jak zauważył jeden 
z badaczy: „Prace Burke’a na temat rewolucji francuskiej… dotyczą ogólnego 
problemu rewolucji, nie tylko rewolucji w Europie w XVIII wieku” (Vincent, 
1984, s. 205). 

Mimo wysokiego poziomu naukowego ustalenia badaczy opierają się przede 
wszystkim na analizie wystąpień Burke’a z ostatniego etapu działalności publicz-
nej, od wydania w listopadzie 1790 r. jego najbardziej znanego dzieła: Rozważania 
o rewolucji we Francji. W niniejszym artykule chciałbym wyjść poza te ograni-
czenia czasowe i przedstawić poglądy Burke’a na temat pokoju europejskiego 
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wyrażane w trakcie jego całej aktywności publicznej. Chciałbym także wskazać 
na najważniejsze podobieństwa i różnice między myślą Burke’a i wspomnianymi 
na początku dwoma „tradycjami moralnymi”. Ostatnie zadanie jest o tyle trudne, 
że zakłada spójność i stałość poglądów wśród ich zwolenników. Jak zauważyłem, 
niekiedy korzystali z opinii łączonych z odmienną tradycją, niekiedy zajmowali 
stanowisko, które stało w sprzeczności z ich wcześniejszymi sądami. Problemy 
te dobrze oddaje tytuł jednej z części artykułu dotyczącego przemyśleń Kanta 
na temat sytuacji międzynarodowej: Kant: Categorically Opposed to Intervention 
and Regime Change – Or Was He? (Hassner, 2013, s. 184). Dodatkowego kłopotu 
nastręcza fakt, że prawo międzynarodowe, do którego odwoływali się zwolennicy 
obydwu „tradycji moralnych”, było w XVIII wieku zlepkiem różnych koncepcji 
(Hampsher-Monk, 2005, s. 66–67). Znajdowało się na etapie tworzenia, nie 
należy spoglądać na nie jako na zestaw określonych reguł, które powszechnie 
akceptowano.

Początek kariery publicznej Burke’a łączy się z wydaniem w 1756 r. pracy 
Obrona społeczeństwa naturalnego (A Vindication of Natural Society). W tym 
samym roku rozpoczęła się wojna siedmioletnia, w trakcie której Wielka Bry-
tania pozbyła się francuskiej konkurencji w Indiach i w Kanadzie. Zakończenie 
działalności przypadło na rok 1797 i wojny z rewolucyjną Francją. Między tymi 
datami miała miejsce wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych i rozbiory 
Polski, nie wspominając o niepokojach wewnętrznych w poszczególnych pań-
stwach europejskich. Całe dorosłe życie Burke’a upłynęło w cieniu konfl iktów 
międzynarodowych i, co istotne dla zrozumienia jego poglądów w tej kwestii, 
także konfl iktów wewnętrznych.

Zainteresowanie Burke’a sytuacją na kontynencie europejskim wiązało się 
z pytaniem, w jaki sposób osiągnąć i utrzymać pokój. Opisy działań zbrojnych 
i dyplomatycznych zamieszczane przezeń w czasopiśmie Annual Register, które 
redagował w latach 1758–1764, nie służyły wyłącznie zaspokojeniu ciekawości 
odbiorców. Podobnie było w kolejnych latach, łącznie z ostatnim okresem 
aktywności Burke’a, który przypadł na rewolucję francuską. Takie podejście 
odpowiadało perspektywie, którą przyjmował, pisząc o sytuacji w Wielkiej 
Brytanii i w jej imperium, ale też o wydarzeniach w poszczególnych państwach 
europejskich. We wszystkich przypadkach chodziło o to, w jaki sposób sprawo-
wać władzę polityczną, aby zapewnić bezpieczny rozwój państw i społeczeństw 
(Hanczewski, 2018, s. 69–77). Wbrew opiniom, że Burke był krytykiem swojej 
epoki i wrogiem Oświecenia (Clark, 2007), bardzo pozytywnie oceniał rozwój 
materialny oraz intelektualny, których był świadkiem (Annual Register, 1764, s. 2; 
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Correspondence, 1968, s. 387; Bourke, 2012, s. 27–28). Pragnienie zapewnienia 
bezpiecznego rozwoju nie oznaczało jednak odrzucenia przemocy w stosunkach 
międzynarodowych bądź wewnętrznych. W niektórych przypadkach Burke 
uważał rozwiązania siłowe za jedyny właściwy sposób postępowania. (Annual 
Register, 1766, s. 14–15; Burke, 1994, s. 42; Fidler, Welsh, 1999, s. 50–51). Podo-
bieństwo perspektyw pozwala na odwoływanie się do jego poglądów dotyczących 
sytuacji wewnętrznej w trakcie analizy jego poglądów na temat sytuacji europej-
skiej. Stały powód zainteresowania sytuacją międzynarodową nie musi jednak 
zakładać stałości poglądów Burke’a. Warto zastanowić się, czy poglądy miały 
taki charakter w trakcie jego całej kariery, czy też ulegały modyfi kacjom wraz ze 
zmieniającymi się warunkami i upływem czasu.

W sposób typowy dla większości współczesnych sobie autorów Burke myślał 
o Europie w kategoriach wspólnoty (Butterfi eld, 1966, s. 142; Anderson, 1993, 
s. 157–158, 176; Sheehan, 1996, s. 101) i miało to duże znaczenie dla jego kon-
cepcji pokoju. Pokój musiał mieć charakter ogólnoeuropejski, nie mógł istnieć 
tylko w jednej czy dwóch częściach kontynentu. W każdej chwili mogło pojawić 
się dlań zagrożenie ze względu na rozwój wypadków na pozostałych obszarach 
(Annual Register, 1759, s. 2–3; Annual Register, 1762, s. 14). Pisząc o poglądach 
Burke’a na temat Europy, badacze chętnie przywołują jego uwagi na temat „wiel-
kiej wspólnoty chrześcijańskiej” czy Europy jako „faktycznie jednego wielkiego 
państwa” (Burke, 1991, First…, 237, 248), w których odwoływał się do Europy 
jako wspólnoty kulturowej. Jednak określenia te pojawiły się w pracach powsta-
łych w roku 1796, krótko przed jego śmiercią, co prowadzi do pytania, w którym 
momencie Burke przyjął pogląd o dziedzictwie cywilizacyjnym jako fundamen-
cie systemu europejskiego. Czy było tak „od zawsze”, czy też sięgnął po koncepcję 
Europy jako wspólnoty kulturowej ze względów krótkoterminowych, aby uza-
sadnić wojnę przeciwko rewolucyjnej Francji, skoro nie mógł znaleźć dla niej 
usprawiedliwienia w prawie międzynarodowym (Hampsher-Monk, 2005)? Takie 
określenia jak „system europejski” czy „ogólny system” pojawiły się we wczesnych 
pracach Burke’a (Annual Register, 1759, s. 2, 45; Annual Register, 1762, s. 2, 13). 
Nawet jeśli nie sięgał po nie bezpośrednio, to wielokrotnie podkreślał bliskie rela-
cje łączące państwa europejskie. W trakcie wojny siedmioletniej wskazywał na 
związek między działaniami dyplomatycznymi w różnych częściach kontynentu 
dla przywrócenia pokoju powszechnego. Przy okazji sporów o obsadę tronu 
polskiego po śmierci Augusta III zauważył, że wybór króla stanowi za każdym 
razem „jeden z najważniejszych obiektów zainteresowania najpotężniejszych 
państw Północy”, a elekcyjny charakter monarchii „często prowadził do przelewu 
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krwi i chaosu w dużej części Europy” (Annual Register, 1763, s. 44). Po rozbiorze 
Polski w 1772 roku stwierdził, że jest to akt o pierwszorzędnym znaczeniu, także 
dla państw położonych w odległych częściach kontynentu (Annual Register, 1772, 
s. 3). W pierwszych miesiącach rewolucji francuskiej zauważył, że bezpieczeństwo 
Wielkiej Brytanii jest uzależnione od równowagi sił w Europie, a ta z kolei od 
sytuacji wewnętrznej Francji (Correspondence, 1967, s. 106). We wszystkich tych 
przypadkach Burke odnosił się do systemu europejskiego jako wspólnoty państw 
związanych interesami politycznymi i gospodarczymi (Annual Register, 1772, 
s. 2). Nie oznacza to jednak, że zaakceptował pogląd o wspólnocie kulturowej 
jako fundamencie wspólnoty politycznej dopiero w ostatnich latach życia. Dużo 
wcześniej zwracał uwagę na wspólnotę wartości między Wielką Brytanią i miesz-
kańcami jej kolonii w Ameryce Północnej, przypisując im dalece większą rolę niż 
jakimkolwiek więzom politycznym, prawnym czy ekonomicznym. W roku 1775 
mówił w parlamencie brytyjskim: „Tak długo jak będziecie potrafi li utrzymać 
niezawisły autorytet tego kraju jako sanktuarium wolności i świątyni poświęco-
nej naszej wspólnej wierze, gdziekolwiek wybrany naród i synowie Anglii będą 
czcić wolność, skierują swoje twarze w tę stronę… Jeśli odmówicie im udziału 
w tej wolności, zerwiecie jedyną więź, która pierwotnie utworzyła i nadal musi 
podtrzymywać jedność imperium… To duch angielskiej konstytucji napełniający 
tę potężną masę przenika, karmi, jednoczy, pokrzepia i ożywia każdy zakątek tego 
imperium aż po jego najmniej znaczącego członka” (Burke, 2012, s. 137). Taki 
sposób rozumowania nie był wówczas niczym wyjątkowym. Kilka lat wcześniej 
Edward Gibbon stwierdził, że Europa jako wspólnota opiera się na „ogólnym 
podobieństwie religii, języka i manier” (Hurrell, 1996, s. 246). Milczenie Bur-
ke’a na temat Europy jako wspólnoty wartości można wyjaśnić tym, że przez 
długi czas nie widział potrzeby poruszania tematu. Do rewolucji francuskiej 
państwa europejskie akceptowały pewne podstawowe wartości. Nawet pierwszy 
rozbiór Polski, który określił jako „bardzo poważne naruszenie współczesnego 
porządku europejskiego” (Annual Register, 1772, s. 2), nie stanowił zagrożenia 
dla Europy jako wspólnoty kulturowej. Rozbiór naruszał równowagę sił, na której 
opierał się pokój europejski, ale nie zagrażał podstawom cywilizacji europejskiej: 
chrześcijaństwu, rządom monarchicznym, prawu rzymskiemu i zwyczajom 
ukształtowanym w średniowieczu. Dopiero rewolucyjna Francja podjęła próbę 
zbudowania porządku opartego na całkowicie odmiennych zasadach i stąd coraz 
częstsze odwołania Burke’a do wspólnych wartości. 

Spośród wspomnianych „tradycji moralnych” cywilizacji Zachodu, najłatwiej 
wskazać na różnice między Burkiem a zwolennikami „pokoju wiecznego”. Dla 
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Burke’a była to jeszcze jedna abstrakcyjna teoria, która nie opisywała rzeczywi-
stości, lecz postulowała stan, który był niczym więcej jak efektem spekulacji inte-
lektualnych. Świat bez wojen nigdy nie istniał i mógł powstać tylko w umysłach 
ludzi, których określił mianem „rzekomych fi lozofów obecnej doby” (Burke, 1994, 
s. 173). Takie teorie uważał za najgorszego przewodnika w dziedzinie polityki 
(Burke, 1994, s. 75). Kolejna różnica wynikała z przekonania, że polityka, zarówno 
w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, jest dynamicznym procesem. 
Poszukiwanie rozwiązań, które gwarantowałyby określony stan „raz na zawsze”, 
na przykład w postaci „wiecznego pokoju”, było pozbawione sensu. Kolejna 
różnica dotyczyła stosunku do wojny. Zwolennicy „wiecznego pokoju” uznawali, 
że każda wojna jest zła i dążyli do jej eliminacji jako zjawiska, nawet jeśli miało 
to nastąpić w bardzo odległej przyszłości (Johnson, 1987, s. 181–183, 187–190, 
194; Buchner, 2017, s. 152, 164, 178). Burke nie tylko godził się z koniecznością 
wojny, ale w pewnych sytuacjach do niej nawoływał. Ta niezgodność wynikała 
z różnicy poglądów na temat ludzkiej natury. Kant zakładał, że istnieje postęp 
moralny, dzięki któremu można ulepszać naturę człowieka, co ostatecznie miało 
doprowadzić do „wiecznego pokoju” (Williams, Booth, 1996, s. 80–81, 92–95; 
Hassner, 2013, s. 189). Burke przyjmował, że natura człowieka jest niezmienna. 
Jej ważnymi elementami były „namiętność i zawiść” (Annual Register, 1772, s. 3), 
z których początek brały wszystkie wojny. W takiej sytuacji wojen nie można 
było wyeliminować: „Jakkolwiek jest to godne ubolewania, wojny są nieuchronne 
w każdym stanie ludzkiej natury, można je odwlekać, ale nie da się ich całkowicie 
unikać” (Annual Register, 1772, s. 3). 

Różnice opinii na temat wojny prowadziły do odmiennych zdań na temat 
pokoju. Podobnie jak dla Rousseau i Kanta, miał on dla Burke’a wielką war-
tość, jednak pojawiało się pytanie o to, jakiego rodzaju pokój jest możliwy do 
osiągnięcia. Pokój wieczny czy pokój nietrwały? W trakcie wojny siedmioletniej 
Burke pisał o „pokoju doskonałym” (Annual Register, 1761, s. 2), była to jednak 
bardzo odległa propozycja od „pokoju wiecznego”. Burke wyróżnił dwie sytu-
acje, w których dochodzi do zawarcia pokoju. Pierwsza, którą nazwał sytuacją 
„równości”, to taka, gdy żaden z uczestników konfl iktu nie odnosi korzyści bądź 
wszystkie strony są w podobnym stopniu wyczerpane wojną. Druga sytuacja, 
„konieczności”, ma miejsce, gdy jedna ze stron odnosi wyraźne zwycięstwo, 
narzucając korzystne dla siebie warunki pokoju. „Pokój doskonały” pojawia się 
tylko w pierwszej sytuacji. Ponieważ żadna ze stron nie odnosi wyraźnego zwy-
cięstwa i związanych z tym korzyści, warunki pokoju są równe dla wszystkich. 
Dzięki temu pojawia się możliwość, że pokój będzie trwał przez dłuższy czas. 
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Natomiast pokój narzucony przez zwycięzcę jest zarzewiem następnej wojny, 
pokonany będzie dążył do jego rewizji (Annual Register, 1761, s. 2, 13). Przykła-
dem takiego pokoju był pokój kończący wojny między Austrią i Prusami o Śląsk 
podczas wojny o sukcesję austriacką. W zdecydowanym zwycięstwie Prus Burke 
widział źródło konfl iktu między tymi państwami w ramach wojny siedmioletniej, 
stwierdzając, że Fryderyk II po zawarciu w maju 1762 roku przez Rosję pokoju 
z Prusami i oddaniu korpusu rosyjskiego pod swoje dowództwo powinien zabie-
gać o utrzymanie istniejącej równowagi sił w cesarstwie. Jej naruszenie, zarówno 
kosztem Prus, jak i na korzyść Prus, uznał za najgorsze rozwiązanie, ponieważ 
w sposób nieuchronny prowadziłoby to do kolejnej wojny (Annual Register, 1762, 
s. 54–55). Jednak nawet „pokój doskonały” nie miał permanentnego charakteru. 
Wszystko, co zdaniem Burke’a można osiągnąć, to nietrwały pokój, o który należy 
bezustannie zabiegać. Obok niezmiennych cech ludzkiej natury, które nie pozwa-
lały wyeliminować wojny, wynikało to z anarchicznego i równocześnie przypad-
kowego charakteru stosunków międzynarodowych. Jak zauważył w odniesieniu 
do relacji między Austrią i Prusami, uległy one znacznej poprawie po roku 1763 
„przez jedno z tych niezwykłych poruszeń ludzkiego umysłu, których nie da 
się ani przewidzieć, ani uczynić za nie nikogo odpowiedzialnym i przez jedną 
z tych niespodziewanych zmian, które niekiedy dotyczą wszystkich ludzkich 
spraw” (Annual Register, 1772, s. 4). Sposobem zapewnienia chwiejnego pokoju 
było utrzymanie równowagi sił, co wymagało niekiedy wojny. Burke posunął 
się o jeszcze jeden krok, uznając niektóre działania polityczne mające na celu 
utrzymanie pokoju za większe zagrożenie dla pokoju niż wojna. Chodziło o takie 
działania, które pozwalały uniknąć konfl iktu zbrojnego w krótkiej perspektywie, 
stanowiąc równocześnie źródło znacznie poważniejszych wojen w przyszłości. 
Przykładem pierwszy rozbiór Polski, kiedy to „kupiono obecny pokój za cenę 
przyszłego bezpieczeństwa”. Taką postawę określił jako „najbardziej poniżające 
i nikczemne tchórzostwo” (Annual Register, 1772, s. 3). Podobne stanowisko 
zajął w trakcie rewolucji francuskiej. Podjęta jesienią 1795 roku przez premiera 
Williama Pitta młodszego inicjatywa pokojowa spotkała się z jego miażdżącą 
krytyką. Pokój oznaczałby tylko odłożenie w czasie nieuchronnego konfl iktu, 
w którym stawką było istnienie niepodległych państw i cywilizacji europejskiej 
(Burke, 1991, Second…, s. 290).

Pogląd o  nieuchronności, a  nawet konieczności wojny w  określonych 
sytuacjach zbliżał Burke’a do zwolenników koncepcji wojny sprawiedliwej 
(Johnson, 1987, s. 201–202), z dorobku których, przede wszystkim Vattela, 
korzystał (Hampsher-Monk, 2005). Jednak w przeciwieństwie do nich nie widział 
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prawa międzynarodowego jako skutecznego narzędzia ograniczającego wojny. 
Zdawał sobie sprawę z chaotycznego charakteru takiego prawa i wybiórczego 
traktowania go przez państwa, które dokonywały jego całkowicie dowolnej 
interpretacji, kierując się ostatecznie własnymi interesami. Zwrócił uwagę na 
ten element w trakcie wojny siedmioletniej, pisząc o sporach między Francją 
i Wielką Brytanią na temat zwrotu mienia zagarniętego między rozpoczęciem 
działań zbrojnych a wypowiedzeniem wojny. Mimo że dyplomaci francuscy 
powoływali się na zasady prawa międzynarodowego potwierdzone w traktatach 
pokojowych w Utrechcie (1713 r.) i Akwizgranie (1748 r.), Londyn, który był 
stroną tych porozumień, odrzucił taką argumentację. Burke podsumował sprawę 
krótko: „Jak zwykle, tymi kwestiami przerzucano się z wielką pasją i znikomym 
rezultatem” (Annual Register, 1761, s. 40). Stanowisko to powtórzył w roku 
1772, pisząc o „nieskuteczności traktatów, gwarancji i sankcji” (Annual Register, 
1772, s. 1) oraz w trakcie rewolucji francuskiej, gdy stwierdził: „Przykładamy 
zbyt dużą wagę do traktatów i umów” (Burke, 1991, First…, s. 247). Z podobnej 
perspektywy spoglądał na prawo wewnętrzne, oceniając je nie ze względu na 
treść, ale skuteczność. Na przykładzie Rzeczpospolitej wskazał, że nawet najlepsze 
prawo gwarantujące wolność religijną, a wyrażał się o nim bardzo pochlebnie, 
pozostaje fi kcją, jeśli rządzący nie chcą go przestrzegać (Annual Register, 1767, 
s. 14, 17–27). W rezultacie Burke traktował prawo nie jako zestaw reguł, którymi 
państwa powinny kierować się w relacjach międzynarodowych – taki pogląd 
przyjmowali zwolennicy wojny sprawiedliwej (Johnson, 1987, s. 201) – lecz jako 
jedno z teoretycznych uzasadnień dla ochrony równowagi sił. 

Stosunek Burke’a do równowagi sił w wymiarze międzynarodowym był 
wysoce skomplikowany. Mimo że chętnie podkreślał swoje praktyczne podejście 
do polityki, to odnosił się także do teoretycznych aspektów równowagi. Uważał 
ją za element konieczny dla rozwoju kontynentu europejskiego i zachowania 
jego przewagi nad pozostałymi częściami świata. W jej braku upatrywał główny 
powód upadku kwitnących niegdyś ośrodków cywilizacji w Azji (Annual Regi-
ster, 1772, s. 2). Podkreślał znaczenie posiadłości kolonialnych dla potęgi państw 
europejskich, było to jedno z głównych uzasadnień dla brytyjskiej obecności 
w Indiach (Annual Register, 1764, s. 34; O’Neill, 2016, s. 27, 32), i ich pośredni 
wpływ na równowagę europejską, ale poza takimi, dość często wyrażanymi przez 
innych autorów poglądami (Anderson, 1993, s. 170–174), tematu nie rozwinął. 
Zdobył się jedynie na uwagi, że państwa europejskie dążyły do równowagi sił 
w posiadłościach zamorskich (Annual Register, 1761, s. 5; Burke, 1991, Second…, 
s. 275) oraz że Brytyjczycy powinni kierować się tą samą zasadą w Indiach, 
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równoważąc interesy lokalnych władców i wyznawców odmiennych religii 
(Burke, 1981, s. 115)1. Uznał, że równowaga sił pojawiła się samoczynnie na 
drodze rozwoju historycznego, a czas jej powstania określił albo na „wcześniejsze 
wieki” (Annual Register, 1760, s. 2), albo twierdził, że była obecna w polityce 
europejskiej „we wszystkich czasach” (Burke, 1991, Th ird…, s. 338). Dużo większe 
znaczenie dla zrozumienia jego koncepcji pokoju mają rozważania na temat celu 
równowagi sił. W XVIII wieku dominowały dwa poglądy. Zgodnie z pierwszym, 
zadaniem równowagi sił było utrzymanie równowagi między najsilniejszymi 
państwami, a jeśli jedno z nich sięgało po zbyt wielką potęgę, uzasadnione było 
rozpoczęcie wojny przeciwko niemu. W takim ujęciu równowaga sił mogła 
posłużyć jako usprawiedliwienie dla konfl iktów zbrojnych (Sheehan, 1996, s. 102) 
i, jak zauważyłem, spotykała się z tego względu z krytyką. Zgodnie z drugim 
poglądem celem równowagi sił było utrzymanie pokoju europejskiego (Ander-
son, 1993, s. 163–164). Burke zajmował stanowisko wkraczające poza ten prosty 
podział. Z jednej strony uważał, że równowaga sił powinna służyć zachowaniu 
pokoju, przy czym na równowagę sił miały wpływ wszystkie państwa europejskie, 
również te, które były ofi arami polityki wielkich mocarstw. Przykładem Rzecz-
pospolita, którą uważał za kraj pogrążony w anarchii i całkowicie zdominowany 
przez sąsiednie państwa (Annual Register, 1763, s. 43–48). Zagarnięcie części jej 
terytorium w roku 1772 przez Rosję, Austrię i Prusy stanowiło jego zdaniem 
bardzo poważne naruszenie równowagi sił. Zwiększało ich potencjał, a Prusom 
dało także możliwość rozwoju handlu morskiego, co z kolei mogło zagrozić 
pozycji Wielkiej Brytanii jako potęgi morskiej i handlowej (Annual Register, 1772, 
s. 5–6; Correspondence, 1960, s. 310). Wpływ na równowagę sił w skali kontynentu 
przypisywał też lokalnym równowagom sił. W trakcie wojny siedmioletniej 
pisał o „równowadze Niemiec” zależnej od układu sił między Austrią, Prusami 
oraz Francją (Annual Register, 1762, s. 55). Temat rozwinął podczas rewolucji 
francuskiej. Wyróżnił wówczas cztery obszary funkcjonowania równowagi sił: 
„wielką środkową równowagę”, obejmującą Wielką Brytanię, Francję i Hiszpa-
nię, równowagę Północy, wewnętrzną i zewnętrzną równowagę Niemiec oraz 
równowagę Włoch, które łącznie składały się na „ogólną równowagę” europejską 
(Burke, 1991, Th oughts…, s. 349–351; Burke, 1991, Th ird…, s. 338–339). Zda-

1   Burke zwracał bardzo dużą uwagę na to jak sytuacja w koloniach, szczególnie w Indiach, może 
wpłynąć na sytuację wewnętrzną Wielkiej Brytanii. Obawiał się, że napływ bogactwa z Indii i prze-
niesienie tamtejszych metod rządzenia mogą doprowadzić do degeneracji całego systemu politycz-
nego, patrz: Burke, 2015, s. 629–675. 
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niem Burke’a równowaga sił pierwotnie przyczyniała się do ochrony „pokoju 
i wolności Europy”, jednak bardzo szybko stała się źródłem konfl iktów i taka 
sytuacja utrzymywała się również w drugiej połowie XVIII wieku. Pisał o tym 
w bardzo krytyczny sposób: „Równowaga sił, chluba współczesnej polityki… jest 
przyczyną licznych i bezowocnych wojen” (Annual Register, 1760, s. 2; Annual 
Register, 1772, s. 2–3). Równocześnie jednak dopuszczał możliwość prowadzenia 
wojny, jako argument wykorzystując konieczność zachowania równowagi sił. 
Takie stanowisko zajął przy okazji pierwszego rozbioru Polski, aktu uzasadnia-
nego przez państwa zaborcze pragnieniem utrzymania równowagi sił (McKay, 
Scott, 1983, s. 228; Serejski, 2009, s. 112–113). Burke odrzucał ten pogląd, jeśli 
nawet rozbiór pozwolił zachować równowagę między Austrią, Prusami i Rosją, 
to zagroził równowadze w skali całego kontynentu (Annual Register, 1772, s. 6). 
W roku 1773 stwierdził, że Wielka Brytania i Francja powinny połączyć swe 
siły przeciwko państwom rozbiorowym i, w razie konieczności, zdecydować się 
na wojnę (Correspondence, 1960, s. 429). Ostatecznym celem takiej wojny nie 
byłoby jednak przywrócenie równowagi sił, lecz zachowanie pokoju. Obawiał 
się, że podział ziem Rzeczpospolitej to pierwszy krok na drodze do dalszej eks-
pansji, następnym będzie otwarta agresja militarna usprawiedliwiona kolejny raz 
pragnieniem zachowania równowagi sił. W liście do posła pruskiego w Dreźnie, 
Adriana Heinricha von Borcke, pisał: „Co nastąpi później, drogi Panie? Państwa 
te [mocarstwa rozbiorowe] pozostaną potęgami wojskowymi, a ich armie muszą 
znaleźć zatrudnienie. Polska była tylko śniadaniem, a trudno znaleźć wiele 
podobnych jej krajów. Gdzie zjedzą obiad?” (Correspondence, 1960, s. 514). 
Przywrócenie równowagi między najpotężniejszymi mocarstwami, nawet za cenę 
wojny, było uzasadnione ze względu na pokój. Pokój nie mógł istnieć bez „wol-
ności”, która w tym przypadku oznaczała wolność od dominacji jednego bądź 
kilku państw, które dzięki osiągniętej przewadze mogłoby prowadzić agresywne 
działania, nie napotykając skutecznego oporu. Przywrócenie równowagi było 
również niezbędne dla funkcjonowania porządku europejskiego. Równowaga 
sił była jego podstawą, gdyby jej zabrakło, stosunkami międzynarodowymi 
rządziłoby prawo silniejszego, co oznaczałoby powrót do czasów „Scytów bądź 
innych barbarzyńców” (Annual Register, 1772, s. 2). W ten sposób wojna stawała 
się narzędziem pokoju i środkiem obrony cywilizacji, które nie mogły istnieć 
w warunkach dominacji oraz anarchii na płaszczyźnie międzynarodowej.

Kolejna sytuacja, w której Burke dopuszczał wojnę, miała miejsce w trak-
cie rewolucji francuskiej. Na płaszczyźnie międzynarodowej widział ją jako 
zagrożenie dla systemu europejskiego i próbę sięgnięcia po hegemonię w skali 



162 ATHENAEUM
Polskie Studia Politologiczne

vol. 66(2)/2020

kontynentu przez Francję (Burke, 1991, Th ird…, s. 339). Taki pogląd nawiązywał 
do często wyrażanych na Wyspach Brytyjskich w drugiej połowie XVII wieku 
i przez całe następne stulecie obaw przed „monarchią uniwersalną”, przez co 
rozumiano dominację jednego państwa nad większością kontynentu, a nawet 
nad jego całością. Powszechnie zgadzano się, że istnieje tego typu zagrożenie 
ze strony Francji. Wśród wyjątków znajdował się David Hume, który znacz-
nie bardziej obawiał się brytyjskiego imperium handlowego, co jego zdaniem 
nadałoby brytyjskim rządom kolonialnym formę tyranii (Robertson, 1993, 
s. 371–372). Przyjmowano, że celem Francji jest powiększenie swego terytorium, 
a następnie narzucenie systemu politycznego: absolutyzmu i związanej z nim 
religii katolickiej. „Monarchia uniwersalna” stanowiła poważne zagrożenie dla 
całego porządku politycznego i społecznego na Wyspach Brytyjskich powstałego 
w wyniku „wspaniałej rewolucji” z lat 1688/89 (Pincus, 1995, s. 61–62). Burke 
nie uczestniczył w tej dyskusji, odniósł się do niej dopiero w końcowych latach 
swojej działalności. Dokonał jednak bardzo poważnej zmiany, która polegała 
na połączeniu polityki zagranicznej Francji z jej zmienioną w wyniku rewolucji 
sytuacją wewnętrzną. Znalazło to odzwierciedlenie na poziomie pojęć – zamiast 
„monarchii uniwersalnej” pojawiły się „imperium uniwersalne” i „rewolucja uni-
wersalna” (Burke, 1991, Th ird…, s. 340) – oraz na nadaniu im nowego znaczenia. 
Rewolucjonistów oskarżał nie tyle o dążenie do ekspansji terytorialnej, ale przede 
wszystkim o pragnienie zniszczenia całego istniejącego porządku międzynaro-
dowego i wewnętrznego państw europejskich. Tym razem nie chodziło o zmianę 
formy rządów w obrębie znanych systemów władzy czy zastąpienie jednego 
odłamu chrześcijaństwa innym. Chodziło o ich całkowitą likwidację i stworzenie 
nowego ładu opartego na abstrakcyjnych zasadach (Burke, 1991, Second…, s. 267; 
Burke, 1991, Th ird…, s. 340; Burke, 1968, s. 191), a niezbędnym krokiem do tego 
było podważenie zasady równowagi sił (Burke, 1968, s. 161). 

Burke wzywał władców europejskich do zbrojnego wystąpienia w jej obronie, 
ale był to tylko środek do znacznie ważniejszego celu. Burke odrzucał często 
akceptowaną przez współczesnych mu, między innymi Rousseau (Johnson, 1987, 
s. 186), hobbesowską koncepcję stosunków międzynarodowych, zgodnie z którą 
państwa dążą do realizacji egoistycznych interesów, a poprzez to znajdują się 
w stanie ciągłej rywalizacji (Anderson, 1993, s. 157, 164; Sheehan, 1996, s. 97). 
Wykpiwał ten pogląd już na początku kariery pisarskiej, co prowadziło jednak 
do pytania, w jaki sposób uniknąć takiej sytuacji (Burke, 2012, s. 12). Burke 
oczywiście dostrzegał obecność sprzecznych interesów państw, ale nie uważał 
opisanego stanu za nieuchronny. Sposobem było utrzymanie równowagi sił. 
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Jednak równowaga sił nie była niezależnym od ludzi mechanizmem, który raz 
wprawiony w ruch, działał w samoczynny i ciągły sposób. Jak pisał, równowagę 
sił można przywrócić, ale nie będzie miała ona trwałego charakteru, jeśli nie 
zostaną również przywrócone „duch i zasady Europy” (Burke, 1968, s. 161). Dla 
funkcjonowania równowagi sił, a ostatecznie dla pokoju europejskiego niezbędna 
była akceptacja podstawowych wartości, na których opierała się cywilizacja 
europejska. „Wspólnota europejska” i pokój europejski nie znajdowały źródła 
we wspólnocie celów politycznych, oczywistym przecież było, że państwa miały 
różne interesy, ale we wspólnych wartościach, na które składały się religia chrze-
ścijańska, rządy monarchiczne, zasady prawa rzymskiego i obyczaje ukształto-
wane w średniowieczu. Były to niewidzialne więzy, które łączyły ludzi znacznie 
silniej niż „dokumenty i pieczęcie” (Burke, 1991, First…, s. 247). To dzięki nim 
relacje między państwami nie miały charakteru hobbesowskiego. Wspólne 
wartości stanowiły podstawę do dialogu, bez którego pokój nie był możliwy: 
„Zanim ludzie zaczną załatwiać jakąkolwiek sprawę, potrzebują wspólnego 
języka i wspólnych zasad w oparciu o które mogą rozmawiać, w przeciwnym 
razie mamy do czynienia z niezrozumieniem i brakiem porządku” (Burke, 1991, 
Th ird…, s. 340). 

Związany był z tym jednak sygnalizowany już problem suwerenności państw, 
który stanowił bardzo poważne wyzwanie dla osiemnastowiecznych myślicieli. 
Czy państwo, które naruszało podstawowe wartości, można było „ukarać” na dro-
dze interwencji zbrojnej? Na początku stulecia zwolennicy „wiecznego pokoju” 
milcząco zakładali, że państwa dobrowolnie ograniczą suwerenność w zamian za 
korzyści wynikające z trwałego pokoju (Johnson, 1987, s. 177, 182–183). Jednak 
dla Rousseau sprawa była już dużo bardziej skomplikowana. W niechęci władców 
do rezygnacji z suwerenności widział jedną z głównych przeszkód w realizacji 
planów „wiecznego pokoju”. Propozycja, którą przedstawił, odzwierciedlała skalę 
problemu. Jedynym rozwiązaniem była rewolucja, która obaliłaby stary porządek, 
ale jak stwierdził, taka rewolucja mogłaby przynieść więcej szkód niż korzyści 
(Johnson, 1987, s. 191–192). Vattel zakładał, że państwa dysponują teoretycznie 
nieograniczoną suwerennością: „Z wolności i niepodległości narodów jasno 
wynika, że wszystkie narody mają prawo rządzić się, jak uznają za właściwe, i że 
żaden nie ma najmniejszego prawa mieszać się do rządów drugiego. Udzielność 
jest bez wątpienia najcenniejszym ze wszystkich praw, jakie naród posiada” 
(Vattel, 1958, s. 356). Uznał, że przyjęcie przez państwa ograniczeń prawnych 
związanych z wojną ma całkowicie dobrowolny charakter (Pitts, 2013, s. 135). 
Równocześnie jednak zakładał, że suwerenność podlega ograniczeniom. Państwa 
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mają prawa do ingerencji zbrojnej po rozpoczęciu wojny domowej, wywołanej 
„nieznośną tyranią” (Vattel, 1958, s. 357) oraz ze względów religijnych, gdy „prze-
śladowanie [innych wyznań ze strony władzy państwowej] dojdzie do niemożli-
wych ekscesów” (Vattel, 1958, s. 364). Burke zajął częściowo zbliżone stanowisko. 
Odpowiadając na pytanie o zakres suwerenności państw, dokonał rozróżnienia 
na stan, w którym władca łamał podstawowe wartości w dziedzinie stosunków 
wewnętrznych, nie zagrażając jednak porządkowi międzynarodowemu, oraz na 
stan, kiedy zasady były łamane i w związku z tym pojawiało się zagrożenie dla 
innych państw. Smutnym dla nas przykładem pierwszej sytuacji były działania 
dyplomatyczne Rosji, Prus, Wielkiej Brytanii i Danii na rzecz dysydentów w roku 
1766, a następnie interwencja zbrojna Rosji. Burke uznał je za całkowicie uza-
sadnione, stwierdzając, że wina leżała po stronie Rzeczpospolitej, która nie prze-
strzega swych praw w stosunku do własnych mieszkańców. Identycznie traktował 
zabiegi dysydentów o poparcie zagranicy. Zabiegi te nie były formą zdrady, ale 
usprawiedliwioną prośbą o pomoc w sytuacji, kiedy ich własne państwo łamało 
przyjęte na siebie zobowiązania. Kolejnym uzasadnieniem dla ograniczenia 
suwerenności, o którym Vattel nie wspominał, było zapobieżenie przekształcenia 
się niepokojów wewnątrz Rzeczpospolitej, związanych ze sprawą dysydencką 
oraz elekcją Stanisława Augusta Poniatowskiego, w konfl ikt międzynarodowy 
(Annual Register, 1766, s. 11–14). Argument ten nawiązywał do rzymskiej zasady 
bliskości i sąsiedztwa, która, w interpretacji Burke’a, zezwalała państwu na pod-
jęcie działań, gdy w sąsiednim kraju zachodziły zmiany, które zagrażały sytuacji 
międzynarodowej (Fidler, Welsh, 1999, s. 51). Druga sytuacja odnosiła się do 
zagrożeń stwarzanych przez rewolucyjną Francję dla kontynentu europejskiego. 
Zagrożenia te wynikały z rozwoju sytuacji wewnątrz Francji, jej agresywna 
polityka zewnętrzna odzwierciedlała ideologię rewolucyjną. Aby zlikwidować 
zagrożenia, nie wystarczało powstrzymanie ekspansji idei rewolucyjnych na 
zewnątrz, trzeba było zniszczyć je wewnątrz Francji. Wymagało to ingerencji 
w jej sprawy i Burke otwarcie nawoływał do obalenia reżimu rewolucyjnego 
(Burke, 1989, s. 305–308). Uzasadniał to wspomnianą obroną wspólnych warto-
ści, bez których nie może istnieć pokój europejski, ale, podobnie jak w przypadku 
Rzeczpospolitej, także przywróceniem podeptanych przez rewolucjonistów praw 
mieszkańców królestwa Francji (Burke, 1967, s. 217–218). I w tym przypadku 
zabiegi przeciwników rewolucji o poparcie z zewnątrz traktował jako usprawie-
dliwione, aktywnie wspierając ich działania (Lock, 2006, s. 391–392). Przyjęcie 
przez Burke’a koncepcji, zgodnie z którą suwerenność państwa podlega ogra-
niczeniom ze względu na prawa mieszkańców gwarantowane przez to państwo, 
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otwiera drzwi do dyskusji dotyczącej poglądów Burke’a na temat praw człowieka 
i ich ochrony na gruncie międzynarodowym, koncepcji tak ważnej dla naszych 
czasów. Trzeba jednak podkreślić, że „prawa człowieka” w wersji Burke’a różniły 
się w zasadniczy sposób od obecnie dominujących interpretacji (Lock, 2006, 
s. 313–319)2. 

Przemyślenia Burke’a, dotyczące pokoju europejskiego i sposobów jego 
zapewnienia, umykają – z jednym wyjątkiem – prostym ocenom. Ten wyjątek 
dotyczy ciągłości jego poglądów. Najczęściej o pokoju europejskim pisał w trakcie 
rewolucji francuskiej, ale wszystkie najważniejsze opinie na ten temat: pokój jako 
wartość, o którą należy ciągle zabiegać, nieuchronny charakter wojny, Europa 
jako wspólnota wartości, równowaga sił jako najlepszy sposób zapewnienia 
pokoju, ograniczone znaczenie prawa międzynarodowego w relacjach między 
państwami, były obecne już w jego wczesnych pracach. Burke połączył równo-
wagę sił z prawem międzynarodowym, dodając do tego koncepcję Europy jako 
wspólnoty wartości. Połączył wojnę z pokojem, widząc w niej jeden ze sposobów 
na zapewnienie tego drugiego. Te połączenia były możliwe dzięki praktycznemu 
podejściu do polityki, zgodnie z maksymą, iż „nauka o rządzeniu jest praktyczna 
i ma służyć praktycznym celom” (Burke, 1994, s. 78). Było to możliwe także dzięki 
stanowisku, że o wartości poszczególnych koncepcji decydują „okoliczności”, 
które „czynią dany obywatelski i polityczny system dobroczynnym lub zgubnym 
dla rodzaju ludzkiego”. „Okoliczności” miały niewiele wspólnego z aktualnymi 
wydarzeniami. Przez „okoliczności” rozumiał historię, religię, kulturę, obyczaje, 
przesądy, prawa i często bardzo trudno dostrzegalne związki między nimi (Burke, 
1994, s. 27). Przykładem wspomniana już „zawiść”, w której znajdował jedno 
z głównych źródeł wojen. Jednak na terenie cesarstwa „zawiść” między Austrią 
i Prusami odgrywała pozytywną rolę, Burke widział w niej gwarancję pokoju 
i bezpiecznej egzystencji mniejszych państw niemieckich (Annual Register, 1772, 
s. 4). Koncepcja „pokoju wieczystego” musiała wydawać mu się nie tylko naiwna, 
ale, biorąc pod uwagę, że w określonych sytuacjach dopuszczał wojnę, a nawet 
do niej zachęcał, błędna. W przeciwieństwie do Rousseau czy Kanta nie zakładał, 
że każda wojna jest zła. Jednak dzielił z nimi bardzo ważny pogląd o istnieniu 
systemu zbiorowego, choć inaczej rozumiał jego sens. Saint-Pierre, Rousseau czy 
Kant postulowali utworzenie systemu bezpieczeństwa zbiorowego, w którym 
państwa zrzekłyby się dużej części bądź całej suwerenności. Traktowali to jako 
warunek wstępny dla powstania takiego systemu i jego funkcjonowania. Burke 
postulował istnienie systemu, w którym państwa byłyby odpowiedzialne za 
obronę, także na drodze wojny, wspólnych, podstawowych wartości niezbędnych 
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nie tylko dla zachowania pokoju, ale także przetrwania i rozwoju cywilizacji 
europejskiej. Ze zwolennikami kontrolowania wojen poprzez ograniczenia 
prawne łączyło go przekonanie, że wojen nie tylko nie da się całkowicie wyeli-
minować, ale że w pewnych sytuacjach są one niezbędne. Vattel dopuszczał wojnę 
przeciwko państwu, które dążąc do hegemonii, zagrażało równowadze sił (Vattel, 
1958, s. 355–356). Różniły ich jednak poglądy na temat systemu europejskiego. 
Vattel przyjmował, że taki system złożony jest z w pełni niezależnych państw, 
a ich zobowiązania wobec wspólnoty wiążą się z obroną własnych interesów, 
które polegają na „utrzymywaniu porządku i obronie wolności” (Tuck, 2001, 
s. 191–194)3. Jak mogliśmy zauważyć, podstawą systemu europejskiego według 
Burke’a nie były interesy poszczególnych państw, które według Vattela szczęśli-
wie znajdowały wspólny mianownik w trosce o pokój i wolność, ale wspólne 
wartości. Różnili się też poglądami na temat roli prawa. Vattel uważał, że miało 
ono pierwszorzędne znaczenie dla ograniczenia wojen (Johnson, 1987, s. 201). 
Burke mógł stwierdzić, że kluczowa dla sytuacji europejskiej równowaga sił na 
obszarze cesarstwa jest oparta o „prawo międzynarodowe czy też wiele praw” 
(Burke, 1991, Th oughts…, s. 350), ale znacznie częściej jako element niezbędny 
dla równowagi sił i pokoju na kontynencie wskazywał wspólne wartości znajdu-
jące swe źródło w chrześcijaństwie i dziedzictwie przeszłości. Ten element z kolei 
zbliżał go do tych zwolenników „wiecznego pokoju”, a był wśród nich Rousseau 
(Johnson, 1987, s. 190), którzy zwracali uwagę na wspólne dziedzictwo kulturowe 
i wykorzystywali je jako argument na rzecz swoich planów. Jednak – i tu kolejne 
przeciwieństwo – Burke nie zakładał, że to dziedzictwo będzie wystarczającą 
zaporą przed konfl iktami zbrojnymi.

Sytuacja, w której Burke’a tak wiele różniło, ale też łączyło ze zwolenni-
kami koncepcji „wiecznego pokoju” oraz wojny sprawiedliwej, wskazuje, że 
przeprowadzenie wyraźnego podziału między nim a obydwoma „tradycjami 
moralnymi” cywilizacji Zachodu nie jest możliwe. Każe to zastanowić się nad 
przyczynami różnic i podobieństw. Czy wynikały one z fundamentalnych różnic 
poglądów, na przykład na temat natury człowieka, czy też przyjęcia odmiennych 
perspektyw? Rozważania Kanta, Rousseau i Vattela miały charakter teoretyczny, 
a dla zilustrowania swoich poglądów sięgali oni po mniej lub bardziej odległe 
w czasie przykłady. Burke traktował o czasach współczesnych, musiał przełożyć 
teoretyczne założenia na praktykę życia politycznego. Co w końcu oznaczała 
„nieznośna tyrania” bądź „niemożliwe ekscesy” w relacjach między państwami? 
Odpowiedzi na pytania o źródła podobieństw i różnic poglądów wymagają 
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badań porównawczych, które poza wzbogaceniem wiedzy mogą prowadzić do 
zaskakujących wniosków.
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Rafał Czachor* 

dziej warta odnotowania, że autor – Władi-
mir Gelman – obok zmarłego już Dmitri-
ja Furmana oraz Andrieja Melwila jest jed-
nym z najbardziej przenikliwych rosyjskich 
badaczy operujących na gruncie demokra-
tyzacji i tranzytologii. 

Recenzowana publikacja składa się 
z  ośmiu rozdziałów, z  których pierwszy 
ma charakter wprowadzenia, zaś ostat-
ni – zakończenia. Niektóre partie mate-
riału są przeredagowanymi fragmentami 
wcześniejszych publikacji autora w posta-
ci artykułów. Całość należy uznać za cenne 
i aktualne studium, które potwierdza coraz 
częstsze odwoływanie się do paradygmatu 
neopatrymonialnego w wyjaśnianiu natu-
ry transformacji państw postradzieckich 
(Hale, 2015; Fisun, 2012; Czachor, 2015). 

Podstawowe pytanie recenzowanej pra-
cy, na które autor, jak się zdaje, przekonują-
co odpowiedział, brzmi następująco: co wa-
runkuje rosyjską politykę (w rozumieniu 
politics i policy) i dlaczego jest ona tak czę-

Po niemalże trzech dekadach politycznych 
i społecznych przemian zachodzących na 
obszarze postradzieckim w tranzytologii 
petryfi kuje się przekonanie, że powstałe na 
gruzach Związku Radzieckiego państwa już 
wykształciły swój model ustrojowy. Jest to 
właściwa temu regionowi forma autoryta-
ryzmu (z rozmaitymi wariacjami danego 
modelu), którego dynamika polega na okre-
ślonych cyklach, niekiedy określanych mia-
nem ruchu wahadłowego (od przejawów 
demokratyzacji do wzmocnienia autoryta-
ryzmu). Prezentowana książka, zatytułowa-
na Złe rządzenie: polityka we współczesnej 
Rosji, poświęcona jest jednemu państwu, 
natomiast przyjęta przez autora perspek-
tywa badawcza oraz płynące z pracy wnio-
ski znajdują zastosowanie także do innych 
republik postradzieckich. Jest ona tym bar-
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i Stosunków Międzynarodowych.
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sto nieefektywna, dlaczego, mimo stosun-
kowo wysokiego poziomu rozwoju społecz-
no-gospodarczego Rosji, efektywność rzą-
dzenia, jakość instytucji publicznych jest 
na dalece niesatysfakcjonującym poziomie?

W. Gelman wychodzi od konstatacji, że 
w okresie rządów Władimira Putina Ro-
sja stała się ustabilizowanym, spersona-
lizowanym autorytaryzmem wyborczym. 
Jego elementem jest „kumoterski kapita-
lizm” (crony capitalism) oraz właśnie ni-
ska jakość rządów. Taka diagnoza upoważ-
nia badacza do posługiwania się w odnie-
sieniu do współczesnej Rosji pojęciem złe-
go rządzenia (dosłownie w oryginale nie-
godnego rządzenia). Badacz wskazuje, że 
pojęcie to konstruuje jako przeciwieństwo 
koncepcji dobrego rządzenia (good gover-
nance) i jako główne elementy konstytu-
ujące tę kategorię wymienia: poszukiwanie 
przez aktorów politycznych korzyści mate-
rialnych (mechanizm rent seeking); korup-
cję, „nierządy prawa” (wg koncepcji unrule 
of law Guillermo O’Donnella 1999), a tak-
że niestabilność polityczną, brak kontro-
li nad rządzącymi i mechanizmów rozli-
czalności. Badacz słusznie przy tym wska-
zuje, że dwie ostatnie cechy nie odnoszą się 
bezpośrednio do materii rządów (w rozu-
mieniu governance), lecz są właściwościa-
mi danego systemu politycznego. Rzecz 
jasna, dwie ostatnie z wymienionych cech 
istotnie sprzyjają zakorzenieniu się „złych 
rządów”.

Z recenzowanej publikacji wynika, że 
dysfunkcjonalne „złe rządy” są we współ-
czesnej Rosji zjawiskiem immanentnym, 

ich istnienie warunkuje przetrwanie reżi-
mu w obecnej postaci – utrzymanie wła-
dzy zależy bowiem od utrwalenia status 
quo w neopatrymonialnych stosunkach po-
między różnymi koteriami polityczno-biz-
nesowymi. Z tego powodu „złe rządy” nie 
są defektem, który władza chciałaby wyeli-
minować. Ich utrzymanie jest wynikiem ra-
cjonalnej strategii rządzących elit, ale tak-
że inercji instytucji społecznych i braku al-
ternatywnych idei.

W. Gelman odrzuca teorię zależno-
ści (path dependency theory) jako ścież-
kę interpretacji politycznego rozwoju Ro-
sji, twierdząc, że pojawienie się „złych rzą-
dów” nie jest determinowane historycz-
nie i społecznie (s. 12). Trudno dyskuto-
wać z tym stanowiskiem, gdyż jest to swo-
isty wybór ideowy, typowy dla rosyjskich 
liberałów i zapadników. Gdyby w książce 
odniesiono się do wcześniejszych niż puti-
nowski okresów (do jelcynowskich lat 90., 
czy nawet okresu istnienia ZSRR), być może 
teza W. Gelmana musiałaby ulec modyfi ka-
cji. Petersburski politolog zauważa, że „złe 
rządzenie” zakorzeniło się w Rosji zarów-
no na poziomie makro (podejmowanie klu-
czowych decyzji politycznych), jak i mikro, 
będąc obecnym na poziomie codziennego 
życia milionów Rosjan (s. 15). Należy się 
zgodzić z tym poglądem, uzasadniając go 
znaną frazą Adama Przeworskiego, że „ja-
kikolwiek porządek jest lepszy od jakiego-
kolwiek chaosu” (Przeworski, 1991, s. 86). 
Tym samym „złe rządy” są swoistym modus 
vivendi systemu politycznego, a nawet sze-
rzej – systemu społecznego Rosji, ale tak-
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że innych państw postradzieckich (np. Ka-
zachstanu czy Azerbejdżanu).

Autor potwierdza, że w  nurcie „złego 
rządzenia” może dokonywać się autorytar-
na modernizacja, aczkolwiek w przypad-
ku Rosji nie jest to powtórzenie doświad-
czenia Singapuru czy Korei Południowej, 
gdzie brak demokracji sprzyjał daleko-
siężnym planom unowocześnienia społe-
czeństw i gospodarek. Wyjaśnienie, dlacze-
go taka modernizacja jest „systemowo” nie-
możliwa w przypadku Rosji, jest przedmio-
tem głównych rozważań zawartych w roz-
działach od drugiego do siódmego recen-
zowanej monografi i.

Wśród najważniejszych wniosków z pra-
cy wskazać należy na następujące. Rząd 
w Rosji nie jest „drużyną”, zespołem podej-
mującym kluczowe decyzje polityczne, lecz 
„zestawem urzędników” odpowiadających 
za realizację zadań sformułowanych przez 
prezydenta (s. 55). Administracja prezyden-
ta, poprzez pełnomocnych przedstawicieli 
prezydenta w okręgach federalnych, dublu-
je zadania spoczywające na aparacie biu-
rokratycznym. Ścisła hierarchia skutkuje 
przeregulowaniem państwa, utratą kontro-
li nad przestrzeganiem prawa. 

Reformy pierwszej dekady XXI w. nie 
były całościowym przedsięwzięciem kre-
owanym z jednego ośrodka decyzyjnego, 
lecz zbiorem środków służących realiza-
cji kursu politycznego W. Putina. Szczegól-
nie po odejściu z urzędu premiera Micha-
iła Kasjanowa, szefowie rządu utracili jakie-
kolwiek funkcje koordynacyjne (s. 59). Ce-
lem tych reform, które władze pod wpły-

wem impulsów ze strony głowy państwa, 
W. Putina i Dmitrija Miedwiediewa, podej-
mowały, było w istocie osiągnięcie korzy-
ści materialnych, czyli poszukiwanie renty.

„Złe rządzenie” nie jest prostą antyno-
mią pojęcia good governance, lecz innym 
typem ładu polityczno-administracyjne-
go. Jego istota polega na tym, że „za fasa-
dą formalnych instytucji, częściowo zapoży-
czonych od rozmaitych demokracji, ukry-
wa się ‘jądro’ instytucji nieformalnych, ma-
jących kluczowy, destrukcyjny wpływ na 
ich funkcjonowanie” (s. 89). Teza ta jest do-
brze ugruntowana w literaturze, aczkolwiek 
skutki wiązane z nią bywają zgoła odmien-
ne. W. Gelman w  istnieniu tego modelu 
upatruje potencjalnego źródła niestabilno-
ści i następnie demokratyzacji. W pracy nie 
przedstawiono jednak przekonujących ar-
gumentów na rzecz tej tezy. Byłoby to tym 
cenniejsze, że w obrocie naukowym funk-
cjonuje pogląd, iż zjawiska nieformalne 
w państwach postradzieckich są źródłem 
stabilności i służą konsolidacji autorytary-
zmu. W. Gelman stwierdza, że neopatrymo-
nialny, „kumoterski” system będzie istniał 
„dopóki niżej stojące ogniwa pionu władzy 
będą w stanie utrzymywać minimalny po-
rządek, minimalnie rozdysponowywać po-
siadane zasoby” (s. 95). Skutkiem tego lojal-
ność aparatu biurokratycznego wobec poli-
tycznych patronów jest ważniejsza od efek-
tywności. Potwierdza to obserwacja, że kie-
rownicy regionalnych organów egzekutywy, 
tzw. gubernatorzy, najczęściej urzędy tracili 
z powodu niemożności zapewnienia ocze-
kiwanych przez centrum wyników wybo-
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rów niż z powodu niskich wskaźników po-
ziomu rozwoju społeczno-gospodarczego 
danego regionu (Reuter, Robertson, 2012). 
Według W. Gelmana, w reżimach autorytar-
nych „złe rządy” można interpretować jako 
normę, zaś incydentalne przypadki good 
governance jako wyjątek, co jest zgodne ob-
serwacją Dani Rodrika, że „na każdego Lee 
Kuan Yewa w Singapurze przypada wielu 
Mobutu Sese Seko w Zairze” (Rodrik, 2010).

Funkcjonowanie stosunków neopatry-
monialnych oraz mechanizmu złego rzą-
dzenia W. Gelman wyjaśnia poprzez teorię 
agencji (principal-agent theory). Przyjęcie 
takiej postawy interpretacyjnej rzeczywi-
stości współczesnej Rosji wydaje się naj-
większym novum, bowiem w dotychcza-
sowych badaniach przy użyciu paradyg-
matu neopatrymonialnego nie była ona aż 
tak akcentowana. Atut zastosowania teorii 
agencji polega na tym, że przy jej pomo-
cy autor uzasadnia nieefektywność rządów 
w Rosji. Podkreśla, iż centralizacja nie wy-
klucza rozbieżnych interesów i „wymyka-
nia się” biurokratów średniego i niższego 
aparatu urzędniczego spod kontroli wyż-
szych szczebli. W istocie rozrost mecha-
nizmów kontroli (np. regularne ogłaszane 
akcje walki z korupcją urzędniczą) wypy-
cha na margines uwagi organów publicz-
nych inne, najistotniejsze kwestie świad-
czenia usług publicznych. Dość paradok-
salnie, kontrole te są nieefektywne, na-
wet ich organizatorzy nie są zainteresowa-
ni faktycznym ukróceniem procederu za-
właszczania państwa (state capture). Nie-
efektywność takiego modelu administro-

wania potęguje, będąca w centrum uwa-
gi teorii agencji, problematyka wysokiego 
poziomu niepewności stosunków pomię-
dzy politycznymi patronami i poszukiwa-
czami renty, a także wysokie koszty trans-
akcyjne (s. 156–157).

Rosyjski badacz konkluduje, że wyżej 
wskazane problemy nie implikują i nie 
prowadzą bezpośrednio do upadku pań-
stwa, „złe rządy” mogą trwać bardzo dłu-
go – stać się pewną normą, konserwować 
status quo. Co więcej, mogą one wręcz 
„obrastać” instytucjonalnie (Czachor, 
2018). Tutaj wskazać należy na udowod-
nioną prawidłowość, że im dłużej trwają 
rządy autokratyczne, tym większe praw-
dopodobieństwo, że zmiana przywódcy 
doprowadzi do kolejnych rządów tego sa-
mego typu (Kendall-Taylor, Frantz, 2016). 
Tym samym optymistyczne przekonanie 
W. Gelmana o możliwym załamaniu syste-
mu pod ciężarem praktyk nieformalnych 
i przejściu do demokracji wydaje się nie-
co na wyrost.

Pewne uwagi można mieć do przyjętej 
przez autora kolejności rozdziałów. Ponadto 
być może za zbyt upraszczające należałoby 
uznać odwoływanie się W. Gelmana w opi-
sie poszczególnych reform we współczesnej 
Rosji do dychotomii „technokratyczni zwo-
lennicy reform versus zainteresowani utrzy-
maniem status quo poszukiwacze renty”. 
Recenzowana praca zasługuje niewątpli-
wie na życzliwe przyjęcie. Jest dobrze osa-
dzona w teorii, szeroko odwołuje się do ak-
tualnego stanu badań, tezy poparte są ba-
daniami empirycznymi. Ogółem jest to cen-
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na lektura dla każdego badacza zjawisk de-
mokratyzacji i transformacji państw post-
komunistycznych. 
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