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Od Redakcji

Oddajemy do rąk Czytelników drugi tom wydawnictwa Insty tu tu  
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Kato
wicach „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Niemal wszystkie 
opracowania zamieszczone w niniejszym zbiorze są  autorstw a praco
wników i doktorantów naszego Instytutu. Ze względu na podjęte te 
maty zostały one pomieszczone w trzech grupach tematycznych: myśli 
politycznej, systemów politycznych i stosunków międzynarodowych. 
Specyfiką tego rodzaju publikacji jest zarówno duże zróżnicowanie te
matów, jak również zauważalna niespójność metodologiczna i m ery
toryczna. Poszczególne opracowania zaw ierają indywidualne przemy
ślenia ich autorów w omawianych kwestiach. W przemyślenia te re 
daktorzy tomu starali się zbytnio nie ingerować. Wybór tematów pre
zentowanych w zbiorze został podyktowany zainteresow aniam i b a 
daw czym i poszczególnych autorów.

Ograniczone ram y objętościowe przewidywane dla tego rodzaju 
publikacji spraw iają, że prezentowany zbiór tylko w części jest od
zwierciedleniem zainteresowań badawczych i stanu badań prowadzo
nych przez pracowników naszego Insty tutu . Naukowcy podejmujący 
kolejne tem aty badawcze zaprezentują efekty swoich prac w następ
nych tomach naszego periodyku. Chcemy bowiem, by nasza seria wy
dawnicza charakteryzowała się rozległym profilem badawczym, a na 
łamach jej tomów podejmowane były tem aty z zakresu szeroko rozu
mianej problem atyki politologicznej. Pozwoli to na realizację głów
nego celu, jakim jest prezentowanie dorobku naukowego pracowników 
i doktorantów Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwer
sytetu Śląskiego w każdej z uprawianych przez nich dyscyplin szczegó
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łowych politologii: teorii polityki, systemów politycznych, polityki 
społecznej, doktryn i myśli politycznej, systemów politycznych, ko
munikowania społecznego i public relations oraz stosunków między
narodowych. Przewidujemy też publikowanie tomów monotematycz
nych, poświęconych wybranym zagadnieniom współczesnej polityki 
międzynarodowej, krajowej i regionalnej.

Mimo że zdecydow ana w iększość opracow ań zam ieszczonych 
w cyklu „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” jest autorstwa pra
cowników naszego Insty tu tu , nie chcemy ograniczać grona piszących 
tylko do nauczycieli akademickich i doktorantów ze środowiska U ni
wersytetu Śląskiego. Chcemy, aby na jego łamach prezentowali wyniki 
swoich badań i zabierali głos w dyskusjach politolodzy z całej Polski, 
a także z zagranicy. Wydaje się, że pierwszy tom naszego cyklu jest do
brym tego przykładem. Dziękujemy za jego życzliwe przyjęcie i zapra
szamy do współpracy w przygotowaniu kolejnych tomów periodyku.

Redaktorzy tomu
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Wojciech Kaute

Jednostka i jej świat 
w ujęciu Thomasa Hobbesa 

U podstaw 
nowożytnego pojmowania polityczności

Na kształt tego, co określa się jako nowożytne pojmowanie sfery 
polis, składają się idee wielu autorów; i wielu szkół. Powstawały one 
już w późnym średniowieczu; rozwinęły się w renesansie; dojrzałą 
zaś postać osiągnęły w wieku XVII. Jak  jednak wolno sądzić, spośród 
tych autorów, których dokonania określą w sposób przesądzający fun
damenty nowożytnego pojmowania życia politycznego, miejsca w nim 
człowieka, na szczególną uwagę zasługuje myśl Thom asa Hobbesa. 
To tu, w tej myśli właśnie, ześrodkują się wszystkie węzłowe proble
my istoty ludzkiej wykuwającej, w opozycji do wielowiekowej trady 
cji, swój autonomiczny i suwerenny świat. I te problemy, jak się oka
że, pozostaną aktualne do dnia dzisiejszego.

Hobbes zaczyna w sposób zupełnie prosty; wręcz zdroworozsąd
kowy. Kim jest człowiek? -  zadaje pytanie. I odpowiada: świat to zbiór 
„ciał”; i człowiek to „ciało”. „Człowiek -  pisze Hobbes -  powstaje nie
mal tak samo, jak powstają rośliny. Substancją, z której powstają roś
liny, jest sama ziemia, k tórą  pod działaniem ciepła kształtuje swoisty 
ruch ziarna i nadaje mu postać rośliny swoistego rodzaju. Podobnie, 
gdy powstaje człowiek, substancją  z której tworzy się płód, jest krew 
matki, k tórą zapładniający humor obojga rodziców wprawia w ruch 
i kształtuje, nadając jej postać ludzką. A mianowicie, przy tarciu mi
łosnym powstaje ferm entacja, a stąd  rozszerzenie naczyń i wytrysk 
zapładniającego hum oru, który dostaje się do brózd gleby kobiecej,



Myśl polityczna

gdzie swoistym sobie ruchem kształtuje krew powoli spływającą i na
daje jej postać człowieka”1. Człowiek to jednostka; konkretna, żywa 
jednostka, z krwi i kości. I w takim  właśnie „cielesnym”, „m aterial
nym” sensie nie ma różnicy między jednostką a jednostką. „Jeśli bo
wiem spojrzymy -  konstatuje Hobbes -  na ludzi dojrzałych i zwrócimy 
uwagę na to, jak krucha jest budowa ciała ludzkiego (i że, gdy ono do
zna jakiegoś uszkodzenia, to ulega zniszczeniu cała jego siła, energia 
i mądrość) i jak łatwo jest naw et najsłabszemu człowiekowi zabić czło
wieka silniejszego, to nie ma podstawy, iżby ktokolwiek wierzący 
w swoje siły uważał, że n a tu ra  uczyniła go wyższym od innych. Równi 
są  ci, którzy mogą uczynić sobie wzajemnie takie same rzeczy. I rów
nież równą m ają moc ci, którzy mogą najwięcej, a mianowicie zabić 
innych. Tak więc wszyscy ludzie z natu ry  swej są  sobie równi. N ie
równość zaś, która istnieje teraz, została wprowadzona przez prawo 
państw ow e”2.

Nazwa: „człowiek” oznacza u Hobbesa „pojedynczego człowieka”3; 
„człowieka jako człowieka”4; „ciało”. Człowiek powstaje niem al tak  
samo, jak rośliny. Jednakże, jak z całą mocą podkreśla Hobbes, jed
nostka ludzka nie jest tylko rośliną, „nie jest [ona -  W.K.] tylko ciałem 
fizycznym ”5. Na jej naturę  składają się oprócz siły cielesnej, doświad
czenie, rozum i uczucia6. I pod tymi względami ma tu  miejsce, jak  to 
określa Hobbes, „podobieństwo myśli i uczuć jednego człowieka do 
myśli i uczuć innego”7. Jednakże istotnie dodaje: „Powiadam: podo
bieństwo uczuć, które są  te same u wszystkich ludzi, uczuć takich jak 
pożądanie, obawa, nadzieja i tak  dalej; nie zaś podobieństwo przed
miotów tych uczuć, którymi są  rzeczy, jakich pożądamy, boimy się, spo
dziewamy i tak dalej. Te bowiem zm ieniają się tak  bardzo zależnie od 
konstytucji indywidualnej i od swoistego wychowania, i tak  łatwo je 
ukryć przed naszą wiedzą, [a które -  W.K.] [...] są  czytelne tylko dla 
tego, kto bada ludzkie serca”8. To, w jaki sposób „odczuwa” jednostka, 
jak  ona „chce” (a nie to, czego ona „chce”), pomnożone przez wielość 
jednostek -  wielość tego jak  -  da obraz istoty ludzkiej. I to w refleksji 
nad politycznością jest dobrą, a właściwie jedyną podstaw ą do jakich

1 Th. H o b b e s :  Elementy filozofii. Przeł. Cz. Z n a m i e r o w s k i .  Warszawa 1956, 
T. 2, s. 11.

2 Ibidem, s. 209.
Ibidem, s. 172.

4 Ibidem, s. 173.
Ibidem, s. 3.

" Ibidem, s. 203.
71 d e m: Lewiatan. Przeł. Cz. Z n a m i e r o w s k i .  Warszawa 1954, s. 6.

Ibidem, s. 7.
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kolw iek uogólnień. „Kto ma rządzić całym  narodem , podkreśla  
w ostatnich słowach Wprowadzenia do Lewiatana  Hobbes, ten w so
bie samym czytać musi nie tego czy tamtego poszczególnego człowie
ka, lecz cały rodzaj ludzki. Choć trudno jest to czynić, trudniej, niż 
nauczyć się innego języka czy zapoznać się z jakąś nauką, to przecież, 
gdy ustalę w sposób systematyczny i przejrzysty, jak  odczytuję siebie, 
to trud, jaki pozostanie dla innych, będzie polegał na tym jedynie, 
iżby zważyć, czy i oni nie znajdą tego samego w sobie samych. Ten 
bowiem rodzaj poznania nie dopuszcza żadnego innego dowodu”9.

W przedsięwzięciu Hobbesa jednostka nowożytna podejmuje wy
siłek „wglądu w sam ą siebie”. Na jakich zatem „podstawach” jednost
ka myśli, co decyduje o jej uczuciach? Jes t to, odpowiada Hobbes, „żą
dza mocy, bogactw, wiedzy i zaszczytów”10. I dodaje: „Wszystko to moż
na sprowadzić do pierwszej, a mianowicie do żądzy mocy. Bogactwa 
bowiem, wiedza i zaszczyty to nic innego, jak różne rodzaje mocy”11. 
„Stąd płynie wszelka stałość ruchu w umysłach i wszelka szybkość 
tego ruchu”12. Czym jest „żądza mocy” (desire o f power)? Człowiek, 
jednostka, chce żyć. Takie jest założenie. I jest to oczywiste. Stąd 
w sposób zupełnie „naturalny” wynika uprawnienie „do zachowania 
własnego swego ciała”13. „Żaden człowiek nie jest zobowiązany do tego, 
by nie ochraniać swego życia wszelkim i sposobam i, jak im i tylko 
może”14. Jeżeli zatem pod groźbą śmierci zostaje on zmuszony do działa
nia niezgodnego z prawem, to jest on usprawiedliwiony. Rozumuje on 
bowiem wówczas w tak i oto sposób: ,jeśli nie uczynię tego, to umrę 
zaraz; jeśli uczynię, to umrę później; a więc, przez to, że uczynię, zy
skam na czasie; na tu ra  skłania go więc do uczynienia”15.

Jednak, jak się rzekło, ludzka egzystencja nie daje się sprowadzić 
do życia biologicznego. Życie to tyle, co eksterioryzacja tego, co skła
da się na „świat” jednostki; mój świat. Na pierwszy rzu t oka ten świat, 
mój świat, jest „otwarty” na byt. Tak jest jednak tylko na pierwszy 
rzut oka. To, „na co” się „otwieram”, to znaczy to, co jest przedmiotem 
tego „otwarcia”, jest moje. Cały czas pozostaję tu  w swoim  „świecie”. 
A pozostając w swoim  świecie, nie mogę w istocie być „otwarty”; takie 
„otwarcie” bowiem to nic innego, jak wyjście poza mój świat, wyjście 
poza mnie; nicość. I „świat” jednostki ma jeszcze jedną cechę. Drugą

9 Ibidem.
111 Ibidem, s. 64.
" Ibidem.

Ibidem, s. 65.
1:1 Ibidem, s. 260.
11 Ibidem, s. 268.
1:1 Ibidem.
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jego cechą jest to, iż jest to „świat” koherentny. „Świat”, a więc pewna 
„całość”, nie może być dowolny, zmienny i niepewny. Nie jest to wów
czas „całość”, a chaos. „Świat” jednostki to „świat” trwały i rozumny. 
Brak koherencji tego „świata”, to tyle, co jego nie-istnienie. Każda jed
nostka żywi, jak pisze Hobbes, „bezzasadne pojęcie [...] o własnej m ą
drości, k tó rą  niem al każdy człowiek w swoim przekonaniu posiada 
w większej mierze niż człowiek pospolity, to znaczy: niż wszyscy inni 
ludzie, wyjąwszy jego samego i nielicznych innych, których on uznaje 
ze względu na ich sławę albo na to, że m ają zgodne z nim cele. Taka 
jest bowiem n a tu ra  człowieka, że choćby nawet uznawał, iż wielu in 
nych ma większy dowcip, w iększą wymowę czy wiedzę, to przecież 
z trudnością wierzy, iżby było wielu ludzi tak mądrych, jak  on sam: 
swój własny rozum widzi on bowiem bezpośrednio, rozum innych ludzi 
zaś z pewnej odległości”16. Jes t bowiem tak, iż jeżeli nie przyjmę, że 
jestem  „najmądrzejszy”, to będzie to oznaczało, iż jestem  tylko „mniej 
mądry”. To „mniej” będzie zaś oznaczało brak pewności w działalno
ści, mającej na celu „zachowanie własnej istoty”. W efekcie takiego 
stanu  rzeczy, jak  pisze Hobbes, „każdy człowiek jest zadowolony z tego, 
co mu się dostało”17. A nie chcieć tego, co się „dostało”, „jest tym sa 
mym, co być m artwym ”18.

Jak  wolno sądzić, dla Hobbesa nie jest ważne ustalenie tego, co 
składa się na przedmiot „żądzy mocy”, dokonanie ewidencji jej części 
składowych. Nie ma takiej potrzeby. Najistotniejsze jest tu  co innego. 
Je s t to kw estia określenia „cech” tej „mocy”. „Szczęście w życiu na 
ziemi nie polega -  czytamy w Lewiatanie -  na spokoju umysłu, który 
jest zadowolony. Nie ma bowiem takiego finis ultim us  (ostatecznego 
celu) ani sum m um  bonum  (największego dobra), o jakich się mówi 
w księgach starych filozofów moralnych. [...] Szczęśliwość jest stałym 
przechodzeniem pożądania od jednego przedmiotu do innego; i osiąg
nięcie pierwszego jest tylko drogą do późniejszego. Przyczyną tego 
jest, że przedm iotem  ludzkiego pożądania nie jest to, by doznawać 
zadowolenia raz tylko i na jedną chwilę; jest nim to, by zapewnić so
bie na zawsze zaspokojenie przyszłych pożądań. [...] Tak więc na pierw
szym miejscu staw iam  jako ogólną skłonność wszystkich ludzi stałe 
i nieznające spoczynku pragnienie coraz to większej mocy, które ustaje 
dopiero ze śmiercią. A przyczyną tego jest nie zawsze to, iż człowiek 
spodziewa się bardziej intensywnego zadowolenia niż to, jakie osiąg
nął, czy też, że nie może się zadowolić mocą um iarkowaną. Przyczyną

111 Ibidem, s. 107-108.
17 Ibidem, s. 108.
Is Ibidem, s. 65.
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jest, że nie może on zapewnić sobie mocy i środków do tego, by żyć 
dobrze, tak  jak w danej chwili, nie zdobywając sobie jeszcze większej 
mocy”19. „Przeważająca bowiem i najbardziej aktywna część rodzaju 
ludzkiego dotychczas nigdy nie była zadowolona z tego, co jest w da
nej chwili”20. Zycie człowieka to stan, kiedy „nic go nie zatrzym uje 
w czynieniu tego, co chce lub pragnie uczynić albo do czego ma skłon
ność”21. „Żądza mocy” nie ma kresu...

„Żądza mocy” ma tylko jedno kryterium  i jeden kierunek: dobro 
jednostki; podmiotu tej „żądzy”. „Spośród tych ludzi, czytamy w De 
cive, którzy pisali cokolwiek o państwach, większość zakłada czy przyj
muje, czy też postuluje, że człowiek jest zwierzęciem z urodzenia spo
sobnym do życia społecznego, czyli, jak mówią Grecy, zoon politikon. 
[...] Ten aksjom at [...] jest jednak fałszywy. [...] Gdyby bowiem czło
wiek miłował innego człowieka z natury rzeczy, [...] to nie można by 
wskazać żadnej racji, dla której każdy człowiek nie miłowałby w rów
nej mierze każdego innego, jako w równej mierze człowieka; i nie 
można by wskazać, dlaczego częściej odwiedza tych, których tow a
rzystwo przynosi jemu samemu więcej zaszczytu i korzyści niż innym. 
Nie towarzystwa ludzi więc szukamy z natury  naszej, lecz pragniemy, 
by ludzie przysparzali nam zaszczytów lub korzyści”22. „Z jakim  za
miarem -  rozwija tę myśl Hobbes -  ludzie się zbierają, to się poznaje 
wedle tego, co robią, gdy się zbiorą. Jeżeli się bowiem stykają  dla 
celów handlowych, to każdemu z nich chodzi nie o towarzystwo, lecz 
o w łasną jego sprawę. Jeżeli stykają się w sprawie urzędowej, to po
w staje między nimi pewnego rodzaju przyjaźń urzędowa, w której 
więcej jest wzajemnej obawy niż sympatii. [...] Jeśli zaś ludzie stykają 
się gwoli uciechy i wesołości, to zazwyczaj najwięcej każdemu z nich 
podobają się te rzeczy, które wywołują śmiech, przy czym każdy z nich 
mógłby, porównując cudze wady czy słabości [...], sam uchodzić w swo
ich oczach jako bardziej godny pochwały. I chociaż to dzieje się nieraz 
bez czyjejkolwiek szkody i obrazy, to przecież jest oczywiste, że lu 
dziom spraw ia tu  przede wszystkim przyjemność ich w łasna dobra 
sława. [...] Wreszcie słów parę o tych, którzy głoszą, że wiedzą więcej 
niż inni: jeśli tacy ludzie zbiorą się dla wspólnego filozofowania, to 
ilu ich jest, tylu jest takich, którzy pouczają innych [...]; i przy tym 
towarzyszy rozmowy nie tylko nie lubią, tak  jak nawzajem inni ich 
nie lubią, lecz co więcej, darzą nienawiścią. [...] Tak więc -  konkluduje

1!l Ibidem, s. 84-85.
J" Ibidem, s. 315.

Ibidem, s. 186.
- - 1 d e m: Elementy filozofii..., s. 204-205.
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Hobbes -  każde zrzeszenie powstaje już to gwoli korzyści, już to gwo
li dobrej sławy, to znaczy za spraw ą miłości własnej, nie zaś miłości 
bliźnich”23. „Każdy człowiek czyni wszystko dla własnej swej korzy
ści”24. Jeżeli coś „daje”, to „daje z tą  intencją, by mu to samemu wyszło 
na dobre”25. „Żądza mocy” nie ma kresu; i nie można tej „żądzy” nie 
mieć.

„N atura dała każdemu prawo do wszystkiego”26 -  konstatuje Hob
bes. Jednakże, jak  zauważa, „niektórzy ludzie wysuwają zarzut, że 
gdy przyjmie się tę zasadę, to z konieczności stąd  wynika, że nie ty l
ko wszyscy ludzie są  źli (na co, być może, trzeba się zgodzić, choć jest 
trudno, jako że to jasno jest, jak się zdaje, powiedziane w Piśmie Świę
tym), lecz również, na co nie można się zgodzić, nie narażając się na 
bezbożność, że ludzie są  źli z natury; ale to, że ludzie są  źli z natury, 
nie wynika z tej zasady. [...] Przecież nie potrafimy rozpoznawać do
brych i odróżniać ich od złych. A tym bardziej z zasady tej nie wynika, 
iżby naw et ci, którzy są  źli, byli tacy z samej natury. Choć bowiem 
z natury  to znaczy od samego urodzenia, przez to, że się urodziły isto
ty żyjące, m ają to, iż wszystkiego tego, co im się podoba, chcą natych
m iast i że to czynią, o ile tylko mogą, oraz to, iż przed wszelkim złem, 
jakie im grozi, albo uciekają pod wpływem strachu, albo też je od sie
bie odpychają w gniewie, to jednak nie przez to samo zwykle uważa 
się, że są  złe. Albowiem uczucia, które wypływają z natury zwierzęcej, 
nie są  złe same przez się. [...] Dzieci, jeśli im nie dasz wszystkiego, 
czego chcą, płaczą i gniewają się, a nawet biją swoich rodziców; i z ich 
natury  to wypływa, że tak  czynią. A przecież nie ma w tym ich winy 
i nie są  przez to złe. [...] Ludzie z natury  m ają chciwość, strach, gniew 
oraz inne uczucia zwierzęce, a nie mniej nie są  już z natury źli”27. „Pra
gnienia człowieka i inne jego uczucia same przez się nie są  grzechem. 
I nie są  również grzechem działania, jakie wypływają z tych uczuć”28. 
Te „pragnienia” i te „działania”, to wszystko, jeżeli interpretuje się to 
in abstracto, „nie jest krzywdą i szkodą dla żadnego człowieka”29.

N atu ra  nie jest dobra, i nie jest zła. I jednostka nie jest dobra; 
i nie jest zła; i nie jest ona mądra; i nie jest nie-mądra; jest, jaka jest. 
W myśli Hobbesa ujawnia się tu przekonanie, charakterystyczne dla 
nowożytności, iż, jak  się dziś podkreśla w lite ra tu rze  przedm iotu,

-■1 Ibidem, s. 205-208.
I d e m :  Lewiatan...,  s. 138.

2:’ Ibidem, s. 133.
2(i I d e m: Elementy filozofii..., s. 212.
27 Ibidem, s. 190—192.
2HI d e m: Lewiatan..., s. 111.
29 I d e m: Elementy filozofii..., s. 212, przyp. 1.
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„zarówno świat naturalny, jak  i ludzkie istoty zamieszkujące świat 
społeczny cechują się racjonalnością. Wyrazem tej racjonalności jest 
zdolność do adekwatnego poznawania świata i jego zmieniania zgod
nie z ludzkimi oczekiwaniami, a narzędziem tej racjonalności są  in te
lektualne władze krytyczne indywidualnych jednostek. Owe władze 
są  też motorem postępu  technicznego i społecznego”30.

Jednostka, „całość”, powtórzmy, to konkretna jednostka, ego; Ja. 
Jej „świat” ma na uwadze tylko jedno: istnienie własne. „Uprawnie
niem przyrodzonym [the right o f naturę] -  konstatuje Hobbes -  [...] 
jest wolność, jak ą  ma każdy człowiek, używania swej własnej mocy 
wedle swojej własnej woli [will] dla zachowania własnej istoty [natu
rę], to znaczy: swego własnego życia; i co za tym idzie, wolność czynie
nia wszystkiego, co w swoim własnym sądzie i rozumieniu będzie on 
uważał za najstosowniejszy środek do tego zachowania”31. Jes t to ak
sjomat. Utrzymanie istnienia jest możliwe pod warunkiem , iż „byt” 
może być ujęty tylko jako możliwy przedmiot a-percepcji Ja. Ja  nie
jako świat „zjada”. Człowiek z natury  jest egoistą, twierdzi się u pro
gu nowożytności. Jes t to w istocie rzeczy tautologia. Nie-bycie egoistą 
jest równoznaczne z nie-bytem. Ja  „zjada” świat. W tym świecie wszak 
jest alter-ego. Ja  „zjada” świat; w tym: nie-e/a.

I nie może być inaczej. Jeżeli bowiem w punkcie wyjścia jest Ja- 
-podmiot, to nie można sobie wyobrazić sytuacji, iż może być ono, to 
Ja, jednocześnie przedmiotem. Ja  przyznaje sobie prawo do podmio
towości. Jes t ono -  „z definicji” -  wyłączne. Ja, wchodząc w świat nie- 
-Ja, ten świat unicestwia. „Z równości uzdolnień wypływa -  pisze Hob
bes -  równość nadziei, że możemy osiągnąć nasze cele. Jeśli więc ja 
cyś dwaj ludzie p ragną tej samej rzeczy, której niemniej nie mogą obaj 
posiadać, to s ta ją  się nieprzyjaciółmi; i na drodze do swego celu (któ
rym przede wszystkim jest zachowanie własnego istnienia, a czasem 
tylko własne zadowolenie) s ta ra ją  się zniszczyć jeden drugiego albo 
sobie podporządkować”32. „Ludzie -  uzupełnia -  nie znajdują przy
jemności w życiu gromadnym (przeciwnie, raczej znajdują wiele przy
krości). [...] Każdy człowiek bowiem uważa na to, by jego towarzysz 
go cenił w tym samym stopniu, w jakim on sam siebie ceni. A na wszel
kie oznaki pogardy czy niedostatecznej oceny odpowiada z na tu ry  
rzeczy tym, że usiłuje, o ile tylko ma odwagę, wymusić na tych, którzy 
nim pogardzają, większe uważanie, czyniąc im jakąś krzywdę [...], na

:lu A. C h m i e l e w s k i :  Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? Filozoficzne i moral
ne podstaw y nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej filozofii spo
łecznej. Wrocław 2001, s. 116.

Th. H o b b e s :  Lcwiatan.... s. 113.
Ibidem, s. 108.
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innych zaś tym właśnie przykładem”33. Ja  nie ma na celu ogranicze
nia wolności nie-Ja. Ja  chce być tylko „wolne”. Ja  nie „spogląda” z za
wiścią na to, co ma ni e-Ja. Ja  chce mieć tylko „wszystko”. I Ja  nie 
chce czynić zła; chce tylko żyć. Zycie „całości” to życie „wyłączne”; „je
dyne”. „Panować nad [...] [ludźmi -  W.K.] i władać, [...] [to] jest rzeczą, 
której wszyscy ludzie z natury  swej pożądają”34. I to jest dobre.

Jak  pisze Hobbes, „wszystkie rzeczy, które są  przedmiotem pożą
dania, jako pożądane m ają wspólną nazwę dobra; wszystkie zaś rze
czy, których unikamy, noszą nazwę zła. Tak więc dobrze definiuje Ary
stoteles, że dobrem  jest, czego wszyscy pożądają. Ze jednak różni lu 
dzie różnych rzeczy pożądają i unikają, przeto z konieczności wiele 
jest takich rzeczy, które dla jednych są  dobrami, a dla innych rzecza
mi złymi [...]. Tak więc dobro i zło zależy od tego, kto danej rzeczy 
pożąda czy też do niej ma wstręt. Dobro może być wspólne i słusznie 
mówi się o pewnych rzeczach, że są  dobrami wspólnymi, to znaczy: 
użytecznymi dla wielu albo też dla państwa. Można też nieraz mówić, 
że jakaś rzecz jest dobra dla wszystkich, na przykład zdrowie; ale i to 
tw ierdzenie jest relatywne; tak  więc nie można mówić o dobru po pro
s tu ...”35. Dobre jest to, co w „świecie” ego jest dobre. Ten „świat” to owo 
„proste J a ”, o jakim będzie pisał G.W.F. Hegel; „samowiedza [która -  
W.K.] je st pewna siebie tylko dzięki znoszeniu tego innego, które 
przedstaw ia się jej jako sam oistne życie; jest ona pożądaniem. Będąc 
pewna nicości tego „innego”, samowiedza ustanaw ia sam oistny przed
miot i nadaje sobie przez to pewność siebie jako pewność prawdziwą, 
jako tak ą  pewność, która powstała dla niej samej w sposób przedm io
towy”36.

Takie ujęcie człowieka, jak to zauważa Pierre M anent, może stw a
rzać wrażenie, iż „jest w gruncie rzeczy chrześcijańską k ry tyką  ro
dzaju ludzkiego skażonego grzechem pierworodnym. To praw da, iż 
tak i obraz kondycji ludzkiej zbliża Hobbesa do najbardziej pesym i
stycznych moralistów chrześcijańskich. Pascal, żyjący w tej samej 
epoce, napisał [...]: »Każde ja  jest wrogiem i pragnie zostać tyranem  
nad wszystkimi innymi«”37. Nic bardziej mylnego. Wedle Hobbesa prze
konanie „oparte na czczej filozofii Arystotelesa”, iż „wiara, mądrość 
oraz inne cnoty zostają wlane w człowieka albo znów tchnięte w niego

1:1 Ibidem, s. 109.
14 Ibidem, s. 385.
115 I d e m :  Elementy filozofii..., s. 126.
■'w G.W.F. H e g e l :  Fenomenologia ducha.  [Przel. Ś.F. N o w i c k i ] ,  Warszawa 2002, 

s. 130.
17 P. M a n e n t :  Intelektualna historia liberalizmu. Kraków 1994, s. 42.
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z niebios”™, jest z gruntu błędne. W jego myśli, jak pisze M anent, „grec
ka idea dobrej natury, składającej się z zespołu dóbr zhierarchizowa
nych, w których ludzie dzięki m iastu m ają swój udział, ulega całko
witej destrukcji”39. „Hobbes -  w tym samym momencie, w którym wy
daje się najbardziej zbliżać do istotnego aspektu wizji chrześcijań
skiej -  dokonuje jej odwrócenia”40.

Jes t jednostka; i jej „świat”. Jes t to jedność, „całość”. Powiedzieć
0 tym „świecie”, iż jest on „otwarty”, to nic nie powiedzieć. I wyjście 
poza ten „świat” jest w istocie niemożliwe; i nie ma takiej potrzeby. 
Jak i jest punkt wyjścia myślenia jednostki? Jes t nim namysł, odpo
wiada Hobbes. Nam ysł to „cała ta  suma pożądań, wstrętów, nadziei
1 obaw, które powracają wciąż, póki rzecz dana albo nie zostanie osiąg
nięta, albo nie zostanie uznana za niemożliwą”41. „Definicja woli, któ
rą  zazwyczaj podają scholastycy, że jest to pożądanie rozumne, nie jest 
dobra. Gdyby bowiem była dobra, to żaden akt woli nie mógłby być 
sprzeczny z rozumem. [...] Wola jest [...] ostatnim pożądaniem w na- 
myśłe”42. W ujęciu Hobbesa, jak wolno sądzić, nie idzie o zdecydowanie 
się na jedno czy drugie: rozum czy namiętności. Jes t tu  i jedno, i d ru
gie; i ani jedno, ani drugie. N am ysł to namysł. Jes t Ja; i jego namysł. 
Jest to, co jest.

Takie ujęcie, jak  charakteryzuje późniejszy „oświeceniowy libe
ralizm indywidualistyczny” cytowany już uprzednio autor, „ma cha
rak ter emotywistyczny, to znaczy rozpatruje wartości jako konstytu
owane w ostatniej instancji przez skłonności, upodobania i arbitralne 
wybory jednostek ludzkich, uznawane za ostateczne składniki m ate
rii społecznej. Zachowane na gruncie emotywizmu sposoby mówie
nia, posiłkujące się kategorią  cnót, spraw iają wrażenie, jak  gdyby 
cnoty mogły być konstytuowane na mocy nieredukowalnie indywidu
alnej, arbitralnej decyzji, tak  jak według K ierkegaarda dokonuje się 
akceptacja odmiennych moralnie sposobów życia. S tają  się one wów
czas spraw ą subiektywnych odczuć, chwilowych upodobań, przem ija
jącej mody, arbitralnego wyboru”13. W świecie, który określi kszta łt 
nowoczesnego pojmowania życia „społecznego”, baron von Münchau- 
sen wydobywa się z bagna „za włosy”. I jest „jeden”; sam. I on tu  decy
duje; on tu „rządzi”. To, co „arbitralne”, jest „arbitralne”. „Człowiek, 
którego zadowolenie polega na porównywaniu samego siebie z inny

:wTh. H o b b e s :  Lewiatan...,  s. 602.
:lil P. M a n e n t :  Intelektualna historia liberalizmu..., s. 42.

Ibidem.
" Th. H o b b e s :  Lewiatan...,  s. 52.
'- Ibidem, s. 52-53.
1 'A. C h m i e l e w s k i :  Społeczeństwo otwarte czy wspólnota?..., s. 290-291 .
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mi ludźmi, nie może zasmakować w niczym innym niż tylko w tym, co 
go nad innych wywyższa”44 -  pisze Hobbes. „Cenić człowieka wysoko, 
to tyleż, co go uważać; cenić zaś nisko, to tyle, co wykazywać dla nie
go brak uważania. W tym przypadku to »wysoko« i »nisko« należy 
rozumieć w porównaniu z tą  m iarą, jak ą  każdy człowiek przykłada do 
samego siebie”45.

Ja  jest „m iarą wszystkiego”. Ja  jest wilkiem. I są  same wilki. I w tej 
sytuacji okazuje się, iż każde Ja  zgłasza ambicję do istnienia. Ja  re 
alizuje swoją wolę, nam ysł; i n ie-Ja swoją. „Całość” zatem napotyka 
„całość”. A to oznacza, iż nie ma tu miejsca na consensus; mój świat, 
a jest to „świat” jedyny, nie może pójść na kompromis z czymkolwiek. 
Tu zatem, w tym świecie, gdzie każdy ma prawo do wszystkiego, do
chodzi do sytuacji absurdalnej: wilk  chce wszystkiego', jednocześnie 
na to wszystko -  jako przedmiot „chcenia” innego wilka  -  składa się 
on sam. „Oto bowiem budzi nienawiść nie tylko dopiero to -  pisze 
Hobbes -  że ktoś inny wysuwa pogląd przeciwny, lecz już i to, że on 
nie zgadza się na nasz pogląd. Nie zgadzać się bowiem z kimś w ja 
kiejś sprawie, to tyleż, co milcząco obwiniać go o błąd w tej sprawie; 
podobnie nie zgadzać się z kimś w bardzo wielu sprawach to tyleż, co 
uważać go za głupca. O tym można się przekonać na podstawie faktu, 
że żadne inne wojny nie są  prowadzone ostrzej niż wojny między sek
tam i tej samej religii i między stronnictwam i w tym samym państwie, 
w których to wojnach walka toczy się już to o doktryny, już to o rozu
mienie spraw politycznych. [...] [A jest tak  dlatego, iż -  W.K.] wszelka 
uciecha duchowa i wszelka radość ma swoje źródło w tym, iż człowiek 
ma takich, z którymi siebie porównując, może umocnić się w znako
mitym m niem aniu o sobie... [...]. Lecz najbardziej częsta przyczyna, 
dla której ludzie p ragną sobie wzajemnie szkodzić -  przypomina raz 
jeszcze Hobbes -  powstaje stąd, że wielu naraz dąży do tej samej rze
czy, z której tymczasem najczęściej nie mogą wspólnie korzystać ani 
też jej podzielić”46.

Ja, wchodząc w świat n ie-Ja, ten świat unicestw iam . N ie-Ja -  
wchodząc w mój św iat -  unicestwia mnie. Albo jest się Ja, którego 
przedmiotem jest nie-Ja; albo jest się przedmiotem Ja, a więc pod
miotem się nie jest; czyli nie jest się „w ogóle”. Ja  może powiedzieć: 
piekło to inni. Jednak to Ja  stw arza piekło. W sta tu s człowieka w pisa
ny jest grzech zachłanności; pleonexiaĄ1. 1 tym samym dialektyka „pana

Th. H o b b e s :  Lewiatan..., s. 150.
Ibidem, s. 76.

Mi I d e m :  Elementy filozofii.... s. 210-211.
17 A. C h m i e l e w s k i :  Społeczeństwo otwarte czy wspólnota?..., s. 349.
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i niewolnika” jest wpisana w kondycję ludzkości. Ja  chce realizować 
„żądzę mocy”; i n ie-Ja chce tego samego. Ja  jednocześnie ma świado
mość tego, iż n ie-Ja to dla niego trwałe zagrożenie. N ie-Ja ma, musi 
mieć, tylko jeden cel: unicestwienie Ja. Tu nie ma próżni! I to jest 
„stan natury” [condition o f naturę], I to jest wojna „każdego z każdym 
innym”48; „wojna” Ja  z Ja  (nie-Ja); tytanomachia.

Jak  się rzekło, „żądza mocy” nie ma kresu; i trwa. Co więcej, jak 
zauważa Hobbes, „wzrasta [ona -  W.K.] w miarę, jak się rozszerza; 
[...] podobna do ruchu ciał ciężkich, które tym większą rozwijają szyb
kość, im dalej się poruszają”49. Rdzeniem „wojny” jest „strach”; „strach 
jednego przed drugim ”50. Nie jest to jednak zwykła troska (m etus), 
sytuacja, kiedy „posiadając jakieś dobro, wyobrażamy sobie, że mogli
byśmy je w jakiś sposób utracić, albo gdy przedstaw iam y sobie, że 
może się z nim wiązać jakieś zło”51; lęk przed urazem cielesnym, przed 
śmiercią, przed ducham i czy przed karą. Odwrotnością takiego za
trwożenia jest nadzieja. „Strach”, o jakim  tu mowa, to, jak to określa 
Hobbes, „obawa” \fear]. Najczęściej jest tak, iż ludzie, jak pisze, „przez 
obawę nie rozum ieją nic innego poza strachem ”. „Ja tym słowem -  
uzupełnia -  obejmuję wszelkie przewidywanie przyszłego zła. I uw a
żam, że ci, którzy doznają obawy, nie tylko po prostu uciekają, lecz 
również żywią nieufność, podejrzliwość, ostrożność i zabezpieczają 
się przed tym, by nie doznawać obawy. Kto idzie spać, ten zamyka 
drzwi; kto odbywa podróż, ten zaopatrza się w broń, jako że boi się 
rozbójników. Państw a zwykle ochraniają swoje granice załogami woj
skowymi, a m iasta  m uram i z obawy przed sąsiednim i państw am i; 
i nawet bardzo silne wojska, przygotowane do walki, prowadzą nie
raz niemniej pertraktacje o pokój, obawiając się wzajemnie swej siły 
i tego, by nie zostały zwyciężone. W skutek obawy ludzie m ają się na 
baczności”52. Obawa to „awersja z przekonaniem, że jej przedmiot przy
nosi szkodę”53; (a awersja, czyli wstręt, to „dążenie [...] odwrócone od 
czegoś”34). Odwrotnością tego „strachu”-oóau;y nie jest nadzieja.

Tu alternatyw ną stroną jest nie-istnienie. Jes t to „strach metafi
zyczny”. Jes t to „strach” Ja  „samego w sobie”. Ja-„całość” jest pełna 
obaw o swoją rolę bycia „wszystkim”. Jes t to „strach” jednostki przed 
sam ą sobą; przed piekłem, jakie rozpętuje. I w tym sensie „życie czło

JSTh. H o b b e s: Lewiatan...,  s. 110.
w Ibidem, s. 74.
m Ibidem, s. 175.
51 I d e  m: Elementy filozofii..., s. 137. 
r‘- Ibidem, s. 208, przyp. 1.
■''Idem: Lewiatan...,  s. 47.

Ibidem, s. 43.
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wieka jest samotne, biedne, bez słońca, zwierzęce i krótkie (solitary, 
poor, nasty, brutish, and short)”™. I ten „strach” rośnie. Hobbes, jak 
pisze M anent, „wprost i z naciskiem określa żądzę władzy, żądzę by
cia pierwszym jako główną namiętność ludzką, do której można spro
wadzić wszystkie inne”56. Jes t to, jak to określa M anent, „rywalizacja 
czysta”57. Ja, piekło, „strach” to w myśli Hobbesa pojęcia „pierwsze”.

Co zatem  da się zrobić? Odpowiedź jest oczywista: nic. Jak  zatem 
utrzym ać istnienie „żądzy mocy” i moc jednostki; „żądzę mocy” i moc 
każdej jednostki? „Jedyną ta k ą  drogą -  odpowiada Hobbes -  jest prze
nieść całą  ich moc i siłę na jednego człowieka albo na jedno zgroma
dzenie ludzi, które by mogło większością głosów sprowadzić indywi
dualną wolę ich wszystkich do jednej woli. A to znaczy tyleż, co: u s ta 
nowić jednego człowieka czy jedno zgromadzenie, które by ucieleśniało 
ich zbiorową osobę. I trzeba by też, by każdy uznawał i przyznawał, że 
jest mocodawcą wszystkiego tego, co uczyni lub sprawi, iż zostanie 
uczynione w rzeczach dotyczących wspólnego pokoju i bezpieczeń
stwa, ten, kto reprezentuje ich osobę; żeby więc każdy podporządko
wał swoją wolę woli tego rep rezen tan ta  i swój sąd o rzeczach jego 
sądowi. To jest coś więcej niż zgoda czy zezwolenie; to je st rea lna  
jedność wszystkich w jednej i tej samej osobie, powstała na mocy ugo
dy każdego człowieka z każdym innym tak, jak gdyby każdy człowiek 
powiedział każdemu innemu: daję upoważnienie [authorize] i przeka
zuję moje uprawnienia do rządzenia moją osobą [give up my right o f 
governing myself] temu oto człowiekowi albo temu zgromadzeniu, pod  
tym warunkiem, że i ty przekażesz mu swoje uprawnienia i upoważ
nisz go do wszystkich jego działań w sposób podobny. Gdy to się s ta 
nie, wielość ludzi zjednoczona w jedną osobę nazywa się państwem  
(commonwealth), po łacinie civitas. I tak  powstaje ten wielki Lewia- 
tan , a raczej (mówiąc z większym szacunkiem), ten bóg śmiertelny, 
którem u, pod władzą Boga Nieśmiertelnego, zawdzięczamy nasz po
kój i naszą  obronę”58. „Człowiek -  podkreśla Hobbes -  winien być go
tów, jeśli inni są również gotowi, zrezygnować [to lay down] z  [...] upraw
nienia do wszelkich rzeczy, ja k  dalece będzie to uważał za konieczne 
dla pokoju i dla obrony własnej; i winien zadowolić się taką sam ą miarą  
wolności w stosunku do innych ludzi, ja ką  gotów jest przyznać innym  
ludziom w stosunku do samego siebie”™.

Ibidem, s. 110. 
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I tak  dochodzi do „ugody” {covenant). I tu  „tkwi istota państwa, 
które (iżby je określić) jest jedną osobą, której działań i aktów każdy 
członek jakiejś dużej wielości stał się mocodawcą, przez ugody, jakie ci 
ludzie zawarli między sobą w tym celu, by ta osoba mogła użyć siły ich 
wszystkich i ich środków, jak  to będzie uważała za korzystne dla ich 
pokoju i wspólnej obrony”60. W modelu Hobbesa Ja  odwołuje się do 
samego siebie; do rozumu. I ten rozum podpowiada coś, co jest za
przeczeniem logiki. Pomijając już kwestię, iż dokonanie „przeniesie
nia” (jak i czegokolwiek) przez Ja  jest absurdem  („całość” to „całość”; 
„całość” jest „nieprzekraczalna”), to Ja, w punkcie wyjścia podejmu
jąc wysiłek utrzym ania istnienia, dochodzi do rezultatów  dokładnie 
przeciwnych do zamierzonych. „Całość” przekazuje „całość swej mocy 
i siły”; „całość” przekazuje  „całość”. Jednostka konstatując, iż życie 
społeczne czasów nowożytnych to stan, który ma swoją ciem ną stro
nę, w którym człowiek na wiele sposobów traci wolność, to znaczy, 
w którym w imię własnej wolności ludzie odbierają wolność innym61, 
sama sobie tę wolność odbiera. Jes t to jednak „decyzja” wymuszona 
przez „okoliczności”. Trzeba bowiem mieć świadomość, iż, jak pisze 
Hobbes, „motywem i celem, dla którego człowiek [...] zrzeka się i prze
nosi uprawnienie, nie jest nic innego, niż bezpieczeństwo własnej oso
by, życia i zabezpieczenia środków do zachowania życia tak, iżby nie 
stało się ono uciążliwe”62. Wszak „niemożliwe jest, iżby wszyscy lu 
dzie zachowali uprawnienie do wszystkich rzeczy”63.

„Stan natury” to opis sytuacji „sprzed” zawarcia „ugody”. Problem 
w tym, iż taki „stan” jest niewyobrażalny; wszak każda rzeczywistość 
polityczna to rzeczywistość ukształtowana w efekcie tej „ugody”, a więc 
„po wyjściu” z tego „stanu”. Hobbes pisze: „Niepodobna wiedzieć, jaka 
jest funkcja każdej części i każdego kółka w zegarze automatycznym, 
[...] póki się jej nie rozłoży na części i nie zbada, z jakiego jest m ateria
łu [...]. Podobnie, gdy mamy zbadać prawo państw a i obowiązki oby
wateli, to trzeba nie tego wprawdzie, iżby rozłożyć państwo na czę
ści, lecz jednak tego, iżby je sobie przedstawić jak gdyby było rozłożo
ne na części”61. Jeżeli zatem „mechanizm” państw a tak  właśnie „sobie 
przedstaw ić”, to uwidacznia się tu  „stan na tu ry ”; widać go „gołym 
okiem”. W myśli Hobbesa koncepcja „stanu natury” jest hipotezą. Jed 
nocześnie jest ona pomyślana jako opis „stanu faktycznego”; opis sta
tus quo.

Ibidem, s. 151-152.
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Jak  zauważa Manent, „siła twórcza doktryny Hobbesa bierze się 
z faktu, iż u niego aspekt hipotezy i aspekt rzeczywistości stanu  na
tury  są, by tak  rzec, nierozróżnialne. I tak  też musi być, aby hipoteza 
s ta ła  się wiarygodna”65. „Co to [zatem -  W.K.] znaczy: zrezygnować 
z  uprawnienia”, stawia problem Hobbes. I odpowiada: „Zrezygnować 
z jakiegoś uprawnienia do jakiejś rzeczy, jest to wyzbyć się wolności 
przeszkadzania [divest him self of the  liberty of hindering] innem u 
człowiekowi w korzystaniu z jego upraw nienia do tej samej rzeczy. 
Ten bowiem, co się uprawnienia zrzeka lub je innemu oddaje, nie daje 
tem u innem u uprawnienia, którego ten ostatni nie miałby przedtem, 
albowiem z natury  nie ma rzeczy, do której każdy człowiek nie miałby 
upraw nienia. Rezygnując ze swego uprawnienia, człowiek tylko u stę 
puje z drogi temu drugiemu, iżby ten mógł korzystać ze swego włas
nego upraw nienia przyrodzonego bez przeszkody ze strony innych 
ludzi. Tak więc, gdy jeden człowiek zrzeka się swego upraw nienia, to 
wychodzi na korzyść drugiego tylko to, że zm niejszają się dla niego 
przeszkody w korzystaniu z jego własnego przyrodzonego upraw nie
nia”66. „Zrzeczenie” się „uprawnień” (a „uprawnienie” to pojęcie „pierw
sze”; Ja  ma je „z definicji”) to w „mechanizmie” państwa „kółko” ele
m entarne; Ja  jest „całością” w ruchu. I cały ten „mechanizm”, „stan 
na tu ry” składa się z takich „kółek”-„zrzeczeń” (zakładając kolejny raz, 
iż liczba mnoga jest tu  na miejscu). Te „kółka” „pragną sobie wzajem
nie szkodzić”67; „takie już są  ze swej natury, że jeśli nie wywiera na 
nie nacisku strach przed jakąś siłą  zbiorową, to sobie wzajemnie nie 
w ierzą i wzajemnie się siebie obawiają”68.

Zasady działania przedstaw ianego tu  „m echanizm u” dadzą się 
w istocie sprowadzić do zasad działania pojedynczego „kółka”. I te za
sady dadzą się sprowadzić do jednego; je st to zachowanie (swego) 
„świata”. „Gdy człowiek przenosi swe uprawnienie lub się go zrzeka 
-  zauważa Hobbes -  to czyni to albo mając na widoku jakieś upraw 
nienie, które zostaje przeniesione na niego wzajemnie, albo jakieś 
inne dobro, które ma nadzieję przez to zdobyć. Je s t to bowiem ak t 
woli, a przedmiotem każdego ak tu  woli u każdego człowieka jest ja 
kieś dobro własne”™. W sytuacji zatem, kiedy każdy ma na uwadze 
dobro własne, człowiek „ucząc się praw natury, nie potrzebuje czynić 
nic więcej, niż ważąc działania innych ludzi ze swoimi, gdy mu tam te 
zdają się zbyt ciężkie, przełożyć je na drugą szalę wagi, a na tę poło

P. M a n e n t :  Intelektualna historia liberalizmu... , s. 61.
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żyć własne swoje czyny tak, iżby własne uczucia i miłość dla siebie 
nie dodawały nic do ich wagi; a wówczas nie będzie praw a natury, 
które by mu się nie wydawało bardzo rozumne”70.

Sytuacja, jak ą  „odkrywa” u progu nowożytności w dziele Hobbesa 
jednostka tego czasu, podejmując wysiłek „wglądu w sam ą siebie”, 
określana jest jako „dylemat więźnia”. Oto, jak przedstawia tę sy tu
ację John W.N. Watkins: „[...] dwaj więźniowie siedzą w oddzielonych 
celach i nie mogą nawiązać kontaktu, co ma sugerować, że dzięki kon
taktowi mogliby wynegocjować wspólną drogę”71. A jednak m uszą wy
negocjować. „Gra więc -  pisze Watkins -  toczy się następująco. Alf 
i Bert to dwaj ludzie z koncepcji Hobbesa, znajdujący się w Hobbe- 
sowskim stanie natury. Obaj są  wyposażeni w m orderczą broń. Oto 
pewnego popołudnia, gdy obaj wędrują po lesie w poszukiwaniu żołę
dzi, natykają się na siebie na małej leśnej polance. Gęste poszycie po
woduje, że ucieczka jest beznadziejna. (Na szczęście, choć nie są  zwią
zani z żadną m onarchią obaj w ładają królewską angielszczyzną). Alf 
wykrzykuje: »Czekaj! Wstrzymaj się, zanim posiekamy się wzajemnie 
na kawałki! Poddajmy się raczej jakiejś wspólnej nam władzy, która 
byłaby strzegła nas przed nami nawzajem«. Bert odpowiada: »Podzie
lam twoje uczucia. Zacznę liczyć. Kiedy dojdę do dziesięciu, obaj od
rzucimy naszą broń daleko poza siebie, w zarośla«. Obaj mężowie za
czynają teraz z przerażającą szybkością myśleć: odrzucić czy nie od
rzucić swoją broń, zanim Bert dojdzie do dziesięciu? Każdy zakłada, 
że -  po pierwsze -  jeśli obaj wzajemnie się przechytrzą, wyniknie 
z tego walka na śmierć i życie, i jeśli którykolwiek wyjdzie z niej żywy, 
to będzie niechybnie ciężko ranny; i -  po drugie -  że jeśli jeden odrzu
ci swoją broń, a drugi ją  zatrzyma, ten drugi tryum falnie rozsiecze 
pierwszego. Zgodnie z psychologią Hobbesa obaj doznają dwóch do
minujących uczuć: woli tryum fu i strachu przed śmiercią. Jednak to 
drugie uczucie będzie oczywiście silniejsze: mając do wyboru, z jed
nej strony, podporządkowanie się wspólnej władzy lub też równe szan
se na zwycięski pojedynek, albo śmierć z drugiej -  obaj wybiorą wyj
ście pierwsze”72.

Określenie Ja  jako „więźnia” to nic innego jak  omówienie słowa: 
„całość”. Ja  faktycznie jest „więźniem”; „więźniem” samego siebie; 
wszak, jak się rzekło, mój świat jest „światem” jedynym. I ten stan  
rzeczy uświadamia mu jego rozum. Jes t to rozum przyrodzony. Ja  za-

7,1 Ibidem, s. 139.
71 J.W.N. W a t k i n s :  Wyjaśnianie historii. Indywidualizm metodologiczny i teoria 

decyzji w naukach społecznych. Wrocław 2001, s. 117-118.
7- Ibidem, s. 116.



26 Myśl polityczna

tern, trzeba tu uzupełnić, jest także „dozorcą”; „dozorcą” samego sie
bie. Ja, „całość”, „więzień”, „dozorca” to jedno. Jak  zauważa się w lite
ra tu rze przedmiotu, rozwiązanie sytuacji, o jakiej tu  mowa, „zamiast 
do tłum ienia namiętności odwołuje się do ich u ja rz m ia n ia ”73. Jes t to 
„ujarzmienie” jednostki przez n ią  samą; samo-„ujarzmienie”. I nie idzie 
tu  bynajmniej, jak to może wyglądać na pierwszy rzu t oka, o wzajem
ne zaufanie: ja „odrzucam broń”, bo ty się zobowiązujesz do jej „odrzu
cenia”. W „świecie” Ja  pojęcie „zaufanie” jest słowem pustym. I jest 
słowem pustym w każdej sytuacji; i w stanie „wojny”; i w rzeczywisto
ści ukształtow anej w efekcie „ugody”. W „świecie” Hobbesa „Ja od
rzucam  broń”, bo „odrzucam”. I to właśnie kom unikuje „królewską 
angielszczyzną” Alf Bertowi.

Środkiem wspomnianej „komunikacji” jest język. „Wynalazek dru
ku, choć bardzo pomysłowy, nie jest -  pisze Hobbes -  w ielką rzeczą 
w porównaniu z wynalazkiem pisma. [...] Lecz najbardziej szlachet
nym i pożytecznym ze wszystkich wynalazków był wynalazek mowy, 
która polega na nazwach czy imionach oraz na ich powiązaniu, i dzię
ki której ludzie w umyśle zapisują swe myśli, [...] i kom unikują [je — 
W.K.] jedni drugim. [...] Bez nich nie byłoby u ludzi ani państw a, ani 
społeczności, ani umowy, ani pokoju, równie jak ich nie ma u lwów, 
niedźwiedzi i wilków”74. „Ogólny użytek języka polega na tym, że prze
kształca on naszą mowę w ew nętrzną w mowę słowną, tok myśli zaś 
w tok wyrazów. To zaś jest podwójnie wygodne. [...] Tak więc pierwszą 
korzyścią, jak ą  dają nazwy, jest to, że służą jako znaki dla pamięci. 
Druga korzyść polega na tym, że wielu ludzi może posługiwać się ta 
kimi samymi wyrazami, by komunikować (przez powiązanie i upo
rządkowanie wyrazów) innym ludziom to, co sobie przedstaw iają lub 
m yślą o każdej sprawie, oraz również czego pragną, czego się obawia
ją  lub jakiego innego uczucia doznają. I ze względu na ten ich użytek 
wyrazy nazywają się znakam i”75.

Język wedle Hobbesa jest gw arantem  istnienia Ja\ spoiwem jego 
„świata”. I jednocześnie jest „gwarantem ” istnienia „życia zbiorowe
go”. Jak  się dziś podkreśla w dyskusji nad kształtem  współczesnej 
demokracji, a pierwszymi, którzy dokonali takiego odkrycia, byli so
fiści, można mówić o demokracji jako procesie symbolicznym. „Sofi
ści bowiem odkrywają, że język jest instrum entem , który może być 
używany do różnych celów, nie tylko do opisywania rzeczywistości,

7:1 A.O. H i r s c h m a n :  Namiętności i interesy. U intelektualnych źródeł kap ita l iz 
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lecz także do jej zmieniania, a w szczególności do zmieniania rzeczy
wistości społecznej”76.

„Zło, które spada na człowieka w stanie natury, można najlepiej 
zdefiniować jako sprzeczność logiczną, zauważa M anent. Aby rozwią
zać sprzeczność logiczną, nie trzeba być dobrym, lub wspaniałomyśl
nym, lub odważnym, lub pobożnym; wystarczy nieco pomysłowości, 
wystarczy ta cecha, k tó rą  ludzie nowocześni będą cenić nade wszyst
ko: inteligencja, zdolność rozwiązywania problemów. A jak  mogliby 
nie być inteligentni, jeśli zmusza ich do tego namiętność najbardziej 
władcza ze wszystkich: strach przed śmiercią. [...] To, co nazywamy 
rozumem [...] jest [...] zdolnością wymyślania środków lub wywoływa
nia skutków. [...] Hobbes wydobył na światło dzienne fakt, iż ludzie, 
jeśli pragną być zadowoleni -  a czy mogą tego nie pragnąć -  muszą 
być inteligentni”77. W pierwszych słowach Lewiatana  czytamy: „Sztu
ka ludzka naśladuje naturę (sztukę, k tórą Bóg stworzył świat i nim 
rządzi), podobnie jak w wielu innych rzeczach, tak  i w tym, że może 
skonstruować sztuczne zwierzę. Widząc bowiem, że życie nie jest n i
czym innym niż ruchem członków, którego początek jest w jakiejś pod
stawowej części wewnętrznej ciała, czyż nie możemy powiedzieć, że 
wszelkie autom aty (maszyny, które poruszają się z pomocą sprężyn 
i kół, jak zegar) m ają sztuczne życie? Czymże bowiem jest serce, jeśli 
nie sprężyną; i czymże nerwy, jeśli nie licznymi nićmi; i czymże stawy, 
jeśli nie licznymi kołami, które dają ruch całemu ciału, jaki zamierzał 
mu dać Mistrz? Sztuka jednak idzie jeszcze dalej, naśladując rozum
ny i najbardziej doskonały twór natury, człowieka. Sztuka bowiem 
tworzy tego wielkiego Lewiatana, zwanego państwem, [...] który nie 
jest niczym innym niż sztucznym człowiekiem...”78.

W czasach Hobbesa, jak  pisze M anent, „wniosek, jaki wypływał 
z kluczowego doświadczenia angielskiej wojny domowej, brzmiał [...] 
następująco: ani natura , ani łaska nie są  w stanie zjednoczyć ludzi. 
Cóż więc może ich zjednoczyć? Jedyna możliwa odpowiedź jest oczy
wista: sztuka"™. Jeżeli Ja  „odrzuca broń” samo z siebie (i dla siebie), 
to jest to domena praktyki, umiejętności, kunsztu. Ta „sztuka”, rezy
gnacja z  uprawnienia do wszelkich rzeczy, wyzbycie się wolności prze
szkadzania, „odrzucenie broni” to całokształt ustępstw. Jednocześnie, 
jak zauważa M anent, „Hobbes wyklucza wszelkie przekazanie woli, 
wszelkie przedstawicielstwo woli przez inną  wolę: wola jest rzeczą

7(i A. C h m i e l e w s k i :  Społeczeństwo otwarte czy wspólnota?..., s. 108-109.
77 P. M a n e n t :  Intelektualna historia liberalizmu..., s. 43—44.
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jednostki. [...] Hobbes podkreśla »utożsamienie« suwerena z »każdym«, 
ale wyłącza z tego utożsam ienia czy z tej tożsamości wolę: przedmio
tem  woli każdego jest istnienie absolutnej suwerenności, lub mówiąc 
dokładniej, pokoju, którego koniecznym narzędziem  jest owa abso
lu tn a  suwerenność”80.

W „świecie” jednostki nie może być mowy o jakimkolwiek „ustęp
stwie”. Taka jest „logika” tego „świata”; „logika” bycia „całością”. „Wie
lość ludzi -  pisze Hobbes -  staje się jedną  osobą, gdy ją  reprezentuje 
jeden człowiek, czyli jedna osoba, gdy to się dzieje za zgodą każdego 
poszczególnego członka tej wielości. [...] Gdy chodzi o wielość, to nie 
można inaczej rozumieć jej jedności. Ze zaś wielość z natury  rzeczy 
nie jest jednym , lecz mnogością, przeto nie można jej ujmować jako 
jedności; lecz trzeba ujmować jako wielu mocodawców w stosunku do 
każdej rzeczy, jak ą  w ich imieniu mówi czy czyni reprezentant: każdy 
członek tej wielości daje wspólnemu reprezentantow i pełnomocnic
two indywidualne od siebie; i do każdego z nich należą wszystkie dzia
łania, jakich dokonuje reprezen tan t w przypadku, gdy oni dają mu 
pełnomocnictwo bez ograniczenia”81.

Ja  to „całość”; i do tej „całości” należy wszystko. Jednocześnie jest 
tak, iż wszystko do niej należeć nie może. „W istocie jest tak  -  pisze 
M anent -  że atomy ludzkie, którymi są  jednostki, mogą ukonsty tu
ować jedność rzeczywistą, tak  zewnętrzną, by była instrum entem  owej 
jedności, tylko dlatego, iż są  podobne lub jednorodne. Problem poli
tyczny Hobbesa polega na tym, by utrzymać razem atomy, które są  obce 
sobie i podobne do siebie. Wrogami wobec siebie czyni je rzecz, która 
jest im wspólna; to zaś, co umożliwia im życie w zbiorowości, jest rów
nież ich rzeczą wspólną”82. „Jednostki są  kwantami władzy”83. Władzą 
ma jednostka; i tylko jednostka. I władzą ma suweren; i tylko suwe- 
ren. Ja  nie „oddaje” nic. I jednocześnie Ja  „oddaje” wszystko. I tak  
powstaje to, co „wspólne”; państwo. „Żądza mocy” daje państwo; z kolei 
„moc” państw a to artykulacja tej „żądzy”. Ja-„całość” „odrzuca broń”; 
i zarazem jej „nie odrzuca”. I ta k ą  wizję przejął Hobbes z księgi Hio
ba, gdzie, jak  pisze, „Bóg, przedstaw iw szy w ielką moc Lew iatana, 
nazywa go królem dumnych. Nie ma na ziemi rzeczy, którą by z  nim  
można porównać. Jest on stworzony tak, że sią niczego nie boi. Każdą  
rzecz wielką widzi on z  wysoka i jest królem wszystkich dzieci pychy"M.

80 Ibidem, s. 47-48.
81 Th. H o b b e s :  Lewiatan...,  s. 145.
82 P. M a n e n t :  Intelektualna historia liberalizmu... , s. 50. 
88 Ibidem, s. 54.
81 Th. H o b b e s :  Lewiatan...,  s. 285.
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Ja  jest, powtórzmy, „z definicji” -  „wyłączne”. Z tej racji wszakże, 
iż każde Ja  jest „wyłączne”, to jego „duma” skazana jest na ogranicze
nia. „Wartością [value or wort] człowieka, podobnie jak  wszystkich 
innych rzeczy, jest jego cena; to znaczy: w art jest on tyle, ile by dano 
za korzystanie z jego siły”85 -  pisze Hobbes (nota bene jest to jedyny 
fragm ent Lewiatana, który -  z w yraźną lubością -  przytacza K. Marks 
w Kapitale). I dodaje: „Choćby człowiek cenił samego siebie, jak  tylko 
może najwięcej (jak to czyni większość ludzi), to przecież prawdziwa 
jego wartość nie jest większa niż ta, jak ą  ustalają  inni ludzie”86. Tą 
wartością, ceną, jest uważanie; „stopień” uważania  przez nie-Ja. A tą  
dziedziną, która reguluje całokształt tych uważań, jest prawo. „Choć 
bowiem ci, którzy mówią o tej sprawie [tzn. o prawie natury -  W.K.], 
zazwyczaj mieszają ius i lex, uprawnienie i prawo, to przecież należy 
te rzeczy rozróżniać, zauważa Hobbes. Albowiem upraw nienie pole
ga na wolności, by coś wykonać lub czegoś zaniechać; gdy tymczasem 
prawo wyznacza jeden z tych sposobów zachowania i czyni go obo
wiązkiem; tak iż prawo i uprawnienie różnią się tak  bardzo, jak zobo
wiązanie [obligation] i wolność, które nie mogą istnieć jednocześnie 
w tej samej sprawie”87.

Prawo, pojmowane jako całokształt norm regulujących zasady „gry” 
Alfa z Bertem , to ogół „zobowiązań” jednostki. „Podobnie jak  lu 
dzie, by osiągnąć pokój, a przez to zachować swoje istnienie, utworzy
li sztucznego człowieka, którego my nazywamy państwem -  pisze Hob
bes -  tak  również stworzyli sztuczne łańcuchy, zwane praw am i p a ń 
stwowymi, które oni sami, mocą wzajemnych ugód, jednym końcem 
przywiązali do ust tego człowieka czy tego zgromadzenia, którem u 
dali moc suwerenną, drugim zaś końcem do własnych uszu. Te więzy 
z własnej swej natury  są  słabe, niemniej można uczynić tak, by trzy
mały dzięki niebezpieczeństwu, jakie jest związane z ich zerwaniem, 
choć nie dzięki temu, iżby je trudno było rozerwać”88.

Źródłem praw państwowych jest „prawo natury” (law of nature, na- 
tural law), które znajduje rozum (found out by reason). Jednakże, jak 
podkreśla Hobbes, „prawa natury obowiązują in foro interno, to znaczy: 
zobowiązują one do pragnienia, by tak  było, jak one mówią; natom iast 
nie zawsze obowiązują in foro externo, to znaczy: nie zawsze zobowią
zują do tego, by je wprowadzać w czyn. Człowiek bowiem, który byłby 
skromny, uprzejmy i który by dopełniał wszystkich swoich przyrze

sr> Ibidem, s. 75.
m Ibidem, s. 76.
K7 Ibidem, s. 113.
stl Ibidem, s. 187.
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czeń w takim  czasie i miejscu, gdzie żaden inny człowiek tego nie czy
ni, wystawiłby się tylko na pastwę innych ludzi i sprowadziłby pewną 
swoją zagładę, co by było sprzeczne z podstawą wszelkich praw natury, 
które dążą do tego, ażeby zachować to, co jest dane przez naturę. A ten 
znowu, kto by nie przestrzegał sam praw natury, gdy ma wystarczającą 
pewność, że inni będą [...] [ich -  W.K.] przestrzegali w stosunku do 
niego, dąży nie do pokoju, lecz do wojny; i co za tym idzie, do zniszczenia 
swej własnej istoty przez gwałt”89. I to składa się na „filozofię moral
ną”, ogół „cnót” (virtues), które „są cenione jako środki do pokojowego, 
społecznego i wygodnego życia”90. „To wszystko -  zauważa Hobbes -  
może się wydać zbyt subtelnym wywodem praw natury, by go mogli 
pojąć wszyscy ludzie. [...] Niemniej, by żaden człowiek nie mógł się tłu 
maczyć, wszystkie te prawa zostały ściągnięte w jeden łatwy skrót, 
zrozumiały nawet dla najmniejszej pojętności; tym skrótem jest: nie 
czyń drugiemu tego, czego byś nie chciał, iżby ten drugi czynił tobie”91.

Język, „prawo natury”, prawo, „cnota” to jeden świat. „Dobro i zło 
to nazwy”92. I religia. Przysięga „na Boga” Jest zwrotem mowy”93. „Przy
sięga nie dodaje nic do zobowiązania. Albowiem ugoda, jeżeli jest zgod
na z prawem, zobowiązuje w oczach Boga bez przysięgi tak  samo, jak 
z przysięgą; jeżeli zaś jest niezgodna z prawem, w ogóle nie wiąże”94. 
Do c/a-„całości” nie da się nic „dodać”. Ja  nie czyniąc zła, nie czyni zła  
sobie; nie oznacza to wszak, że czyni dobro. „U Hobbesa — pisze Ma- 
nent -  ład polityczny powstaje z niemocy ludzkiej; u Arystotelesa po
w stawał on ze zdolności człowieka czy z jego mocy. [...] Pod rządam i 
Lew iatana poddany znajdował się w takiej sytuacji, jaka była udzia
łem wiernego pod rządam i Kościoła [...]. Wspólnota polityczna, jak ą  
budują ludzie bezsilni, wymyślając koncepcję władzy absolutnej, nie 
jest m iastem , ograniczonym [...] samym i granicam i porządku n a tu 
ralnego, a więc podatnym na interw encję religii; ta  wspólnota zro
dziła się z powtórzenia oraz nadania skuteczności czynowi, poprzez 
który ludzkość tworzy pojęcie boskości i oddaje się pod jej opiekę. 
Sens Państw a hobbesowskiego to bycie sztuczną Opatrznością”95. Jes t 
bowiem tak, iż w języku moralności i polityki, jaki tworzy dzieło Hob
besa, miejsce dobra zajmuje prawo99.

Wl Ibidem, s. 139-140.
!l° Ibidem, s. 141.

Ibidem, s. 139.
!r- Ibidem, s. 140. 
m Ibidem, s. 125.

Ibidem, s. 125-126.
!ir’ P. M a n e n  t: Intelektualna historia liberalizmu... , s. 52-53. 
‘"1 Ibidem, s. 45.
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„Świat” sztuki, o jakiej mowa, to „świat” szczególny. Metafora „gry”
0 tyle nie oddaje jego istoty, iż pojęcie „gry” zakłada, że przed jej roz
poczęciem ustala  się jej zasady; „gra” się toczy; wreszcie usta la  się 
„wygranego” (i „przegranych”). W doktrynie Hobbesa wszystkie k a 
tegorie, które służą do opisu sztuki polityki, funkcjonują w ścisłym 
związku; i jednocześnie. I tak, trudno sobie wyobrazić „stan natury”, 
„wojny”, bez „ugody”. I trudno sobie wyobrazić „ugodę” bez „stanu n a 
tury”, „wojny”. Jes t tak, iż de facto nigdy nie było „stanu natury”; n i
gdy nie było „wojny”; i nigdy nie było „ugody”. I jednocześnie jest tak, 
iż jednostka pozostaje w „stanie natury” cały czas; cały czas trw a „woj
na”; i cały czas ma miejsce „ugoda”. „Stan natury”, „wojna” to wypatry
wanie „ugody”. „Ugoda” to oswajanie „stanu natury”, „wojny”. „Pokój” 
to „wojna”; „wojna” to „pokój”; „wolność” to tęsknota za państwem , 
prawem,-, państwo, prawo to zmierzanie ku „wolności”; „strach” cały 
czas trwa; i cały czas ma miejsce jego „oswajanie”; nie ma „czystej” 
anarchii; i nie ma „czystej” władzy (w tym kontekście nie ma zatem 
sensu pytanie o źródło władzy; takie pytanie bowiem umiejscawia tę 
władzę  w czasie). „Stan natu ry” to całokształt przedsięwzięć m ają
cych na celu „wyjście” z tego „stanu”; próby „wyjścia” z tego „stanu” to 
konstatacja niemożności takiego „wyjścia”. Orzekać o „stanie natury”
1 „wojnie”, „wolności” bez „ugody”, państw a i prawa, to tak, jak u Ary
stotelesa orzekać o „materii” bez „formy” (i vice versa).

Z jednej strony jest tak, iż jak „stan natury” jest de facto niewyobra
żalny, tak  też niewyobrażalna jest „ugoda”; jest ona logicznie niewy
obrażalna. Wszak „całość” nie może się komukolwiek „podporządko
wać”; chyba że rezygnuje ze statusu bycia „całością”. Z drugiej jednak 
strony jest tak, iż ta „ugoda”, musi być do wyobrażenia; i do zrealizowa
nia. Inaczej jednostka, żadna jednostka, nie przeżyje. „Stan natury” 
w tym sensie jest „naturalny”, że nie jest „sztuczny”. „Sztuka” zorgani
zowania państwa jest w tym sensie „sztuczna”, że nie jest „naturalna”. 
De facto jest jednak tak, iż to, co „naturalne”, tak naprawdę jest „sztucz
ne”; a to, co „sztuczne”, w istocie jest „naturalne”. Ja  „stwarza” Lewia- 
tana. Lewiatan „powołuje” do życia Ja. W efekcie można uznać, iż „stan 
natury” nie jest „naturalny”; a stan „pokoju” nie jest „sztuczny”. I je
den, i drugi jest; i jednego, i drugiego nie ma. „Istota złej pogody -  
pisze Hobbes -  nie polega bowiem na jednej nawałnicy czy też na dwóch, 
lecz na tym, że się na n ią  zanosi w ciągu wielu kolejnych dni. Podobnie 
natura  wojny polega nie na rzeczywistym zmaganiu, lecz na widocznej 
do tego gotowości w ciągu całego tego czasu, w którym nie ma pewno
ści, że jest przeciwnie. Wszelki inny czas zaś jest czasem pokoju”*1. Sche-

1JT Th. H o b b e s :  Lewiatan..., s. 110.
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mat: Ja-„ugoda” dokonuje się w czasie; i poza czasem; właściwie nie 
dokonuje się; trwa. Jeżeli zatem  można tu  mówić o „równych szan
sach na zwycięski pojedynek”, to w tym rozum ieniu, iż do takiego 
„pojedynku” nigdy nie dochodzi; i zarazem ma on miejsce cały czas. 
Uprawnienie do wszystkich rzeczy jest niemożliwe. Jednocześnie jest 
niemożliwa, logicznie niemożliwa, rezygnacja z takiego uprawnienia. 
„Odrzucenie broni” nie oznacza jej „porzucenia”. „Stan natury”, „woj
na”, „ugoda”, „pokój”, „wolność”, państwo, prawo, anarchia, władza, 
„wyjście” ze „stanu natury” i pozostawanie w nim, to, co „naturalne”, 
i to, co „sztuczne”, „zła pogoda” i stan  „przeciwny”, „pojedynek” i „od
rzucenie broni” („pan” i „niewolnik”; „niewolnik” i „pan”), całokształt 
tego wszystkiego to „wypadkowa” między Ja  a istniejącym -nie-ist- 
niejącym: nie-c/a.

Hobbes spogląda na polis  w „duchu” nowożytności. I co widzi? 
Istnieje tylko J a ; Ja-jednooki Cyklop. Jak  zauważono, „kwestią wiel
ce znaczącą w micie o Cyklopie jest to, że nie należy on do żadnej 
wspólnoty, ponieważ swoją jaskinię zam ieszkuje sam otnie”98. Czło
wiek, ujęty in abstracto, nie jest zły. Inaczej wszak jest w sferze polis. 
„Zaiste praw dą jest -  pisze Hobbes -  zarówno to, że człowiek człowie
kowi jest Bogiem, jak i to, że człowiek człowiekowi jest wilkiem. Pierw
sze jest praw dą, jeśli porównamy współobywateli; drugie zaś, jeśli 
porównamy państw a. Tam [...] człowiek staje się podobny Bogu; tu  
przez nieprawość złych ludzi nawet i dobrzy, jeśli chcą się ostać, mu
szą uciekać się do cnót wojennych, [...] to znaczy do drapieżności zwie
rzęcej”99. I dodaje: „Chociaż ludzie wyrzucają sobie wzajemnie tę d ra 
pieżność, [...] oceniając swoje uczynki u innych, jak  gdyby w zwiercia
dle, i przyjmując to, co jest na prawo, jak gdyby było na lewo, a to, co 
na lewo, jak gdyby było na prawo; to przecież nie przestaje być przy
w arą i występkiem to, co przez konieczność samozachowania jest p ra 
wem naturalnym ”100. M arna to jednakże pociecha. W sferze politycz
ności bowiem decyduje to ostatnie.

98 A. C h m i e l e w s k i :  Społeczeństwo otwarte czy wspólnota?..., s. 60.
" T h . H o b b e s :  Elementy filozofii..., s. 177-178.

100 Ibidem, s. 178.



Lucjan Wroński

Problematyczna natura ludzka 
a władza polityczna 

w koncepcji Davida Hume'a

W liberalnej filozofii politycznej są  obecne dwie zasady, które na 
pierwszy rzu t oka wydają się trudne do pogodzenia, mianowicie uni
w ersalizm  i melioryzm. Pierw sza mówi o stałości n a tu ry  ludzkiej, 
w drugiej postuluje się możliwość doskonalenia instytucji życia spo
łecznego. Myśliciele liberalni uważali człowieka za istotę ułomną. Od
rzucali oni skrajny pesymizm antropologiczny w wersji augustyńskiej. 
Jednakże daleko im było do reprezentowanego przez J .J . Rousseau 
optymizmu, wyrażającego się w zdaniu: człowiek jest dobry z natury. 
Przyjmowali słabszą wersję pesymizmu, k tórą  można sprowadzić do 
tezy, iż człowiek jest niebezpieczny, nie można mu całkowicie ufać1.

Na szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście koncepcja D. Hu- 
me’a, który wiedzę o naturze ludzkiej zamierzał zbudować, posługu
jąc się eksperymentem i doświadczeniem. Doświadczenie historyczne 
wskazuje na ograniczoną życzliwość ludzi, jednakże, paradoksalnie, 
próby tworzenia ładu społecznego opierają się właśnie na potrzebie 
wzajemnego zaufania. Stąd taka waga władzy politycznej odwołują
cej się do przymusu i do perswazji. W filozofii politycznej D. Hume’a 
odnajdujemy tendencję do pogodzenia dwóch sprzecznych stanowisk 
w kwestii pochodzenia i legitymacji władzy: tradycyjnego, reprezen
towanego głównie przez partię torysów, powołującego się na autory-

'W. S t r ó ż e w s k i  odrzuca skrajny pesymizm i optymizm jako nieprawdziwy. Jego 
zdaniem, sytuacja człowieka jest bardziej złożona. Zob. Struktura aksjologiczna czło
wieka. W: I d e m: O wielkości. Szkice o wielkości człowieka. Kraków 2002, s. 45.
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te t boski, i nowszego, reprezentowanego przez wigów, utrzym ujące
go, że rząd jest efektem pierwotnej umowy wolnych z natury  ludzi. 
Szkocki sceptyk tak  form ułuje swoją główną tezę: „Odważam się 
twierdzić, że oba te systemy spekulatywnych zasad są słuszne, jed 
nakże nie w sensie przyjmowanym przez ich zwolenników [parties] 
oraz to, że oba systemy praktycznych konsekwencji są  rozumne [pru- 
dent], jednak nie w skrajnościach, do których doprowadza każda p a r
tia, zm uszona wyprowadzać je, przeciwstawiając się drugiej”2.

Przesłanką, k tó rą  przyjmuje Hume, jest równość wszystkich lu 
dzi. Jej sens sprowadza się, podobnie jak u Hobbesa, do stwierdzenia 
faktu , że ludzie pod względem siły fizycznej, a naw et przymiotów 
ducha, uzyskanych dzięki edukacji, są  niemal równi. Autor Traktatu  
o naturze ludzkiej gotów jest utrzym ać pojęcie „stan natury”, byleby 
przy tym pamiętać, że jest to tylko filozoficzna fikcja. O tym, że moż
liwy jest s tan  bez władzy państwowej, który nie byłby stanem  wojny, 
lecz pokoju, świadczy przypadek plemion indiańskich. W ybierają one 
wodza tylko na czas wojny, a ich wspólnoty są  małe i niecywilizowa
ne3. Ludzie, dla utrzym ania pokoju i porządku, zgadzają się podlegać 
regułom, co do których przestrzegania wzajemnie się zobowiązują. 
„Jeśli zatem  to rozumie się przez pierwotną umowę [original contract] 
-  mówi Hume -  to nie sposób zaprzeczyć, że wszystkie rządy na po
czątku oparte są  na umowie”4. Daleko jednak do tego, by otrzymać 
w ten sposób społeczeństwo obywatelskie. Zdaniem autora, pierwotna 
zgoda tłum aczy wprawdzie początki rządów, lecz nie może stanowić 
podstawy regularnej władzy.

Inny sens pierwotności może dotyczyć supozycji, że skoro umowa 
między poddanymi a władzą została zaw arta tak  dawno, to nic w tym 
dziwnego, że obecna generacja nie może mieć na jej tem at rzetelnej 
wiedzy. Ale i ten domysł nie sprzyja w istocie wzmocnieniu argum en
tacji zwolenników umowy, ponieważ po zajściu tylu zmian w sprawo
waniu rządów, włącznie z osobami książąt, jakim autorytetem mogłaby 
się cieszyć taka umowa? Jeszcze inny narzucający się w związku z tym 
wniosek jest nie do przyjęcia dla republikańskich pisarzy; ten miano
wicie, że zgoda ojców wiąże ich potomstwo aż do najdalszych pokoleń. 
Oznaczałoby to przyznanie, że władza ma charakter paternalistyczny.

Zdaniem  Hume’a, w ystarczy bezstronnie zanalizować fakty, by 
stwierdzić, że „prawie wszystkie rządy, które obecnie istnieją, albo

2 D. H u ni e: Essays: morał, polił ical an d  literary. London 1903, s. 452-453 .
Por. I d e m :  Traktat o naturze ludzkiej. Przel. Cz. Z n a m i e r o w s k i .  Warszawa

1963, T. 2, s. 352-353.
' D. H u m e :  Essays...,  s. 454.
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o których posiadamy historyczne relacje, zostały ustanowione p ier
wotnie albo na drodze uzurpacji, albo pokoju bez jakiegokolwiek rosz
czenia do bycia uczciwą zgodą czy dobrowolnym podporządkowaniem 
się ludu”5. A czy ustawiczne zmiany powodujące rozszerzanie się m a
łych królestw  i powstawanie wielkich imperiów, a także kurczenie 
się państw  odbywają się na drodze wzajemnej zgody? W takich wy
padkach widać wszędzie użycie siły i przemoc. Sytuacje, kiedy wydaje 
się, że miała miejsce zgoda, były czymś nader rzadkim, a i ona wiąza
ła się najczęściej z oszustwem lub przemocą, co oznacza, że nie mogła
by stworzyć żadnego poważnego au to ry te tu6. Posłuszeństwo wobec 
władzy faktycznie opiera się na strachu lub wypływa z poczucia ko
nieczności. Czy jednak takie posłuszeństwo nie jest tożsame z m il
czącą zgodą, o której pisał Locke? Odpowiedź twierdząca niczego tu 
taj nie zmieni, „przyrzeczenie milczące i niepostrzegalne bowiem -  
według Hume’a -  nie może nigdy mieć takiego wpływu na ludzi, jak 
takie, które zostało dane wyraźnie i otwarcie”7.

Ostatecznej refutacji koncepcji umowy dokonuje Hume, wprowa
dzając rozróżnienie pomiędzy dwoma rodzajami obowiązków m oral
nych. Pierwsze m ają oparcie w naturalnych instynktach lub skłonno
ściach związanych z n a tu rą  ludzką. Należą do nich: miłość do dzieci, 
wdzięczność wobec dobroczyńców, litość dla nieszczęśliwych. Ich 
wpływ na zachowanie ludzi poprzedza wszelką refleksję, m ającą na 
względzie osobistą czy publiczną korzyść lub użyteczność8. Obowiąz
ki drugiego rodzaju nie są  wsparte żadną n a tu ra lną  skłonnością, „lecz 
spełniane są  całkowicie z poczucia zobowiązania powstałego z rozwa
żań nad koniecznościami ludzkiego społeczeństwa i niemożliwości jego 
utrzym ania, jeśli te obowiązki byłyby zaniedbane”9. Do nich należą 
takie cnoty, jak  sprawiedliwość oraz wierność, tzn. dotrzymywanie 
obietnic. Ich podstawą jest, miarkowana siłą refleksji, miłość własna. 
Uczucie miłości do samego siebie jest wrodzone, a kiedy towarzyszą 
mu silne nam iętności, pchają one człowieka do zajęcia najbardziej 
uprzywilejowanego miejsca, co w efekcie jest uznaniem własnej wol
ności za absolutną. Umiarkowane samolubstwo opiera się na obser
wacji, że porządek społeczny i pokój są  możliwe wtedy, kiedy najsil
niejsze namiętności zostaną powściągnięte. Oznacza to, że człowiek 
dzięki roztropności jest w stanie zrezygnować z wielu doraźnych ko

r> Ibidem, s. 457.
0 Por. ibidem, s. 460.
71 d e m: Traktat o naturze..., s. 361.
* Por. I d e m:  Essays..., s. 466.
H Ibidem.
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rzyści, by zabezpieczyć swe interesy w dłuższej perspektywie. To właś
nie wzgląd na długofalowe interesy poszczególnych jednostek umoż
liwia wierność władzy oraz posłuch dla niej10. Pomimo tego, że obie 
te cnoty m ają charakter przyjętej konwencji, tzn. są  sztuczne, nie na
leży, zdaniem szkockiego filozofa, traktować ich tak, jakby przynale
żały one do jednej sfery zachowań człowieka. Różnica między nimi 
sprowadza się do tego, że wierność substancjalnie związana jest ze 
sferą  prywatną, a posłuch -  z publiczną. „O ile człowiek nie daje żad
nego przyrzeczenia, to nie uważa, iżby złamał swą wiarę w sprawach 
prywatnych, gdy się buntuje przeciw władzy; uważa on te dwa obo
wiązki honorowości i posłuszeństw a dla władzy za rzeczy zupełnie 
różne i rozdzielne”11.

Założeniem koncepcji umowy społecznej jest teza o zależności po
słuszeństw a od wierności. Wierność danemu słowu jest w niej uw a
żana za wartość autoteliczną. N atom iast dla Hume’a zarówno w ier
ność, jak i posłuszeństwo m ają charakter wartości użytecznościowej. 
S ą one niezbędne do istn ien ia i funkcjonowania społeczeństwa jako 
całości12. Niekwestionowana słuszność zasady kontrak tualizm u po
lega na tym, że, zgodnie z faktam i, pokazuje ona zasadniczy cel każ
dej władzy, legalnej, i tej bez legitymacji. Jes t to bezpieczeństwo i po
myślność ludu: „Salus populi suprema Lex -  bezpieczeństwo ludu jest 
najwyższym prawem”13. W Traktacie o naturze ludzkiej, który ma b a r
dziej systematyczny charakter, Hume rozważa aż pięć tytułów czy
niących władzę suwerenną: „Gdzie dobro publiczne nie wymaga w spo
sób oczywisty zmiany, tam  jest rzeczą pewną, iż zbieżność wszystkich 
tych tytułów, a mianowicie umowy pierwotnej, długiego posiadania, 
posiadania aktualnego, sukcesji i prawa pozytywnego -  że wszystko 
to tworzy najmocniejszy ty tu ł do suwerenności i słusznie jest uw aża
ne za tytuł święty i nienaruszalny”14. W esejach O pierwotnej umowie 
oraz O biernym posłuszeństwie Hume reinterpretuje koncepcję umo
wy społecznej w duchu utylitaryzm u. Jej racjonalność upatruje w tym, 
że wyraża ona, choć pojęciowo niedokładnie, in teresy społeczności. 
„Szukam więc -  powiada Hume -  jakiegoś takiego in teresu , który 
bardziej bezpośrednio związany jest z w ładzą i który jednocześnie

10 Por. ibidem, s. 467-468.
" I d e m :  Traktat o naturze..., s. 363.
12 Por. I d e m :  Essays..., s. 463. Na utylitarny charakter etyki Hume’a zwraca uwagę 

W. S t r ó ż e w s k i  w rozprawie pt. Transcendentalia i wartości: „Ostatecznie więc podsta
w ą moralności -  i dobra -  jest użyteczność. Ona decyduje, jakie normy obowiązują po
wszechnie i wytrzymują próbę czasu”. W: I d e m :  Istnienie i wartość. Kraków 1981, s. 46.

1:1 D. H u m e :  Of Passive Obedience. In: I d e m: Essays..., s. 475.
" I d e m: Traktat o naturze... , s. 379.
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mógłby być pierwotnym motywem jej ustanowienia i źródłem nasze
go dla niej posłuchu. Ten interes, jak znajduję, polega na bezpieczeń
stwie i opiece, z jakich korzystamy w społeczności państwowej i ja 
kich nigdy byśmy nie mogli osiągnąć całkowicie wolni i niezależni”15. 
Porządek polityczny ma opierać się na tym, co jest aksjomatem empi- 
rystycznej psychologii, tzn. na przekonaniu, że człowiek jest z natury  
egoistą. Zasadniczy problem polityki to wykorzystanie ambicji i mi
łości własnej nielicznych do realizacji długofalowych interesów wszyst
kich. Stąd najw iększą estym ą darzy Hume ustroje mieszane, gdzie 
ludzka niedoskonałość, zwłaszcza m oralna, jest p rzesłanką do two
rzenia instytucji wzajemnie się ograniczających (checks and balan
ces). W związku z tym, „wymyślając system rządu oraz ustalając w kon
stytucji różne hamulce i zabezpieczenia [several checks and controls], 
należy zakładać o każdym człowieku, że jest nikczemnikiem [knave] 
i że we wszystkich swych działaniach nie ma innego celu, jak  tylko 
prywatny interes. Za pomocą tego właśnie interesu musimy nim rzą
dzić i sprawić, że pomimo nienasyconego skąpstw a i ambicji będzie 
współpracował na rzecz dobra publicznego. [...] Jes t zatem maksym ą 
prawdziwie polityczną, iż o każdym  należy zakładać, że jest nikczem
nikiem. Zarazem jednak może się wydawać nieco dziwne, że maksy
ma ta, prawdziwa w polityce, będzie fałszywa faktycznie”16.

Nikczemnik, z punktu widzenia empiryzmu, to człowiek o n iena
syconej żądzy, opacznie rozumiejący swój interes. Nie ma tu taj mowy 
o tym, że mógłby on działać wedle zasady zła, jak  przewiduje to Kan- 
towska teoria zła radykalnego. Występki nikczemnika mogą być albo 
zwierzęce, albo takie, które zakładają używanie rozumu w sensie po
równawczym, co czyni je ludzkimi. Chodzi tutaj o takie przywary, jak 
zazdrość lub zawiść. Przewrotność jako złośliwość serca, ów charak
te r diabelski, nie jest tu nawet pomyślana jako możliwość. Jeśli czło
wiek jest egoistą, to należy raczej wdrażać go do bezwzględnego po
słuszeństw a władzy i traktow ać ten obowiązek jako ogólną zasadę, 
która tylko w sytuacjach ekstrem alnych dopuszcza wyjątki. Doktry
na oporu, jako propagowana ogólna zasada, z punktu widzenia sku t
ków politycznych, jest czymś najbardziej destrukcyjnym. Jednak da 
się ją  uspraw iedliw ić jako konsekw encję p rak ty czn ą  w ynikającą 
z kontraktualizm u wtedy, gdy wymaga tego ochrona zagrożonych in
teresów społeczeństw a17.

15 Ibidem, s. 365.
'‘ I d e m :  Of the Independency of Parliament.  In: I de  m: Essays...,  s. 40 -42 , cyt. za: 

S. M a c e d  o: Cnoty liberalne. Przeł. G. Ł u c z k i e w i c z .  Kraków 1995, s. 171—172.
1' Por. D. H u r a e :0 /  Passive Obedience..., s. 475-476, a także I d e m :  Traktat o na

turze..., s. 381 i nast.
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Stanowisko szkockiego filozofa w kwestii oporu wobec władzy jest 
um iarkow ane. Sądzi on, że można bronić doktryny oporu z dwóch 
powodów. Pierwszy bierze się stąd, iż „jej przeciwnicy doprowadzili 
doktrynę posłuszeństwa do takiej skrajności, że nie tylko nie uwzględ
nia ona wyjątków w nadzwyczajnych przypadkach (które można u spra
wiedliwić), ale nawet w sposób pozytywny je wyklucza, przez co staje 
się rzeczą konieczną podkreślać te wyjątki i bronić praw ciemiężonej 
wolności i prawdy. Drugi i może lepszy powód da się wyprowadzić 
z na tury  brytyjskiej konstytucji i formy rządu”18. M onarchia konsty
tucyjna w porównaniu z absolutną sprzyja w pewien sposób temu, że 
częstsze są  w niej wypadki oporu względem władzy króla, a chociaż 
praw a pozytywne nie definiują wprost, kiedy i jak taka  sytuacja jest 
nie tylko dopuszczalna, ale jest wręcz nakazem chwili, to właśnie obo
wiązek zachowania konstytucji pozwala czasem na detronizację kró
la (przypadek Jakuba II)19.

Hume zarzuca koncepcji umowy społecznej wyrafinowanie teore
tyczne, prowadzące w jego przekonaniu do paradoksów sprzecznych 
z powszechnymi odczuciami rodzaju ludzkiego oraz p rak tyką  i opi
niam i wszystkich narodów. Je s t ona w istocie nieuprawnionym roz
szerzeniem w sferze teorii tego, co jest p raktyką bodaj jedynego króle
stwa, tj. Anglii. Starożytną paralelą, do której odwołuje się on w tym 
kontekście, je s t zachowanie się S okratesa, opisane przez P latona 
w dialogu Kriton: odmawiając ucieczki z więzienia, Sokrates powołu
je się na posłuszeństwo prawom ojczystego miasta, na które w sposób 
milczący dał swoją zgodę. Sokrates, według Hume’a, wprowadza „to- 
rysow ską konsekwencję biernego posłuszeństwa na wigowskiej pod
staw ie pierwotnej umowy”20.

Gdyby posłużyć się bliższym nam pojęciem w celu oddania s ta tu 
su teoretycznego koncepcji umowy społecznej, to wypada stwierdzić, 
że dla Hume’a jest ona po prostu ideologią. Nie oznacza to jednak, że 
koncepcja ta  jest rodzajem fałszywej świadomości w sensie marksow- 
skim. Siła jej moralnej perswazji polega na wyrażeniu pewnego ukształ
towanego historycznie ideału jako uniw ersalnego celu w szystkich 
społeczności politycznych.

19 Ibidem, s. 476.
19 Por. B. R u s s e l l :  History of Western Philosophy.  London 1979, s. 583: “Since 

there was no constitutional way of getting rid of Jam es, there must be a revolution, but 
it m ust be quickly ended, so as to give no opportunity for disruptive forces. The rights of 
Parliam ent m ust be secured once for all. The king m ust go, but monarchy m ust be 
preserved; it should be, however, not a monarchy of D ivine Right, but one dependent 
upon legislative sanction, and so upon Parliam ent”.

211 D. H u m e :  Of Passive Obedience..., s. 473.



Szymon Hrebenda

Utopia w myśleniu politycznym

Choć myślenie utopijne towarzyszy człowiekowi od zarania dzie
jów, to jednak jego popularność nierozerwalnie związana jest z tym, 
co możemy nazwać rew olucją oświeceniową. Podstaw ow ą bowiem 
przesłanką, już nie tylko myślenia, a przede wszystkim działania na 
rzecz idealnej polis, jest desakralizacja życia społecznego. Tylko taka 
przem iana w m yśleniu o polityce i społeczeństwie mogła zaowoco
wać powstaniem wizji państw a powszechnej szczęśliwości. Jak  za
uważa bowiem Witold Ostrowski, „istnienie literatu ry  utopijnej, bez 
względu na jej wartość, dowodzi, że człowiek zaczął myśleć o ustroju 
życia społecznego jako o czymś, co można ś w i a d o m i e  zmieniać”1.

W silnie zsakralizowanych wspólnotach, zwłaszcza w starożytno
ści, na tego typu myślenie nie było miejsca. W świadomości społecz
nej bowiem funkcjonowało przeświadczenie, że jedyną siłą sprawczą 
na świecie są bogowie. Człowiek natom iast nie tylko nie może, a wręcz 
nie wolno mu, pod groźbą popełnienia św iętokradztw a, ingerować 
w jakikolwiek aspekt rzeczywistości. Jedyną form ą walki o idealną 
polis pozostawały modły. N atom iast to, czy nastanie „Raj na Ziemi”, 
zależało tylko i wyłącznie od woli bogów2.

'W. O s t r o w s k i :  Wprowadzenie. W: T. M o r e: Utopia. Przeł. K. A b g a r o w i c z .  
Warszawa 2001, s. 77.

1 Za trafnością prezentowanej rekonstrukcji m yślenia politycznego starożytnych
przemawia m.in. Gilgamesz  -  najstarszy utwór literacki pochodzący z czasów babiloń
skich. Można w nim znaleźć fragm enty opisujące warunki życia wspólnoty Uruk. 
W momencie gdy stały się one nie do zniesienia, na skutek modłów interweniują bogo
wie i w konsekwencji powstaje ustrój, jak na owe czasy, idealny; Gilgamesz. Powieść 
starobabilońska. Przel. J. W i t t  l i n .  Warszawa 1986.
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Zm ianę w takim  rozum ieniu rzeczywistości społecznej przynosi 
tzw. oświecenie greckie. Sofiści, odsuwając bogów poza granice tego, 
co poznawalne, oddali sferę polityczną we w ładanie człowieka. Do 
tego bowiem w konsekw encji sp row adzają  się słowa P ro tago rasa  
z Abdery: „Człowiek jest m iarą wszystkich rzeczy: tych, które są, że 
są, których nie ma, że ich nie ma”3. Ta zmiana w myśleniu zaowoco
wała powstaniem pierwszej utopii w dosłownym tego słowa znacze
niu -  Państwa  Platona. Idealna polis, stworzona przez ucznia Sokra
tesa, s ta ła  się wzorem dla wszystkich następnych utworów rozpra
wiających na ten tem at.

Wraz z nastaniem  chrześcijaństwa i jego walki o dominację re li
gijną i polityczną w Europie, w zapomnienie poszły zdobycze staro 
żytnego „oświecenia”. M yślenie polityczne ponownie zostało podpo
rządkowane sacrum, a moce sprawcze w życiu społecznym -  przeka
zane Bogu. Jednakże już w średniowieczu łączenie idealnego p ań 
stwa z rajem utraconym zaczęło powoli tracić poparcie społeczne. Dok- 
trynerzy ruchów millenarystycznych w Paruzji zaczęli upatrywać spo
sobu na stworzenie idealnego państw a ziemskiego. Na razie utopia 
ta  nie naruszała sakralnego rozumienia świata, niemniej jednak była 
oznaką zbliżających się przewartościowań.

Jednakże dopiero w XVI wieku, w raz z okrzepnięciem filozofii 
świeckiej, ponownie zaczęto dyskutować nad ludzkimi możliwościa
mi w dziele tworzenia stosunków społecznych. Jak  to nie raz już w h i
storii bywało, dyskusja ta zaowocowała kolejną falą dzieł utopijnych. 
Zapoczątkował ją  Tomasz More i z niewielkimi przerwami trw a ona 
do dziś. Oświecenie natom iast wprowadziło nową jakość w myśleniu 
utopijnym. Myślenie to przestało być incydentalne, zostało upowszech
nione i umasowione oraz ostatecznie zerwało z sacrum.

Jeśli przyjrzeć się tej historii utopii, można zauważyć pewne p ra 
widłowości. Otóż okresowo powtarzające się wybuchy twórczości u to
pijnej do pewnego stopnia pokrywają się z momentami kryzysowymi 
poszczególnych w spólnot oraz poważnym i przew artościow aniam i 
świadomości społecznej. Można więc zaryzykować tw ierdzenie, że 
z jednej strony twórczość utopijna stanowi wyraz protestu  przeciw 
dewaluującym się wartościom społecznym, z drugiej zaś jest próbą 
wyznaczenia kierunków nadchodzących przemian. W swej warstwie 
krytycznej okazuje się symptomem kryzysu stosunków społecznych, 
natom iast w warstwie fantastyczno-futurologicznej -  zwiastunem nad
chodzących przewartościowań.

1 D i o g e n e s  L a e r t i o s :  Żyuioty i poglądy słynnych filozofów. Przeł. I. K r o ń - 
s k a ,  K. L e s i a  k, W. O l s z e w s k i .  Kraków 1968, s. 546.
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Jako  że przechodzenie od jednego kryzysu społecznego do d ru 
giego jest naturalnym  procesem rozwoju cywilizacji ludzkiej, nie ma 
się co dziwić, iż odwiecznym marzeniem człowieka związanym z ży
ciem we wspólnocie było zracjonalizowanie i zoperacjonalizowanie 
sfery społeczno-politycznej. Badacze tego aspektu rzeczywistości sku
piali się na metodach służących lepszemu zrozumieniu zjawiska, po
litycy natom iast, korzystając z wyników ich badań, próbowali two
rzyć narzędzia do lepszego zapanow ania nad społeczeństwem. Cel 
jednakże był jeden: dobrze zorganizowana i funkcjonująca oraz w miarę 
szczęśliwa wspólnota.

Spróbujmy zatem  odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest u to
pia. Uważa się, że jest ona „takim gatunkiem  ideologii -  podkreślam, 
że in teresu ją  nas utopie polityczne, a nie inne -  sposobem myślenia, 
w którym nie tylko zaciera się granica między rzeczywistością a przy
szłością przewidywaną (bo taka jest zawsze trudna do ustalenia), ale 
także -  między działaniem a wyobrażeniem. Utopie to racjonalistycz
ne s truk tu ry  myślenia, wykoncypowane przez teoretyków i in telek
tualistów, które zakładają idealny stan  społeczeństwa. Teraźniejszość 
jest tedy poznawalna, a przyszłość dająca się urzeczywistnić”4.

Przedstawiona definicja, zaproponowana przez Franciszka Rysz
kę, w swym ogólnym zarysie wydaje się poprawna. Jednakże w ątpli
wości może budzić sugestia, że istnieje jakiś inny rodzaj utopii poza 
polityczną3. Utopia bowiem zawsze (w mniejszym lub większym stop
niu) będzie się odnosić do stosunków społecznych, form ustrojowych 
itp. Oczywiście, na przestrzeni wieków pojęcie „utopia” dorobiło się 
wielu znaczeń i sposobów rozumienia, niemniej charakteryzuje w mia
rę jednorodny sposób myślenia.

Pierwotne określenie, obecnie o najszerszym znaczeniu, najlepiej 
ujął Aleksander Świętochowski: „Utopia, jako idealna postać stosun
ków społecznych jest najpowszechniejszym pierwiastkiem  w świecie 
ducha. Wchodzi ona w skład wszystkich wierzeń religijnych, teorii 
moralnych i prawnych, systemów wychowawczych, utworów poetyc
kich, słowem wszelkiej wiedzy o twórczości dającej wzory życia ludz- 
kiego”K.

Takie rozumienie utopii zbliżone jest do obowiązującej w polito
logii anglosaskiej wykładni pojęcia „polityka”. Sprowadza się ono do

4 F. R y s z k a :  Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne. Warszawa 1984, 
s. 169.

' Irena Pańków w swej Filozofii utopii zauważa np., iż myślenie utopijne jest względ
nie jednorodnym zjawiskiem; 1. P a ń k ó w :  Filozofia utopii. Warszawa 1990. s. 169.

11 A. Ś w i ę t o c h o w s k i :  Utopijne państwo Platona. „Fantastyka” 1984, R. 3, z. 10, 
s. 51.
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określenia procesów zachodzących w całym system ie społecznym, 
związanych z priorytetam i jego rozwoju, oraz możliwości realizacji 
przedsięwzięć. Tak więc polityka to sfera stanowienia i realizacji de
cyzji dotyczących ekonomicznych, politycznych, socjalnych i kulturo
wych obszarów system u ogólnospołecznego7. Można zatem  przyjąć, 
że przy takim  podejściu do kwestii polityki każda utopia będzie na
tury politycznej. Nie ma bowiem utopii, która nie dotyczyłaby syste
mu ogólnospołecznego. Autorzy tego typu twórczości w łaśnie za cel 
obierają sobie stworzenie w miarę spójnego obrazu idealnej polis. M u
szą więc w ich rozważaniach pojawić się takie elementy, jak stosunki 
społeczne, prawo, religia, gospodarka, kultura, nauka itp., czyli te sfe
ry, które znajdują się w centrum  uwagi polityki.

Pozornym zagrożeniem dla naszego sposobu myślenia o utopii był 
przełom XVIII i XIX wieku. W okresie tym przybył nowy rodzaj tego 
pojęcia -  utopia technologiczna. Wprowadziła ona do omawianego zja
wiska nowe elementy -  naukę i technikę. Mogłoby się więc wydawać, 
że utopia oddaliła się tym samym od rozważań politycznych. Nic jed
nak bardziej mylnego. Wprawdzie w centrum  uwagi nowej odmiany 
utopii stanęły odkrycia naukowe i wynalazki techniczne, ale analizo
wano przede wszystkim ich wpływ na zmianę życia społecznego i po
litycznego. Z resz tą  ten  typ utopii, w raz z ukonsty tuow aniem  się 
i okrzepnięciem nowych dyscyplin nauki, takich jak  politologia, so
cjologia czy psychologia, powrócił do rozważań sensu stricto politycz
nych. Dziś utopia technologiczna, zwana fan tastyką naukową, pene
truje sferę idealnej polis znacznie głębiej i szerzej, niż kiedykolwiek 
przedtem  zdarzało się to tak  wielkim utopistom , jak  T. More czy 
T. Campanella. P rzestała bowiem być okazjonalnym zjawiskiem, prze
kształcając się w jeden z najpopularniejszych nurtów  współczesnej 
literatury.

Głównym zadaniem  utopii jest kreowanie wizji idealnej wspól
noty bądź to jako przestrogi, bądź punktu odniesienia, bądź też pro
gnozy obecnego rozwoju społecznego. Środki natom iast, które m ają 
posłużyć do realizacji tego celu, mogą być już różnorodne: ingerencja 
w sferę władzy, s tru k tu ry  społecznej, ku ltury  czy też cudowny wy
nalazek, który odm ieni oblicze znanej nam  cywilizacji. W ystarczy 
przyjrzeć się tylko najsłynniejszym utopiom powstałym na przełomie 
XVI i XVII wieku, by upewnić się w naszym przekonaniu. Tomasz 
More w Utopii8 wyraża przekonanie, że zm iana stosunków gospodar

7 Por. hasło: polityka w: Leksykon politologii. Red. A. A n t o s z e w s k i ,  R. H e r 
bu  11. Wrocław 2000, s. 429.

flT. Mo r e :  Utopia...
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czych jest drogą do osiągnięcia państw a powszechnej szczęśliwości. 
Tomasz Campanella w Mieście Słońca9 z kolei staw ia na system  edu
kacyjno-wychowawczy. Natom iast Franciszek Bacon w Nowej A tlan 
tydzie10 uważa, że tylko nauka i wiedza są  w stanie pomóc w realizacji 
idealnej polis. Tak więc to nie metoda, a cel decyduje o utopijności 
myślenia.

N iebagatelne znaczenie ma również miejsce i czas powstania utwo
ru  utopijnego. Przez swą warstwę krytyczną jest bowiem silnie zako
rzeniony w rzeczywistości politycznej autora i s tara  się odpowiedzieć 
na najbardziej pilne potrzeby danego społeczeństwa. Tak więc wraz 
z postępującymi przemianami społeczeństw europejskich będą zmie
niały się treści i formy utopii. Niezmienne pozostanie jedynie m arze
nie o państw ie powszechnej szczęśliwości.

Witold Ostrowski, ze względu na rozwój społeczny nowożytnej 
cywilizacji europejskiej, wyróżnia trzy okresy twórczości utopijnej:

„1. O k r e s  u t o p i j n y c h  o d k r y ć  (od More’a do Swifta). W tym 
okresie pow stają  utopie opisowe, statyczne. Zamyka go odkrycie 
wszystkich znanych kontynentów. Odtąd utopijnych krain nie da się 
ukryć poza morzami.

2. O k r e s  » w y p r a w  w c z a s i e «  (od Tennysona do M orrisa). 
W tym okresie zjawia się utopia powieściowa. Utopijne kraje um iesz
cza się w przyszłości.

3. O k r e s  u t o p i i  d y n a m i c z n e j  rozpoczyna się od Wellsa, 
który w 1905 r. w A  Modern Utopia, w formie powieści o przyszłości, 
przedstawił ustrój utopijny pomyślany tak, by mógł się ciągle zmie
niać i doskonalić”11.

Utopia dynamiczna to nic innego jak utopia technologiczna, czyli 
fan tastyka  naukowa, której głównym tw órcą jest w łaśnie H erbert 
Georg Wells. Tym samym w najogólniejszym znaczeniu utopią będzie 
cała science fiction, ponieważ „czas fantastyki jest czasem utopii. Zna
czy to, że wbrew wszelkim pozorom i formalnym deklaracjom au to
rów jest on czasem wyjętym z historii. Utopię (a nie chodzi przy tym 
wcale o literacką formę wyrażania postawy utopijnej, lecz o wszelkie 
jej przejawy) cechuje pod tym względem instrum entalne trak tow a
nie teraźniejszości, odsuwanie rozwiązania spraw wymagających, by 
zająć się nimi już dzisiaj, podporządkowanie teraźniejszości ukształ

9 T. C a m p a n e 11 a: Miasto Słońca. Przeł. L.,R. B r a n d  w a j  n o  w i e .  Warszawa
1994.

F. B a c o n :  Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy.  Przeł. W. K o r n a t o w s k i ,  
J. W i k a r  j a k .  Warszawa 1995.

11 W. O s t r o w s k i :  Wprowadzenie..., s. 76.
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towanej z abstrakcji zideologizowanej wizji przyszłości”12. Jednocześ
nie klasyczna utopia zaczyna stopniowo zanikać. Oczywiście pojawia 
się jeszcze w zmienionej formie w różnych gatunkach lite ra tu ry  współ
czesnej, jednakże utraciła swą czystość gatunkową.

Wraz z przejęciem przez lite ra tu rę  science fiction  osiągnięć nauk 
społecznych, utopia zaczęła odradzać się na gruncie tego gatunku li
te ra tu ry . Lecz w tym wypadku umownie oznaczała już konkretny  
odłam fantastyki naukowej, w którym głównym celem są  rozważania 
n a tu ry  społeczno-moralno-politycznej. Znacznie zawęził się więc za
kres obowiązywania jej definicji, zbliżając się do pierwotnego znacze
nia. Jedyną  różnicą jest to, że pod tak  rozumianym pojęciem utopii 
ukryw ać się będą również rozw ażania o negatywnym  rozwoju spo
łecznym.

Pojawiły się więc rozliczne propozycje term inologiczne, mające 
za zadanie usystem atyzowanie nurtów  współczesnej utopii. N ajbar
dziej przejrzystego uporządkowania dokonał Antoni Smuszkiewicz13. 
Punktem  wyjścia tych rozważań jest stosunek autora utworu do ak 
tualnej rzeczywistości społeczno-politycznej. S tosunek ten  owocuje 
dwoma postawami: aprobatyw ną i krytyczną. Każda z nich jest źró
dłem innej odmiany utopii.

Z postawy aprobatywnej do przem ian w aktualnej rzeczywistości 
rodzi się utopia zachowawcza lub mówiąc inaczej -  ilustratyw na. Po
lega ona na rozwinięciu pomysłów rozwoju czy przem ian społecznych, 
których zalążki autor widzi w świecie rzeczywistym. Stanowi ilu s tra 
cję propozycji przedstawionych przez rząd, grupę społeczną oraz apro
batę celu i sposobu jego osiągnięcia. Zachowuje tym samym pryncy
pia zastanego systemu, projektując jedynie jego rozwój14.

Postawa krytyczna z kolei, spowodowana niezadowoleniem z za
stanego systemu i kierunków jego rozwoju, przyjmuje dwie drogi po
stępowania. Pierwsza, wynikająca z krytyki założeń planowanej prze
miany społecznej, ujawnia się w „utopii rewizjonistycznej”. Nie ogra
nicza się ona do samej krytyki, lecz postuluje zmianę założeń w celu 
osiągnięcia lepszych efektów. Tę odm ianę możemy śm iało nazwać 
również „utopią właściwą”, gdyż do niej właśnie odnosił się pierwot
nie ten term in. Jej odmiana heroiczna oprócz modelowania idealne

12 A. S t o ff: Czy „science fiction” może pomóc w rozumieniu rzeczywistości? W: „ Me
tafizyczne” w literaturze współczesnej. Materiały z  II Tygodnia Polonistów. Red. A. Ko s s. 
Lublin 1992, s. 63.

1:1 A. S m u s z k i e w i c z: W kręgu współczesnej utopii. [Referat wygłoszony na sem i
narium  krytycznym w Staszowie w październiku 1984 roku podczas „Dni Fantastyki”]. 
„Fantastyka” 1985, R. 4, z. 6, s. 58.

IJ Ibidem.
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go ustroju  ukazuje drogę jego osiągnięcia. Odm iana eskapistyczna 
z kolei ogranicza się jedynie do marzeń o sielskim życiu w idealnym 
państw ie15. Druga droga postępowania w nurcie postawy krytycznej 
wynika ze skrajnego pesymizmu dotyczącego zastanej rzeczywisto
ści, kierunków jej rozwoju oraz możliwości poprawy istniejącego s ta 
nu rzeczy. Przejawem jej jest dystopia budująca koszm arne światy 
oparte na nieznanych przesłankach, na zmyślonych podstawach, czę
sto bez troski o powiadomienie czytelnika, jak do takiego stanu do
szło. Dystopia jest bardzo często mylona z antyutopią; w obiegowej 
opinii oba te term iny w ydają się wręcz synonimiczne. Tymczasem 
różnice są  zasadnicze. Podczas gdy dystopia swe pesymistyczne wi
zje wywodzi bezpośrednio ze św iata rzeczywistego, to antyutopia -  
z fikcji literackiej. Stanowi polemikę z innymi utworami utopijnymi, 
bardzo często będąc ich parodią czy pastiszem 16.

Zaprezentowane rozważania doprowadziły nas do kolejnej kwe
stii, mianowicie literackości utopii. Otóż, bardzo często zapomina się, 
że utopia należy tylko i wyłącznie do sfery literatury. Nieważne tu  
jest, jakie problemy są  w niej poruszane: społeczne, polityczne czy 
naukowe. Je s t ona najpierw tworem literackim  o nieraz bardzo du
żych walorach artystycznych (patrz: Państwo Platona). Fakt ten nie
raz um yka uwadze współczesnych badaczy doktryn politycznych. 
Z powodu owej literackości próżno szukać w opracowaniach filozofii 
polityki współczesnego nurtu  utopijnego, do którego zaliczono by ta 
kie utwory, jak: Nowy Wspaniały Świat Aldousa Huxleya17, 1984 Geo- 
rge’a Orwella18, My Eugeniusza Zam iatina19. Przeważnie więc pozo
stawia się tę twórczość rozwadze literaturoznawców, ignorując potę
gę przekazu społeczno-politycznego.

Przyczyną takiego stanu  rzeczy jest rewolucja oświeceniowa do
tycząca pojmowania naukowości i metod badawczych z tym związa
nych. Najpierw oświecenie, potem zaś pozytywizm ugruntowały po
dejście empiryczne wraz z całym jego w arsztatem  metodologicznym. 
Zatem w centrum  uwagi nauki znalazła się teraźniejszość ze wszyst
kimi swymi elementami. W porewolucyjnym świecie nauki zabrakło 
po prostu miejsca dla futurystycznej utopii. W efekcie filozofia poli
tyki zawzięcie analizuje klasyczną utopię, nie zauważając owoców 
współczesnego myślenia utopijnego.

Ibidem.
18 Ibidem.
17 A. H u x l e y :  Nowy wspaniały świat.  Przel. B. B a r a n .  Kraków 1988.
18 G. O r w e l l :  Rok 1984. Przel. T. M i r k o  w i c z. Warszawa 1988.
18 E. Za m i a t i n: My. Przeł.A . P o m o r s k i .  Warszawa 1989.
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A je s t to poważne uchybienie, jak  bowiem zauw aża F. Ryszka, 
„Historia doktryn politycznych, ja k ą  uprawiamy od lat, jest najpierw 
h is to rią  słowa drukowanego. Poddane w ykładni genetycznej albo 
skrupulatnej egzegezie -  jedno zresztą nie wyklucza drugiego -  dzie
ło pisarskie żyje jak gdyby własnym życiem. Nie widzimy go na pół
kach księgarskich ani w ręku czytelnika. Je s t jakby bytem samym 
w sobie o wymiarze metafizycznym. Jego egzystencjalny charak ter 
uchodzi tymczasem uwadze”20. Jeś li więc współczesna k u ltu ra  jest 
masowa i takie też są  środki jej przekazu, wymiar egzystencjalny obec
nych doktryn też musi być masowy; dostosowany do percepcji maso
wego odbiorcy.

Z tego doskonale zdawali sobie sprawę „sternicy” i „piewcy” ustro 
ju  komunistycznego. Dla przeciętnego odbiorcy dzieła M arksa, E n
gelsa czy Lenina były praktycznie niedostępne (bynajmniej nie z braku 
na półkach księgarskich). Konieczne zatem stało się stworzenie uto
pii zachowawczej, która w sposób ilustratyw ny prezentowałaby kie
runek i cel „wielkiej rewolucji”. Jako że państwo komunistyczne n a 
leżało do przyszłości ludzkiej cywilizacji, najlepszym narzędziem  do 
jego krzewienia okazała się lite ra tu ra  o przyszłości, czyli fantastyka 
naukowa. Zwłaszcza w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych jej 
karty  zapełniły się wizjami „jedynie słusznego” ustroju powszechnej 
szczęśliwości.

K ultura, a zwłaszcza lite ra tu ra , nie jest autonomiczna, nie żyje 
w oderwaniu od pozostałych sfer życia społecznego człowieka. Poli
tologia nie może więc być w stosunku do niej bierna, zwłaszcza gdy 
już jej część została zaakceptowana na gruncie historii doktryn poli
tycznych. Co więc stoi na przeszkodzie zaakceptowaniu współczesnego 
m yślenia utopijnego jako elem entu współczesnej myśli politycznej? 
Zwłaszcza że doniosłość utopii na gruncie myśli politycznej jest ogrom
na. Do zobrazowania tej tezy wystarczą słowa Emila Ciorana: „Przede 
wszystkim rzuca się w oczy rola (płodna bądź, jeśli kto woli, zgubna), 
jak ą  odgrywa w genezie wypadków nie tyle szczęście, ile sam a idea 
szczęścia, idea, która -  zważywszy, że wiek żelaza rozciąga się na całą 
h istorię -  wyjaśnia, dlaczego każda epoka trudni się rozważaniam i 
o złotym wieku. Niech no by tylko położono tym rozważaniom kres, 
a nastąpiłaby całkowita stagnacja. Potrafim y działać tylko w urze
czeniu tym, co niemożliwe; mówiąc inaczej, społeczeństwu niezdol
nemu wytworzyć utopię i jej się poświęcić grozi skleroza i ruina. M ą
drość nie ulegająca żadnym porywom zaleca szczęście dane, które już

-° F. R y s  z k a: Nauka o polityce...,  s. 191.
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istnieje; człowiek je odrzuca i właśnie ta jedna odmowa czyni zeń zwie
rzę historyczne, to znaczy am atora szczęścia wyobrażonego”21.

Nie jest to bynajmniej pogląd odosobniony. Coraz częściej w am e
rykańskiej politologii pojawiają się głosy przestrogi, iż to, co pisał 
Cioran, przydarzyło się społeczeństwu USA. Ocenianie wszystkiego 
z punktu widzenia komercji i estetyki, sztuka dla sztuki, brak ducho
wej refleksji nad określeniem i obroną wartości, które wydają się godne 
czci i zachowania22. Są to symptomy stagnacji i duchowej depresji 
społeczeństwa niepotrafiącego już stworzyć własnej utopii, która s ta 
łaby się punktem odniesienia i jednocześnie elementem jednoczącym 
w dążeniu do celu. Je s t to jednocześnie protest przeciwko m anife
stom zachodniej demokracji liberalnej ogłaszającej Koniec Historii, 
a tym samym urzeczywistnienie utopii23.

Kolejne wojny na Bliskim Wschodzie są  właśnie erzacem utopii 
mającym za zadanie skupić aktywność społeczną wokół obrony idea
łów, które w postmodernistycznym, zachodnim świecie zaczynają się 
dewaluować i tracić na atrakcyjności. Jednakże w stosunku do my
ślenia utopijnego są  jedynie incydentem, chwilową próbą sam oreali
zacji, która po skończonym wysiłku pozostawia jeszcze większy cha
os w świecie wartości. A przecież nie ma większego zagrożenia dla 
życia społecznego od braku jednoznacznych symboli jednoczących.

Tymczasem, jak  zauw aża Leszek Kołakowski, „potrzeby, które 
zwracają ludzi ku samorelatywizacji w mitach, są do pewnego stopnia 
przeciwne wolności. Głód zakorzenienia w świecie zorganizowanym 
przez mit zmierza bowiem ku określeniu siebie samego w zastanym  
i charyzmatycznie doświadczanym porządku wartości; jest p ragnie
niem wykroczenia poza siebie w ład, w którym trak tu ję  siebie jako 
obiekt o wyznaczonym zakresie możności, jako rzecz, jako wypełnie
nie miejsca w budowie przede m ną -  choćby wirtualnie -  gotowej”24.

Nie ma się więc co dziwić nieraz niebywałej popularności doktryn 
totalitarnych czy też rozszerzającemu się sekciarstwu. To one w łaś
nie zaspokajają apetyt człowieka na utopię, dają jasno określoną, cha
ryzm atyczną hierarchię wartości i pokazują metody realizacji „no
wego Edenu”. I w tym wypadku nie wystarczy konstatacja, że są  one 
niebezpieczne, trzeba wnikliwie zastanowić się, co w ich struk turze

21 E. C i o r a n :  Historia i utopia. Przeł. M. B i e ń c z y  k. Warszawa 1997, s. 66.
22 Por. T.L. P a n g 1 e: Uszlachetnianie demokracji. Przeł. M. K l i m o w i c z .  Kraków 

1994, s. 126 i nast.
2:1 Por. np. F. F u k u y a r a a :  Koniec historii.  Przeł. T. B i e r o ń ,  M. W i c h r o w s k i .  

Poznań 1997; F. F u  k u y  a ma: Ostatni człowiek. Przeł. T. B i e r o ń .  Poznań 1997.
'u L. K o ł a k o w s k i :  Obecność mitu. Wrocław 1994, s. 25.
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jest tak  atrakcyjne. Może to właśnie jest lekarstwo dla ponowoczes- 
ności?

Reasumując dotychczasowe rozważania, warto pokusić się o po
staw ienie syntetycznej odpowiedzi na pytanie, czym jest utopia. Od 
razu nasuwa się przekonanie, iż jedną definicją nie da się ująć całości 
zagadnienia. Dlatego też warto zastanowić się przynajmniej nad dwo
ma rozumieniami tego pojęcia. Najmniej wątpliwości budzi tak  zwane 
wąskie ujęcie term inu „utopia”, gdyż w mniejszym lub większym stop
niu odpowiada definicji encyklopedycznej, jak również i potocznemu 
rozum ieniu.

W ujęciu wąskim utopią jest konkretny typ społeczno-politycznej 
twórczości literackiej, w którym centralne miejsce zajmuje w m iarę 
kompleksowa wizja ustroju politycznego. W większości przypadków 
założeniem jest państwo powszechnej szczęśliwości, w którym  znik
n ą  wszelkie dolegliwości życia współczesnego autorowi. Do tego typu 
dzieł można zaliczyć Państwo Platona, Utopię More’a czy Miasto S łoń
ca Campanelli. Inną  w ersją (najpopularniejszą w XX w.) takich roz
ważań są  projekty „idealnych” ustrojów tworzone jako przestroga, do 
czego mogą doprowadzić obecne przeobrażenia społeczne. Najbardziej 
znane utwory tego typu to 1984 Orwella czy My Zam iatina.

Nieco więcej kontrow ersji może budzić szerokie ujęcie utopii. 
W tym przypadku powracamy do wcześniej zaprezentowanej koncep
cji A. Świętochowskiego, czyli najpow szechniejszego p ie rw iastk a  
w świecie ducha. Samo to stw ierdzenie nie budzi wątpliwości, jed
nakże konsekwencje zeń wypływające już takie z pewnością nie będą. 
Sprowadzając je do jednego zdania, można stw ierdzić, że wszelka 
twórczość społeczno-polityczna (w tym doktryny, ideologie, myśl po
lityczna) jest działalnością utopijną.

Skąd takie przekonanie? Otóż, jeśli bliżej przyjrzeć się w szyst
kim tym koncepcjom, powstającym od zarania dziejów, to okazuje się, 
że noszą one znam iona utopijności. Przede wszystkim celem tw ór
ców doktryn politycznych jest jeśli nie stworzenie idealnego państw a 
powszechnej szczęśliwości, to przynajmniej takie przekształcenie rze
czywistości społeczno-politycznej, aby system  działał jak  najlepiej. 
Ponadto żadna z doktryn nie wyszła poza stadium  literackie; nawet, 
jeśli zdarzyły się próby wcielenia w życie koncepcji filozoficznych, to 
albo skończyły się fiaskiem, albo rzeczywistość polityczna daleko od
biegła od założeń doktrynalnych. Tak więc przy analizie myśli poli
tycznej pytanie nie powinno brzmieć, czy dana koncepcja należy do 
utopijnych, a raczej w jakim stopniu jest utopijna.

Zarysowuje się więc kw estia, gdzie tu  miejsce na realizm . Przy 
czym nie chodzi nam o realizm  w sensie filozoficznym. Ten aspekt
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realizmu, mimo swej niebywałej doniosłości ontologicznej, na gruncie 
społecznym jest marginalny. Przypomnijmy sobie tylko, jak długo trw a 
już na gruncie filozofii spór o uniwersalia; dodajmy do tego jeszcze, 
że spór ten jest najprawdopodobniej nierozstrzygalny z perspektywy 
istoty ludzkiej. Porównajmy teraz jego dzieje z h istorią  na przykład 
cywilizacji zachodniej. Pomimo niezaprzeczalnego wpływu na jej kształ
towanie, piętno na rozwoju społecznym odcisnął niewielkie. Jak  bo
wiem stwierdza L. Kołakowski: „Praca analitycznego umysłu produ
kującego naukę jest w kulturze ludzkiej organem praktycznego oswa
jania środowiska fizycznego. Nauka jest przedłużeniem technologicz
nego pnia cywilizacji. Prawdziwe w znaczeniu naukowym jest to, co 
ma szanse zastosowania w skutecznych zabiegach technologicznych 
[...]. Pytania i przeświadczenia metafizyczne są  jałowe technologicz
nie, nie stanow ią tedy części analitycznego wysiłku ani składnika 
nauki. Jako organ kultury są  przedłużeniem jej mitycznego pnia”25.

W politologii zatem realizm będzie się odnosił tylko i wyłącznie 
do aspektu technologicznego, związanego z badaniem  i wdrażaniem 
zdobyczy nauki w życie. Jednakże i w tym przypadku sprawa nie jest 
tak  prosta i oczywista. Hołdowanie bowiem pozytywistycznej meto
dologii nauk musi pociągać za sobą świadomość, że is tn ie ją  bardzo 
rozległe dziedziny zjawisk, których nie udało się jeszcze sprowadzić 
do ścisłych praw i do dokładnych reguł liczbowych. Dotyczy to zwłasz
cza nauk społecznych stawiających sobie za cel badanie dużych zbio
rowisk ludzkich.

Na fakt ten zwraca uwagę na przykład Friedrich August von Hayek, 
twierdząc, że nie da się przewidzieć wszystkich ludzkich reakcji. Jeśli 
zatem ktoś chciałby wprowadzać jakąkolwiek zmianę do życia spo
łecznego, musi liczyć się albo z koniecznością stałego zdobywania wie
dzy o nieskończonej mnogości ludzkich reakcji na nie, albo z koniecz
nością oparcia życia społecznego na przestrzeganiu tylko kilku pod
stawowych zasad postępowania znanych jedynie tym, którzy wpro
wadzają je w życie25.

W pierwszym wypadku, poza drobnymi wspólnotami lokalnymi, 
zmiana nie przyniesie żadnego efektu. Wynika to stąd, iż każda więk
sza wspólnota w swej masie kieruje się pobudkami irracjonalnym i, 
a te nie są  podatne na operacjonalizację. Jak  stw ierdza Gustaw Le 
Bon: „[...] wnikając w psychologię tłumów, przekonujemy się, że usta
wy i instytucje wywierają zbyt mały na nie wpływ i że tłum  nie posia

Ibidem, s. 7.
F.A. H a v e k  von: New Studies In Philosophy, Politics, Economics and the History 

of Ideas. Chicago 1978, s. 19 i nast.
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da zdolności do wytworzenia sobie własnych poglądów, lecz przyjmu
je za swoje te, które zostały mu narzucone. Sucha litera prawa nie 
potrafi pokierować tłumem. Może go tylko porwać oddziaływanie na 
wrażliwość jego duszy”27.

Druga droga postępowania stanowi z kolei próbę przezwyciężenia 
wcześniej wskazanej niedogodności. Jednakże ze względu na koniecz
ność zbyt daleko idących uproszczeń nieuchronnie prowadzi do powsta
nia utopii. Natom iast próby wprowadzenia w życie założeń takiej kon
cepcji wymagają od „planisty” monopolizacji aktywności i kreatywno
ści społecznej, i jako takie niosą z sobą zagrożenie totalitaryzmem. Hay- 
ek fakt ten podsumowuje następująco: „Gdyby się zezwoliło ludzkie
mu intelektowi narzucić uprzednio wymyślony sposób na funkcjono
wanie społeczeństwa i gdyby pozwolić władzom naszego umysłu doma
gać się monopolu na twórczy wysiłek... wtedy trudno byłoby nam się 
dziwić, że społeczeństwo zaniknie jako siła twórcza”28.

Realizm i racjonalizm jest zatem specyficzną kategorią na grun
cie politologii. Z jednej strony, w sensie pozytywistycznym, u rasta  do 
rangi bożyszcza, z drugiej, w rozumieniu psychologicznym, staje się 
najm niej pożądanym  elem entem  życia społecznego. Człowiek więc, 
z uporem godnym lepszej sprawy, próbuje okiełznać świat i sprowa
dzić go do konkretnych liczb, podporządkować wzorom i prawom. 
Uszczegóławia dziedziny nauk, ba, tworzy nawet naukę o nauce. Jed 
nocześnie w imię wolności robi, co może, aby wyzwolić się z więzów 
narzuconych przez owe prawa i wzorce.

Co jest może najbardziej paradoksalne, skrajnie rozumiany rea 
lizm i racjonalizm, zwłaszcza na gruncie społecznym, mogą prowadzić 
do utopii, a zatem i mitycznego myślenia. Wynika to, przede wszyst
kim, z luk w wiedzy, wymagających uproszczenia wizji badanego świa
ta. Pojawiające się w ten sposób potencjalne sprzeczności wyjaśniane 
są  z kolei na gruncie panującej aktualnie w danej społeczności mito
logii społeczno-politycznej. Jak  bowiem zauważa Edward O. Wilson: 
„Prawdziwy, prometejski duch nauk polega na tym, by wyzwalać czło
wieka, dostarczając mu wiedzy i umożliwiając w pewnym stopniu 
panowanie nad fizycznym środowiskiem. Jednakże na innym pozio
mie, w nowej epoce, doprowadzi on do zbudowania mitologii m ate
rializm u scjentystycznego, kierującej się samokorygującymi zasada
mi metody naukowej, apelującej w sposób precyzyjny do najgłębszych 
potrzeb natury  ludzkiej, której siła brać się będzie ze ślepej nadziei,

-7 G. L e B o n: Psychologia tłumu. Przel. B. K a  p r o c  ki .  Warszawa 1994, s. 15.
2fi F.A. H a y e k  von: New Studies..., s. 247.
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że podróż, w k tórą  właśnie wyruszamy, okaże się dłuższa i lepsza niż 
ta, k tórą właśnie zakończyliśmy”29.

Realizm, a co za tym idzie -  również obiektywizm w myśleniu 
politycznym, sprowadzać się więc będzie do postawy krytycznej. Sed
nem jej jest bowiem przede wszystkim poddanie badanego zjawiska 
analizie logicznej.

„To, co można określić jako naukową obiektywność, zasadza się je
dynie na k ry ty c z n e j tradycji; na tej tradycji, która mimo wszelkich 
oporów tak często umożliwia krytykowanie panujących dogmatów. In
nymi słowy, obiektywność nauki nie jest indywidualną sprawą różnych 
naukowców, lecz społeczną sprawą ich wzajemnej krytyki, przyjaciel- 
sko-wrogiego podziału pracy pomiędzy naukowcami, ich współpracy, 
a także ich rywalizacji. Stąd też zależy ona częściowo od wielu społecz
nych i politycznych okoliczności, które umożliwiają tę krytykę”30.

Ów specyficznie pojmowany na gruncie nauk „społeczny podział 
pracy” prowadzi do coraz powszechniejszego panow ania z a s a d y  
p r o s t o t y .  Jej sednem jest konstatacja, że tylko prosta teoria jest 
odporna na falsyfikację, a przynajmniej trudno ta k ą  koncepcję pod
ważyć. Jak  zauważa Willard V. Quine: „Z dwu teorii równie dobrych 
pod innymi względami niewątpliwie powinno się wyżej cenić tę, która 
jest prostsza; przemawiają za tym zarówno względy elegancji, jak i wy
gody. Jest natom iast rzeczą godną uwagi, że teorię prostszą uważa się 
na ogół nie tylko za bardziej pożądaną, lecz także za bardziej prawdo
podobną. Jeżeli jakieś dwie teorie są  w równej mierze zgodne z dotych
czasowymi obserwacjami, to prostszą z nich uważa się za teorię, któ
ra ma większe szanse na potwierdzenie przez obserwacje przyszłe”31.

Podczas gdy zasada ta  na gruncie nauk przyrodniczych w więk
szości przypadków sprawdza się, to przeniesienie jej na nauki spo
łeczne może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Z jednej stro
ny spowoduje coraz większe uszczegóławianie dziedzin badań; w efek
cie holistyczny charak ter nauk społecznych pójdzie w zapomnienie. 
Z drugiej zaś zaczną powstawać uproszczone modele s tru k tu r spo
łecznych; wprawdzie odporne na krytykę i falsyfikację, ale nieprzy
stające do faktycznej rzeczywistości społecznej.

Podsumowując dotychczasowe rozważania, można postawić tezę, 
że myślenie człowieka ma charakter dychotomiczny. Z jednej strony 
cechuje je głęboki realizm i racjonalizm, z drugiej -  mistycyzm i ir 

2!l E.O. W i 1 s o n: O naturze ludzkiej. Przel. B. S z a c h a .  Warszawa 1987, s. 249.
K. P o p p e r: W poszukiwaniu lepszego świata. Wykłady i rozprawy z trzydziestu  

lat. Przel. A. M a l i n o w s k i .  Warszawa 1997, s. 91.
" W.V. Q u i n e :  Granice wiedzy i inne eseje filozoficzne. Przel. B. S t a n o s z. War

szawa 1986, s. 48.
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racjonalizm . Realizm będzie się przejaw iał przede wszystkim (jeśli 
nie „tylko”) w postawie krytycznej, czyli stosunku do zastanej rzeczy
wistości społecznej. Jednakże wraz z wnioskami z owej postawy wy
pływającymi -  realizm zaczyna ustępować miejsca mistycyzmowi. Im 
bardziej autor myśli politycznej zagłębia się w rozważania dotyczące 
koniecznych zmian społecznych, tym bardziej staje się twórcą utopii. 
Z drugiej strony, utopijne marzenie o państwie powszechnej szczęśli
wości leży u podstaw każdej doktryny. Bez wiary w możliwość jego 
urzeczywistnienia nie powstałaby żadna religia, żadna koncepcja po
lityczna. Tym samym utopia i irracjonalizm są  jednocześnie źródłem 
postawy krytycznej, czyli właśnie realizm u politycznego. Postęp cy
wilizacyjny, wraz ze swymi blaskami i cieniami, jest właśnie h istorią  
prób wcielania w życie kolejnych utopii. Jes t to bezpośrednio związa
ne z n a tu rą  ludzką. Jak  stwierdza bowiem K. Obuchowski: „Osobo
wość jest o tyle, o ile człowiek z jej pomocą jest zdolny do realizowa
nia własnych wizji przyszłości”32.

Tak więc utopia i realizm w myśleniu politycznym są  dwoma stro
nam i tego samego medalu. Myślenie utopijne staje się punktem  wyj
ścia do realistycznych rozważań nad conditio humana, które w swej 
ostatecznej formie s ta ją  się kolejną utopią, wizją właściwego ustroju. 
Póki schem at ten  będzie stanowił punkt odniesienia, w którym jak 
w zwierciadle mogą przejrzeć się istniejące ustroje, utopizm będzie 
zdrowym cywilizacyjnie objawem. Jeśli jednak stanie się celem samym 
w sobie (jak pokazuje to przykład marksizm u i leninizmu), myślenie 
utopijne może stanowić jedno z największych zagrożeń społecznych.

A bstrahując od sporów natury  ontologicznej, nie da się osiągnąć 
pełnego realizmu politycznego, gdyż jego istnienie nierozerwalnie zwią
zane jest z utopią. Przy lukach w wiedzy i niewystarczającym wykształ
ceniu społeczeństwa nieodzowne wręcz staje się uzupełnianie wizji 
rzeczywistości o elementy mityczne, takie jak choćby utopia.

To prowadzi nas ostatecznie do konstatacji, zaczerpniętej nota 
bene z esejów Ernesta Cassirera, że „człowiek nie może dokonać nic 
więcej w dziedzinie języka, religii, sztuki, nauki, jak  zbudować swój 
własny, symboliczny świat, który pozwala mu rozumieć i in terpreto
wać, formułować i organizować, syntetyzować i uniwersalizować jego 
ludzkie doświadczenie”13.

K. O b u c h o w s k i :  Węzłowe problemy teorii osobowości. „Studia Filozoficzne" 
1974, nr 11, s. 23-27.

E. C a s s i r e r: Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Przel. A. S t a n i e w - 
s k a .  W arszawa 1998. s. 349.



Roman Kochnowski

Idea wojny prewencyjnej 
w myśli politycznej feldmarszałka 
Franza Conrada von Hötzendorfa

Współczesne konflikty zbrojne, zwłaszcza te m ające miejsce po 
11 września 2001 roku, często przedstawiane są  w kategoriach wojny 
prewencyjnej. Pojęcie wojny jako takiej definiowane jest nadal we
dług kryteriów wyrażonych przez pruskiego generała Carla von Clau- 
sewitza, którego zdaniem wojna wynika z działań politycznych, jest 
ich następstwem  realizowanym jako walka zbrojna; jest zatem „nie 
tylko politycznym, lecz także prawdziwym narzędziem polityki, cią
giem skutków politycznych przeprowadzonych innym i środkam i”1. 
Termin „prewencja” ma łacińską etymologię (preventio). Według W ła
dysława Kopalińskiego oznacza zapobieganie, ew entualnie „niedo
puszczanie do powstania zjawiska uważanego za niepożądane”2. Syn
teza obu przedstawionych terminów skłania do przyjęcia następują
cego wniosku: wojna prewencyjna ma na celu zapobieżenie niekorzyst
nemu (dla państwa, które je wywołuje) rozwojowi politycznemu (np. 
rozprzestrzenianiu się terroryzm u). Prawo międzynarodowe jednak 
takiej definicji nie zna, aczkolwiek można domniemywać, iż powszech
ne w odniesieniu do wojen światowych XX wieku ius ad bellurn (pra
wo do wojny) jako instrum entu suwerenności państwowej obejmowa
ło także ten rodzaj konfliktu zbrojnego. Terminem „wojna prewencyj

1 Cyt. za: Leksykon politologii. Red. A. A n t o s z e w s k i ,  R. H e r b u t t .  Wrocław 
2004, s. 491.

-W. K o p a l i ń s k i :  Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa 
1983, s. 341.
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na” w historiografii polskiej często określa się dość enigm atyczną pro
pozycję złożoną przez m arszałka Józefa Piłsudskiego mocarstwom za
chodnim po dojściu H itlera do władzy w Niemczech3.

Oczywiście, patrząc z perspektyw y ponad siedem dziesięciu lat, 
każda wojna prewencyjna przeciw III Rzeszy do 1938 roku byłaby 
uzasadniona, chroniąc zapewne ludzkość przed tragicznymi doświad
czeniami II wojny światowej. Jednak  sam term in zapobiegawczego 
konfliktu zbrojnego zrodził się nieco wcześniej. Jego pomysłodawcą 
był szef Sztabu Generalnego Cesarskiej i Królewskiej Armii Austro- 
-Węgier feldm arszałek Franz Conrad von Hötzendorf. Przyszły szef 
Sztabu Generalnego C. i K. Armii urodził się 1 listopada 1852 roku 
w Wiedniu jako syn zawodowego oficera. W 1871 roku ukończył Aka
demię Wojskową (kadet piechoty) w Wiener N eustadt i rozpoczął służ
bę jako podporucznik 11. batalionu strzelców. Z poparciem kolegów 
ojca z kręgów generalicji został skierowany do Wyższej Szkoły Wo
jennej w Wiedniu kształcącej elitę wojskową dualistycznej Monarchii. 
Następnie, po jej ukończeniu (1876 r.) w randze kap itana dyplomo
wanego został skierowany do pracy w Sztabie Generalnym. W latach 
1878-1879 uczestniczył w okupacji Bośni. Ponownie przybył w ten 
rejon w roku 1882 jako oficer sztabu 47. dywizji piechoty. W 1887 roku 
w randze majora powrócił do pracy w Sztabie Generalnym. W latach 
1888—1892 był wykładowcą taktyki w Wyższej Szkole Wojennej w Wied
niu. W 1890 roku został mianowany podpułkownikiem. Dwa lata póź
niej znów podjął służbę liniową jako dowódca batalionu 93. pułku pie
choty w Ołomuńcu. W roku 1893 był już pełnym pułkownikiem, w owym 
czasie najmłodszym w C. i K. Armii. W latach 1895-1987 pełnił funkcję 
dowódcy Pułku Piechoty im. Cesarza Franciszka Józefa I w Opawie. 
Jednostka ta rychło stała  się wyróżniającą w całej Armii dualistycz
nej Monarchii. Na tym stanowisku poznał ówczesnego następcę tro
nu arcyksięcia F ranciszka Ferdynanda, który wysoko ocenił pracę 
von Hötzendorfa jako dowódcy. Odtąd będzie on sprzyjał jego dalszej 
karierze.

W 1899 roku von Hötzendorf otrzymał awans do stopnia genera- 
ła-majora i dowództwo 55. brygady piechoty w Trieście, a cztery lata 
później został dowódcą 8. dywizji piechoty w Innsbrucku i wicemar
szałkiem. 18 listopada 1906 roku wbrew sobie, pod naciskiem arcy
księcia Franciszka Ferdynanda, został szefem Sztabu Generalnego, 
którą to funkcję (z wyjątkiem okresu od 3 grudnia 1911 do 12 grudnia

■'W. R o s z k o w s k i :  Najnoiusza historia Polski 1914-1945.  W arszawa 2003, 
s. 298.
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1912 r.) pełnił do 28 lutego 1917 roku (w 1916 r. awans na feldm ar
szałka). Następnie do końca I wojny światowej piastował -  raczej ho
norowo -  stanowisko dowódcy gwardii cesarskiej. Umarł 25 sierpnia 
1925 roku4.

Franz Conrad von Hötzendorf jako wyższy wojskowy cesarsko- 
-królewskiej Armii był niewątpliwie postacią nietuzinkową. Oczyta
ny, o szerokich horyzontach i pozytywistycznym podejściu do rzeczy
wistości, mógł uchodzić za intelektualistę w mundurze. Potrafił, m a
jąc własne zdanie, wyrażać je otwarcie bez oglądania się na konsekwen
cje, także w obecności samego cesarza. Wybuchowy, wręcz cholerycz
ny, uchodził (co wśród austro-węgierskiej generalicji było raczej rzad
kością) za człowieka indyferentnego religijnie5.

Armia była w ram ach M onarchii Austro-W ęgierskiej insty tucją  
szczególną. Oprócz osoby monarchy (oraz wspólnej polityki zagranicz
nej) stanowiła jeden z nielicznych wspólnych elementów dualistycz
nego państw a. Form alnie m iała ponadnarodowy i ponadpolityczny 
charak ter6.

Uwagi te w mniejszym stopniu odnieść można do korpusu oficer
skiego. C. i K. oficerowie podlegali specyficznemu austro-węgierskie- 
mu esprit stanu oficerskiego. Jego centralnym  punktem  był stosunek 
do osoby monarchy. On to bowiem umacniał korpus oficerski, który 
z tego właśnie powodu tylko wobec cesarza i króla miał zobowiązania. 
Pojęcie wierności wobec konstytucji oraz prawa de facto nie istniało. 
Z kolei stereotyp obrońcy ojczyzny czy narodu nie miał zastosowania 
w owym środowisku także dlatego, że pojęcia naród i ojczyzna były 
w naddunajskiej monarchii wyjątkowo mgliste7.

Monarcha stanowił czynnik scalający nie tylko korpus oficerski, 
ale całą armię, podobnie jak duch „chwały Austrii” („Österreichs Glo
ria”). Nie jest przypadkiem fakt, że elementy austriackiej świadomo
ści narodowej pojawiły się najpierw w szeregach armii cesarsko-kró

1 Pod c isa fsky’m praporem. Historie habsburske armady. 1526-1918. Red. J. D o 
le j  ś i. Praha 2003, s. 327. Por. także Q. R e g e  11 e: Feldmarschall Conrad. Auftrag und
Erfüllung. W ien-M ünchen 1955,passim.

' J . G a l a n d a u e r :  Frantisek Ferdinand d'Este. Ndslednik trünu. Praha-Litomyśl 
2000, s. 152; F. He e r :  Der K am pf um die österreichische Identität. W ien-K öln-G raz-
Böhlau 1981. s. 316. Zwraca na to uwagę małżonka von Hötzendorfa — Gina w swych 
wspomnieniach: G.C. H ö t z e n d o r f  von:Mein Leben mit Conrad von Hötzendorf. Leip
zig 1935, s. 128-130.

‘ M. B ą c z k o w s k i :  Pod czarno-żóltymi sztandarami. Galicja i jej mieszkańcy 
wobec austro-węgierskich struktur militarnych 1868-1914. Kraków 2003, s. 43.

7 J. R y d e l :  W służbie cesarza i króla. Generałowie i admirałowie narodowości po l
skiej w siłach zbrojnych Austro- Węgier. 1868-1918. Kraków 2001, s. 111.
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lewskiej8. Od czasu przegranej wojny z Prusam i w 1855 roku arm ia 
cesarsko-królewska aż po I wojnę światową (z wyjątkiem nieznaczą- 
cych epizodów związanych z okupacją Bośni i Hercegowiny) w regu
larnych działaniach zbrojnych nie uczestniczyła. Wprawdzie po klę
sce 1866 roku przeprowadzono dwa la ta  później zasadniczą reformę 
sił zbrojnych, ale poza tym aż po próg XX stulecia niewiele się zmie
niało9. Złośliwi mówili, że arm ia starzeje się wraz z cesarzem. Było 
w tym stwierdzeniu wiele prawdy. Niektórzy z generałów służby czyn
nej na przełomie XIX i XX wieku dawno już przekroczyli 70. rok ży
cia. Austro-Węgry były tym z wielkich mocarstw ówczesnej Europy, 
które relatywnie najmniej wydawało na zbrojenia. Armia nastaw iona 
była w swej doktrynie przede wszystkim na obronę. Dotyczyło to za
równo planowania strategicznego na poziomie Sztabu Generalnego, 
jak  i instrukcji walki na poziomie taktycznym 10.

Ta s tra teg ia  przyjęta ostatecznie z końcem XIX stulecia m iała 
pełną aprobatę cesarza Franciszka Józefa I i ówczesnego szefa Szta
bu Generalnego gen. Friedricha barona von Beck-Rzikowskiego, któ
ry ową funkcję pełnił od 1891 roku. Był on niemal rówieśnikiem cesa
rza, towarzyszem z la t młodzieńczych (sylwetką naw et przypominał 
monarchę, stąd  w księgach wojskowych nazywany był niekiedy „Er
satzka iser”). W opinii arcyksięcia Franciszka Ferdynanda uchodził 
za konserwatystę w kierowaniu siłami zbrojnymi, otoczonego ludźmi 
-  oględnie mówiąc -  n iekom petentnym i11. Poza nieudolnym  dowo
dzeniem von Beckowi zarzucono, że toleruje w Sztabie Generalnym  
funkcjonowanie różnego rodzaju koterii i nepotyzm. Wreszcie von Beck 
nie posiadał zdolności właściwego oceniania podkomendnych12. J ed 
nak cesarz Franciszek Józef początkowo nie chciał ustąpić w kwestii 
powołania nowego szefa Sztabu Generalnego mimo nalegań następcy 
tronu. Ustąpił -  a i to niechętnie -  dopiero jesienią 1906 roku po wiel
kich manewrach C. i K. armii i floty w Dalmacji, które wykazały cał
kowitą nieudolność gen. von Becka. Zmiana nastąpiła  też na stano

*E. B r u c k m ü l l e r :  Nation Österreich. Sozialhistorische Aspekte ihrer Entwick
lung. Wien 1984, s. 367.

BM. B ą c z k o w s k i :  Pod czarno-żółtymi sztandarami...,  s. 14.
10 J. P e r n e s :  Pod Habsbursky’m orłem. Ćeslte zeme a Rakovsko-Uhersko na prelo- 

mu 19. a 20. stoleti. Praha 2001, s. 70 i nast.
11 G. K r o n e n b i t t e r :  „Krieg in Frieden’’. Die Führung der k.u.k. Armee und du  

Grossmachtpolitik Österreich-Ungarns 1906-1914. München 2003, s. 58. Zastępcą von 
Becka byl gen. Oskar Potiorek, którego arogancka pewność siebie 28 czerwca 1914 r. 
w Sarajewie ułatwiła zamach na następcę tronu. Ibidem, s. 59.

12 Ponadto Beck był już człowiekiem  w podeszłym wieku (w 1906 r. liczył sobie 76
lat) i w większym  stopniu niż cesarz tracił kontakt z rzeczywistością. Pod cisafsky'm  
praporem...,  s. 316.
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wisku m inistra wojny -  baron Franz von Schönaich zastąpił H einri
cha von P ittre icha13.

Arcyksiążę Franciszek Ferdynand przygotowując się do objęcia 
tronu po swym starzejącym się stryju, miał wizję reform wewnętrz
nych Austro-Węgier. S truk tura  dualistyczna nie odpowiadała mu i to 
nie tylko ze względu na jego awersję do Węgrów. Zarys jego koncepcji 
reformy m onarchii w tym  względzie przedstaw ił zausznik księcia 
z kręgów intelektualnych rum uński profesor uniw ersytetu w Kolo- 
zsvo (rum. Cluj) Aurel Popovici w dziele Stany Zjednoczone Wielkiej 
A u str ii (Die Vereinigten S taa ten  von Gross-Österreich)14 wydanej 
w 1906 roku na kilka miesięcy przed wspomnianymi zmianami per
sonalnymi. W myśl tej idei M onarchia miała być podzielona na 15 
nowych jednostek terytorialnych wyłącznie wedle k ry terium  naro
dowego, abstrahując od dotychczasowych historycznych granic k ra 
jów koronnych. Każda z tych jednostek miała posiadać całkowitą au 
tonomię narodową z własnym rządem i parlam entem . Nad owymi 15 
„stanam i” panować miał cesarz i rząd federalny mający wyłączność 
na politykę zagraniczną i sprawy obronności15.

W sprawach m ilitarnych arcyksiążę Franciszek Ferdynard miał 
świadomość wieloletnich zaniedbań. Sądził, że C esarska i Królew
ska Armia zestarzała się w personalnym  i technicznym wymiarze. 
Dostrzeganie konieczności reformy sił zbrojnych Monarchii nie ozna
czało bynajmniej, że następca tronu skłonny był do awanturniczych 
posunięć, do rozstrzygania zewnętrznych dylematów Austro-Węgier 
manu armata. Przeciwnie — głosił opinię, że w czasie przebudowy 
Austro-Węgry jak  nigdy dotąd potrzebować będą pokoju. W przeko
naniu tym utwierdzała arcyksięcia najbardziej wpływowa osoba w jego 
otoczeniu -  morganatyczna małżonka następcy tronu -  księżna Zofia 
H ohenberg16.

E.C. C o n t e C o n t i, H. S o k o 1: Kaiser Franz Joseph. Im Abenglanz einer Epo
che. G raz-W ien-K öln 1990, s. 251. W stosunku do oddanych mu osób cesarz potrafił 
być lojalny. Tę dymisję wynagrodził von Beckowi nominacją na dowódcę gwardii cesar
skiej, stwierdzając: „Prinz W indisch-Graetz ist garade zur rechten Zeit für Sie gestor
ben. Es war mir dadurch möglich, Sie in meiner Nähe zu behalten“. Cyt. za: F. He r r e :  
Kaiser Franz Joseph von Österreich, sein Leben, seine Zeit. München 2001, s. 414.

" H. B a t o w s k i :  Rozpad Austro-Węgier 1914-1918. Kraków 1982, s. 84.
15 Ibidem, s. 84-85 . Można mieć jednak wątpliwości co do szans realizacji tak 

gruntownej przebudowy Austro-Węgier. Radykalne zerwania z tradycją historyczną  
nakreślone przez Popovici (nawet gdyby faktycznie większość zadrażnień narodowo
ściowych rozwiązywało) musiałoby natrafić na sprzeciw elit politycznych Wiednia, 
a zwłaszcza Budapesztu. J. G a l a n d a u e r :  Frantiśek Ferdinand d ’Este..., s. 272-273.

hi L. W i n d e r: Der Thronfolger. Zürich 1938, s. 389 i nast.
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Generał Conrad von Hötzendorf cieszył się względami Francisz
ka Ferdynanda nie tyle z racji swych poglądów na taktykę i strategię 
wojenną, ile raczej z ty tu łu  sprężystego dowodzenia najpierw  p u ł
kiem, a następnie brygadą oraz dywizją piechoty, a także ogólnym ła 
dem, jaki w kierowanym przezeń jednostkach panował, co w C. i K. 
Armii przełomu XIX i XX stulecia regułą nie było17. Von Hötzendorf 
praktykę dowodzenia łączył z w łasną teorią taktyki. Jako wykładow
ca w Wyższej Szkole Wojennej opublikował cenione podręczniki do
tyczące taktyki w piechocie, które wielokrotnie wznawiano18. Poglą
dy nowego szefa Sztabu Generalnego były w sferze taktyki w owych 
latach dość radykalne. O ile jego poprzednicy zwracali uwagę na „upor
czywość i wytrwałość w obronie”, o tyle on odrzucił defensywę jako 
podstawową metodę walki austro-węgierskich sił zbrojnych. Podkre
ślał, że zasadniczą przesłanką sukcesu na polu walki jest „dobrze przy
gotowany, zmasowany a tak”19.

W dobie, gdy na czele Sztabu Generalnego stał F. von Beck-Rzi- 
kowsky, arm ia ćwiczyła skomplikowane manewry, marsz, kontrm ar- 
sze itp. Podczas manewrów obowiązywały sztywne reguły. Jego n a 
stępca rolę i znaczenie manewrów zdecydowanie zmienił. Od tej pory 
na placach ćwiczebnych miały panować warunki zbliżone m aksym al
nie do tych, jakie występowały na realnym polu bitwy. Jednostki ćwi
czyły w dzień i w nocy, nie brano pod uwagę konieczności odpoczynku 
ani ludzi, ani licznych (podówczas) zwierząt -  zwłaszcza koni. Nowy 
szef sztabu szczególną wagę przywiązał do szybkiego zajmowania te 
renu , prow adzenia działań, k tóre  w XX wieku określano m ianem  
wojny błyskawicznej. Zmiany te budziły niechęć cesarza Franciszka 
Józefa oraz wątpliwości następcy tronu, aczkolwiek Franciszek F er
dynand udzielał tym przedsięwzięciom gen. Conrada von Hötzendor- 
fa publicznego poparcia20. Na przełomie XIX i XX wieku kwestie po
lityki zagranicznej i wojskowej były w dualistycznej M onarchii od 
siebie odseparowane. Jedyną osobą, która -  przynajmniej teoretycz
nie -  powinna je koordynować, był cesarz. Starzejący się Franciszek 
Józef I nie dostrzegał jednak w owym czasie żadnych istotnych za
grożeń z zewnątrz. O wiele groźniejsze były -  jego zdaniem -  roz
bieżności w łonie Austro-W ęgier narodowej i socjalnej prow enien

17 J. G a l a n d a u e r :  Frantisek Ferdinand d'Este..., s. 149 i nast.
Ii! F.C. H ö t z e n d o r f  von: Zum Studium  der Taktik. Wien 1899; I d e m :  In fanteri

stische Fragenund Erscheinungen des Boerenkrieges. Wien 1903; I d em: Die gefechtsaus- 
bildung der Infanterie. (Ed. 6). Wien 1917.

I d e m :  Taktik Aufgaben. Wien 1897, s. 4 -5 .
-" J. G a 1 a n d a u e r: Frantisek Ferdinand d ’Este..., s. 151.
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cji21. Ze względu na tę opinię cesarza i na fakt, że zazdrośnie strzegł on 
swych prerogatyw w tej dziedzinie, w dobie gen. von Becka na stano
wisku szefa generalnego i ministra, Agenora Gołuchowskiego jr. jako 
szefa dyplomacji, między tymi dwoma czynnikami nie było de facto nie 
tylko koordynacji działań, ale i poważniejszej wymiany opinii22.

U progu XX stulecia relatywnie w bezpiecznej do tej pory sy tu
acji wewnętrznej C. i K. Monarchii nastąpiły dwie zmiany, przez wni
kliwych ówczesnych obserwatorów słusznie uznane za zwiastuny na
rastających zagrożeń dla Austro-Węgier. Pierwsza z nich to przewrót 
pałacowy w Belgradzie. Oficerowie serbscy w nocy z 10 na 11 czerwca 
1901 roku zamordowali króla Aleksandra Obrenovicia, a 18 czerwca 
tegoż roku serbska Skupsztyna i Senat wybrały na króla Piotra Kara- 
dziordziewicza. Spiskowcy, na czele których stał Dragutin Dimitrije- 
vić (późniejszy współorganizator zamachu sarajewskiego), byli rzecz
nikami idei jugosłowianizmu, tzn. zjednoczenia południowych Słowian 
wokół Serbii ze wsparciem rosyjskim23. Austro-Węgry nie tylko traci
ły sojusznika, którym Serbia była pod rządam i Obrenoviciow, ale co 
gorsza -  eks-sojusznik stał się niemal z dnia na dzień wrogiem.

Kolejna zmiana to próba wypowiedzenia Włochom wojny -  wojny 
o charakterze prewencyjnym. Formalnie od roku 1882 Włochy pozo
stawały sojusznikiem Austro-Wegier i Niemiec24. W Wiedniu wobec 
południowego sąsiada panowała nieufność. Wprawdzie nie było bez
pośrednich na to dowodów, ale w kręgach wojskowych dominowało 
przekonanie, że Rzym potajemnie wspiera włoską irredentę w Dal
macji na Półwyspie Istria  oraz w południowym Tyrolu25. O ile jednak 
Serbia mogła liczyć na wsparcie Rosji, o tyle Włochy (formalny so
jusznik Wiednia) byłyby w wypadku konfliktu z Austro-Węgrami osa
motnione. Dlatego też nowy szef Sztabu Generalnego był zdania, że 
pierwszym obiektem ataku C. i K. Armii w wojnie prewencyjnej po
winny być właśnie Włochy. Generał Conrad von Hötzendorf opraco
wał specjalne memorandum dla szefa C. i K. dyplomacji Alois Lexa 
von Aerenthala, w którym domagał się znalezienia pretekstu do wy
powiedzenia wojny Italii. Wskazywał na popieranie przez Rzym wło

21 H. R u m p l e r :  Eine Chance für Mitteleuropa. Bürgerliche Emanzipation und  
Staatsverfall in der Habsburgermonarchie. Wien 1997, s. 516 i nast.

22 G. K r o n e n  b i t t e r :  „Krieg im Frieden”..., s. 248 i nast.
2:t M. Ta n t y: Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne. Warszawa 2003, s. 35.
21 H. R u m p l e r :  Eine Chance für Mitteleuropa..., s. 577. Por. także: Dejiny Rakou- 

ska. Red. V. W e b e r .  Praha 2002, s. 443-445.
:’’J. K i r c h h o f f :  Die Deutschen in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Ihr 

Verhältnis zum Saat, zur deutschen Nation und ihr kollektives Selbstverständnis (1866/67  
-1918).  Berlin 2001. s. 188.
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skiej irredenty zagrażającej integralności terytorialnej Austro-Węgier. 
Uważał, że przy słabości militarnej Italii wojna prewencyjna przeciw 
tem u krajowi musi przynieść zwycięstwo. Tego rodzaju sukces m iał
by dwa bardzo isto tne następstw a: po pierwsze: wzrósłby p restiż  
M onarchii Habsburskiej traktowanej w coraz większym stopniu jako 
k lien tka  „wilhelmińskiej” Rzeszy; po drugie: południowo-zachodnie 
granice Austro-W ęgier zabezpieczone zostałyby na długie la ta . Po
nadto  tak a  łatw a do wygrania (według Conrada von H ötzendorfa) 
i niezbyt długa wojna miała jeszcze inny, istotny aspekt. Otóż nowy 
szef Sztabu Generalnego był głęboko przekonany, że tylko praw dzi
wy konflikt zbrojny zweryfikuje potencjał bojowy armii. Takiego do
świadczenia C. i K. Armia od 1866 roku nie posiadała26.

Szef Sztabu Generalnego złożywszy memorandum w sprawie wojny 
prewencyjnej przeciw Włochom na ręce szefa C. i K. Dyplomacji, wie
rzył, że trafi ono z odpowiednią adnotacją m inistra  von A erenthala 
na biurko cesarza Franciszka Józefa. Jednak m inister spraw zagra
nicznych kazał je po prostu odłożyć ad acta. Nie powiadomił też sę
dziwego władcy o pomysłach nowego szefa Sztabu Generalnego. Con
rad  von Hötzendorf zrozumiawszy, że na wspierające go pośrednic
two von A erenthala liczyć nie może, szukał sposobności, by osobiście 
przedstawić swą koncepcję Franciszkowi Józefowi. Gdy w końcu uzy
skał audiencję u cesarza, wprost, bez jakichkolwiek dyplomatycznych 
zabiegów, wyłożył cesarzowi swe plany. Starzejący się władca daleki 
był od wojennego zapału. Conrad von Hötzendorf przy całym swym 
braku dyplomacji zrozumiał, że wobec Franciszka Józefa musi użyć 
innych argumentów za wojną prewencyjną przeciw Italii niż tych, ja 
kich używał w rozmowach z następcą tronu czy m inistrem  von Aeren- 
thalem . Tym ostatnim  udowadniał, że Włosi oprócz wspierania an ty 
austriackiej irredenty rozbudowują system fortyfikacji na północno- 
-wschodnich granicach i intensywnie um acniają siły zbrojne. O dkła
danie zbrojnej rozprawy z Włochami tylko je wzmacnia, czas pracuje 
na ich korzyść27.

Generał Conrad von Hötzendorf jako człowiek nadprzeciętnie in te 
ligentny rozumiał, że racjonalne argum enty nie przekonają sędziwe
go monarchy. Wobec cesarza użył zatem odmiennej perswazji. Wojnę 
z W łochami przedstaw iał jako w zasadzie grę w ojenną z pełnym i, 
gwarantowanymi szansam i na sukces. Niepomny na argumenty, k tó
rych używał wobec Franciszka Ferdynanda i szefa dyplomacji, do
wodził Franciszkowi Józefowi, że arm ia włoska dysponuje p rzesta 

G. K r o n e n b i 11 e r. „Krieg im Frieden "..., s. 76-77. 
-7 L. W i n d e  r: Der Thronfolger..., s. 347.
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rzałym sprzętem, a na północy w pobliżu granic z Austro-W ęgrami 
ma tylko jedną stosunkowo silną fortecę -  mianowicie Weronę. Zdo
bycie pozostałych miało być kw estią kilkunastu zaledwie godzin. Con
rad von Hötzendorf przekonywał, że w ciągu kilkudziesięciu godzin 
C. i K. Armia zajmie Mediolan i Wenecję. Siła tych argum entów -  
przemawiająca głównie do wspomnień Franciszka Józefa z la t jego 
młodości -  nieomal nakłoniła władcę do zaakceptowania planu28.

Postarzały cesarz zupełnie nie podzielał jednak pozytywistycz- 
no-darwinowskiego światopoglądu swego szefa Sztabu Generalnego. 
Dla Franciszka Józefa m oralna sfera działań politycznych była co 
najmniej równie ważna, jak  ich skuteczność. Cesarz odmówił Conra
dowi von Hötzendorfowi zgody na realizację jego planów, bo po pro
stu nie wyobrażał sobie, by bez istotnych i poważnych powodów wy
powiedzieć wojnę sojuszniczemu krajowi29. Ta jaw na niechęć władcy 
Austro-W ęgier do planów wojny prewencyjnej bynajm niej generała 
Conrada von Hötzendorfa do tej idei nie zniechęciła. Kolejna okazja 
nadarzyła się w 1908 roku. Tym razem jednak porywczy szef Sztabu 
Generalnego C. i K. Armii zmienił potencjalny obiekt ataku. Po trzy
dziestu latach okupacji Bośni i Hercegowiny Austro-Węgry dokonały 
formalnej aneksji tego terytorium . Franciszek Józef ostatecznie wy
raził zgodę na ten krok, gdy szef dyplomacji zapewnił go, że Rosja 
ceni zdanie innych mocarstw europejskich: nawet jeśli wyrażą deza
probatę, to dalej się nie posuną30.

Ponadto świadom s tra t terytorialnych, jakie M onarchia poniosła 
we Włoszech w XIX stuleciu, Franciszek Józef chciał przejść do h i
storii jako „cesarz zdobywca”, choć aneksja ta przysporzyła więcej pro
blemów niż pożytku. Jedynym zyskiem było w istocie skrócenie połu
dniowo-wschodniej granicy Austro-Węgier, choć do tego wystarczało 
status quo sprzed 6 października 1908 roku.

W Belgradzie aneksja ta  wywołała oburzenie. Próby zbliżenia 
z Serbią podejmowane przez von Aerenthala w latach 1906-1907 legły 
teraz w gruzach. Serbowie (ze względu na liczną mniejszość serbską 
w Bośni i Hercegowinie) uznali aneksję niemal za okupację własnego

28 Ibidem, s. 347. Por. także: F.C. H ö t z e n d o r f  von: Aus meiner Dienstzeit. Bd. 1. 
W ien-Leipzig—München 1921, s. 203.

28 A. P a l m e r :  Franz Joseph I. Kaiser von Österreichund König uon Ungarn. München
1995, s. 415-416. Swoiście pojmowanej rycerskości cesarz pozostał wierny do końca 
swego życia. Gdy po wystosowaniu ultimatum  pod adresem Belgradu wracający z ku
racji w Karlovych Varach głównodowodzący armii serbskiej został zatrzymany w Bu
dapeszcie, Franciszek Józef na wieść o tym nakazał go uwolnić i cesarską salonką  
dostarczyć do serbskiej granicy. Ibidem, s. 463.

M A.J.P. Ta y 1 o r: The Habsburg Monarchy. ¡809-1918.  London 1948, s. 292 i nast.
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terytorium . Odpowiedzią części elit politycznych Wiednia i Budapesz
tu  stało się hasło „Serbia musi umrzeć” („Serbien muss Sterbien”)31. 
Generał von Hötzendorf uznał, że takiej sposobności nie można za
przepaścić. Opracował kolejny plan wojny prewencyjnej -  tym razem 
przeciw Serbii. Kraj ten -  jego zdaniem -  był ośrodkiem południowo- 
słow iańskiej irred en ty  w spierającym  an ty h ab sb u rsk ą  działalność 
w Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji. W ocenie generała Conra
da von Hötzendorfa, jedyny bliski sojusznik Serbii (i idei południowo- 
słowiańskiej) -  Rosja -  jest tak dalece osłabiony klęską w wojnie z J a 
ponią oraz rewolucją lat 1904-1905, że nie zaryzykuje wojny w obro
nie Serbii32.

Von Hötzendorf znając negatywne podejście cesarza do jakiego
kolwiek konfliktu zbrojnego, w który mogłyby się uwikłać Austro- 
-Węgry, próbował pozyskać dla swej koncepcji następcę tronu. P rze
konywał arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, że ten izolowany kon
flikt m usi przynieść M onarchii błyskotliwy sukces z w ym ierną ko
rzyścią polityczną. Serbia zostałaby wyeliminowana z walki o wpły
wy wśród południowych Słowian. A ntyhabsburska agitacja s trac iła 
by głównego mocodawcę. Jednak  Franciszek Ferdynand w ahał się. 
W przeciw ieństw ie do swego protegowanego, poważnie trak to w ał 
ostrzeżenie Wielkiej Brytanii i Francji wzywające Wiedeń do powściąg
liwości. Był ponadto zdania, że odium ewentualnej porażki czy n a 
wet nie dość błyskotliwego zwycięstwa spadłoby nie na posuniętego 
w latach cesarza, lecz właśnie na niego. Dlatego też już w październi
ku 1908 roku w piśmie do swego zwierzchnika -  szefa wojskowej kan
celarii, mjr. A leksandra Bioscha -  nalegał, by szefowi Sztabu Gene
ralnego wyperswadowano jego pomysły. Wprawdzie Franciszek F er
dynand rad  byłby upokorzyć Serbów, żywił jednak obawy co do możli
wości eskalacji lokalnego konfliktu w starciu o europejskim wym ia
rze33.

Podobne obawy miał minister spraw zagranicznych Austro-Węgier 
wspierany w tym względzie przez C. i K. dyplomatów oraz własnych 
urzędników ministerialnych. Nie ulega wątpliwości, że zarówno n a 
stępca tronu, szef dyplomacji, jak  i zdecydowana większość elit poli-

" E. H a n i s c h: Der Lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftge
schichte im 20. Jahrhundert.  Wien 1994, s. 234.

Conrad von Hötzendorf mógł w tej m ierze powołać się na miarodajne opracowa
nia autorstwa oficerów Sztabu Generalnego C. i K. Armii, według których Rosja będzie 
potrzebować co najmniej kilku lat pokoju, aby odbudować swe siły zbrojne po klęsce 
na Dalekim  Wschodzie. G. K r o n e n b i t t e r :  „Krieg im Frieden’’..., s. 86: por. także:
F.C. H ö t z e n d o r f  von: Aus meiner Dienstzeit..., s. 174.

:1:' J. G a l a n d a u e r :  Frantisek Ferdinand d ’Este..., s. 168.
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tycznych Wiednia pragnęli ukrócenia destruktywnych wobec M onar
chii poczynań Belgradu i Rzymu, świadomość jednak nieprzewidzia
nych konsekwencji wszczęcia konfliktu była w tym wypadku czynni
kiem hamującym. Conrad von Hötzendorf musiał zadowolić się spraw 
nością częściowej mobilizacji34.

Wojowniczy szef Sztabu G eneralnego nadal eksperym entow ał 
w forsownych manewrach, przygotowując siły zbrojne Austro-Węgier 
do prowadzenia wojny o zdecydowanie zaczepnym charakterze. Ko
le jna dogodna dla Conrada von H ötzendorfa okazja pojaw iła się 
w lipcu 1911 roku. Włochy wypowiedziały wojnę Turcji. Kampania prze
biegała dla Włochów niezbyt pomyślnie, a w każdym razie ukazała 
w całej rozciągłości nieudolność armii włoskiej. Conrad von Hötzen
dorf opracował liczne memoranda adresowane do cesarza, następcy 
tronu oraz szefa dyplomacji, domagając się w coraz mniej dyploma
tyczny sposób a taku  na Italię. Stw ierdził wprost: „Nie skorzystać 
z szansy, k tó rą  zsyła nam los, równa się samobójstwu”35. N atarczy
wość Conrada von Hötzendorfa wywołała irytację cesarza Francisz
ka Józefa. Gdy następca tronu zażądał dymisji m inistra wojny Fran- 
za von Schönaicha, proponując na to stanowisko gen. M oritza von Auf- 
fenberga, sędziwy władca zgodził się, domagając się jednak równo
czesnej dymisji szefa Sztabu Generalnego36. Franciszek Ferdynand 
początkowo bronił swego protegowanego. W liście do cesarza stw ier
dzał: „Wiem doskonale, że podmarszałek Conrad von Hötzendorf ma 
tak  jak wszyscy ludzie wady, że trzeba go hamować w zbytniej gorli
wości. [...] Jednak wydaje mi się, że nadgorliwy szef Sztabu G eneral
nego jest lepszy niż całkowity indolent, podatny na wpływy zewnętrzne 
figurant będący nam iastką m inistra wojny. Dlatego też zwracam się 
do Jego Wysokości z prośbą, by Conrada nie odwoływać”37.

Tym razem  cesarz był zdecydowany. Zgodził się wprawdzie na 
zmianę m inistra wojny, ale jednocześnie zdymisjonował szefa Sztabu 
Generalnego dnia 2 grudnia 1911 roku. Przyczyną tego stanu rzeczy 
stały się niewybredne ataki Conrada von Hötzendorfa na szefa C. i K. 
Dyplomacji. Cesarz zresztą przed udzieleniem dymisji, na audiencji 
15 listopada 1911 roku, przestrzegł wojowniczego generała: „Moja po
lityka jest polityką pokoju. Do tej polityki wszyscy m uszą przywyk-

:u A. S k e a d: Der Fall deshauses Habsburg. Der uneeitige Tod eines Kaiserreichs. 
Berlin 1993, s. 294.

;l"' F.C. H ö t z e n d o r f  von: Aus meiner Dienstzeit..., s. 203.
G a 1 a n d a  u e r: Frantisek Ferdinand d ’Este..., s. 172.

'■ Cvt. za: G. H o l l e r :  Franz Ferdinand von Österreich-Este. Wien 1982, s. 167-
168.
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nąć. I w tym sensie mój m inister spraw zagranicznych prowadzi poli
tykę. Jes t możliwe, nawet wysoce prawdopodobne, że dojdzie do woj
ny. Ale będziemy ją  prowadzić dopiero, k i e d y  W ł o c h y  n a s  z a 
a t a k u j ą ”38 [podkr. -  R.K.]. N astępcą Conrada von Hötzendorfa zo
stał generał Blasius Schemua.

Wojskowy ów był in te lek tualistą  o bardzo szerokich horyzontach. 
Uważał, że Austro-W ęgry m uszą prowadzić ak tyw ną politykę ze
wnętrzną, co jednak nie oznaczało, że był zwolennikiem działań rady
kalnych jak jego poprzednik. Siły zbrojne miały być ostatecznym a r
gumentem dyplomacji, a nie pierwszym39.

W przeciw ieństw ie do Conrada von Hötzendorfa generał Sche
mua nie był człowiekiem przebojowym, przedkładał gry wojenne w Szta
bie Generalnym nad wielkie i kosztowne manewry40. Zapewne byłby 
idealnym szefem Sztabu Generalnego w czasach pełnej stabilizacji 
w otoczeniu zewnętrznym Monarchii. Sytuacja zaś w bliskim sąsiedz
twie Austro-Węgier w 1912 roku mogła budzić uzasadniony niepokój. 
W wyniku I wojny bałkańskiej zdecydowanie umocniły się Włochy 
i Serbia. Spełniała się przepowiednia Conrada von Hötzendorfa, że 
czas pracuje na niekorzyść Austro-Węgier. Pozostając na uboczu, bacz
nie obserwował on rozwój sytuacji na Bałkanach. Swe refleksje w yra
ził w kilku memorandach złożonych na ręce nowego m inistra spraw 
zagranicznych Austro-W ęgier -  hrabiego Leopolda Berchtolda oraz 
oczywiście następcy tronu. Początkowo proponował sojusz z państw a
mi bałkańskim i (Conrad von Hötzendorf był pod wrażeniem m ilitar
nych sukcesów Bułgarii, Grecji i Serbii w wojnie przeciw Turcji), aby 
mieć wolną rękę w konfrontacji z jugosłowiańskim Piemontem. Ten 
pomysł zyskał aprobatę Franciszka Ferdynanda, który przekonał ce
sarza do ponownego powołania z dniem 12 grudnia 1912 roku Conrada 
von Hötzendorfa na stanowisko szefa Sztabu Generalnego41.

W parę dni później na audiencji u cesarza Franciszka Józefa pow
tórzył swe znane już monarsze poglądy: trzeba natychm iast wypo
wiedzieć wojnę Serbii, inaczej jugosłowiański Piem ont zagrozi in te 
gralności terytorialnej monarchii. Sukces m ilitarny -  w co Conrad 
von Hötzendorf nie wątpił -  nie tylko pozwoli na zażegnanie niebezpie

:IR Cyt. za: F. H e r r  e: Kaiser Franz Joseph.... s. 427. Zwalniając Conrada von Hötzen
dorfa, cesarz powiedział mu wprost: „Es tut mir leid, nach reiflicher Überlegung bin ich 
aber genötig, S ie von Ihren jetzigen Dienstposten zu entheben und Sie zum Arm eein
spektor zu ernennen. Die Gründe sind Ihren ja bekannt, darüber ist es nicht notwendig 
zu reden“. Cyt.. za: ibidem.

1:1 G. K ro n e n b i 11 e r: „Krieg im Frieden".... s. 126-131.
Ibidem, s. 138-139.

" R.A. K a n n :  Erzherzog Franz Ferdinand Studien. Wien 1976, s. 217 i nast.
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czeństwa na południowo-wschodnich rubieżach monarchii, ale wzmo
cni jej prestiż42.

Cesarz nawet gotów był zgodzić się z argum entam i szefa Sztabu 
Generalnego, jednak przeciwnikiem tych pomysłów okazał się też na 
stępca tronu. Bynajmniej nie ze względu na pacyfizm. Jednakże arcy- 
książę Franciszek Ferdynand miał głębokie przeświadczenie o tym, 
że wojna Austro-Węgier z Serbią mogłaby przekształcić się z konfliktu 
lokalnego w ogólnoeuropejski o trudnych do przewidzenia konsekwen
cjach. Niemal równo na rok przed zamachem w Sarajewie powiedział 
do swej małżonki w obecności szefa wojskowej kancelarii, następcy tro
nu, płk. Karla von Bardolffa: „Pomysły Conrada są  szaleństwem. Wojna 
z Rosją to nasz koniec. Jeśli wystąpimy przeciw Serbii, Rosja stanie za 
nią, co oznacza dla nas wojnę z Rosją. Chyba że chcemy, aby cesarz Au
strii i car Rosji strącili się nawzajem z tronu i utorowali drogę rewolu
cji”43.

Słowa arcyksięcia zabrzmiały proroczo. To paradoks, ale z dużą 
dozą prawdopodobieństwa można przyjąć tezę, że gdyby Franciszek 
Ferdynand przeżył zamach sarajewski, byłby przeciwny wszczynaniu 
wojny z Serbią. Conrad von Hötzendorf wykorzystał tę okazję do re 
alizacji swych idei tym razem z błogosławieństwem cesarza oraz au- 
stro-węgierskiej dyplomacji.

Czy wcześniejsze urzeczywistnienie jego planów (tj. wojny prewen
cyjnej z Włochami w 1906 r., a z Serbią -  w 1909 r.) mogłoby zmienić 
bieg historii? Z militarnego punktu widzenia konflikt z izolowanymi 
politycznie (i m ilitarnie) Włochami, a potem Serbią przyniósłby za
pewne Austro-Węgrom sukces. Czy to jednak uchroniłoby dualistycz
ną  monarchię od rozpadu, jest zupełnie in n ą  kwestią. W ewnętrzne 
przyczyny jej dekompozycji były równie istotne, jak zewnętrzne.

A'~ J. G a 1 a n d a u e r: Frantiśek Ferdinand d'Este..., s. 174.
Cyt. za: F. He e r :  Der Kampf..., s. 307.
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Sylw ester Wróbel

Rozwój lokalny. Modele i koncepcje

Zagadnienie dynamiki społecznej jest obecne w nauce od począt
ku zainteresow ania życiem społecznym. Geneza zmian społecznych, 
ich charakter, sens, struktura i funkcje, powtarzalność ruchu społecz
nego, jego ciągłość, jednostajność to zagadnienia, jakimi uczeni zajmo
wali się już w starożytności. Wraz ze sformułowaniem poglądu o kie
runkowym charakterze niektórych form dynam iki społecznej wyło
niły się nowe problemy badawcze, obejmujące między innymi przy
czyny kierunkowości zmian społecznych, kierunki, w których one podą
żają, oraz cele bądź skutki, ku którym prowadzą. Od oświecenia zaś 
rozwój stał się paradygm atem  teorii dynamiki społecznej, ekonomicz
nej i politycznej. Odnajdziemy to pojęcie występujące pod w łasną 
nazwą bądź przyjmujące postać teorii wzrostu, jak w klasycznej szkole 
ekonomii angielskiej czy niemieckiej, G.W.F. Hegla teorii ruchu ducha 
dziejów, K. M arksa teorii ruchu formacji społeczno-ekonomicznych 
czy modeli ewolucji społecznej M. Spencera, A. Comte’a i J.S. Milla, 
dominujących w XIX-wiecznej myśli społecznej1. Początek XX wieku 
przynosi co prawda w nauce, zwłaszcza w socjologii i nauce o polityce, 
krytykę problematyki rozwoju społecznego, k tó rą  uznano za nazbyt 
obciążoną XIX-wiecznymi spekulacjami filozoficznymi i konotacjami 
aksjologicznymi, oraz wzrost zainteresowania bardziej neutralną, zda
niem badaczy, kategorią zmiany społecznej2. Odwrót od problematy
ki przeobrażeń kierunkowych nie był jednak długotrwały, jako że już 
pod koniec pierwszej połowy ubiegłego wieku badacze dostrzegli ogra-

'B . J a ł o w i e c k i :  Rozwój lokalny. W arszawa 1989, s. 15-16.
- S. W r ó b e l :  Rozwój polityczny w koncepcjach funkcjonalistycznych. „Studia Nauk 

Politycznych” 1988, nr 5, s. 107.
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niczoną użyteczność kategorii zmiany w charakterystyce procesów 
społecznych. Próbowano łączyć ze sobą pojęcie zmiany i rozwoju. Przy
czyniły się do tego zarówno socjologiczne ujęcia zagadnień ekonomicz
nych, ponowny wzrost zainteresowania antropologią kulturalną, szcze
gólnie relatywizmem kulturalnym , oraz wpływ, jaki na rozwój nauk 
społecznych wywarła twórczość Talcotta Parsonsa. To dzięki niemu 
w niemałej mierze problematyka ewolucjonizmu, w funkcjonalistycz- 
nej wersji, stała się na nowo przedmiotem zainteresowania socjologii 
i innych dyscyplin humanistycznych*.

Choć stanowi przedm iot badań empirycznych, studiów i analiz 
teoretycznych oraz refleksji filozoficznej, pojęcie rozwoju dalekie jest 
od klarowności. Powodów takiego stanu  rzeczy je s t wiele. W tym 
miejscu wymienię jedynie te, które, jak sądzę, są  najistotniejsze.

Po pierwsze, nauki społeczne ciągle jeszcze nie uporały się z zada
niem wyodrębnienia specyficznej dla nich dziedziny przedmiotowej, 
co pozwoliłoby zidentyfikować fakty, zjawiska i procesy bezspornie do 
jej obszaru przynależące.

Po wtóre, sporny charakter ciągle jeszcze mają, a przynajmniej nie 
są  powszechnie akceptowane, przyjmowane przez przedstawicieli róż
nych nurtów i orientacji badawczych, założenia zarówno natury  onto- 
logicznej, jak i epistemologicznej. Jeden obraz rzeczywistości społecz
nej, w tym także istoty, roli i funkcji rozwoju, pojawia się z przyjęciem 
założenia, iż źródłem dynam iki społecznej pozostają konflikty s ta 
nowiące im m anentny czynnik życia społecznego, jak uważali choćby 
K. Marks, R. Dahrendorf, L. Coser, L. Gumplowicz czy A. Touraine. 
Zupełnie inny natom iast wyłania się z rozważań opartych na prze
konaniu, iż powstanie, istnienie i rozwój społeczeństw warunkowane 
jest dominacją tendencji równoważących i integrujących w procesach 
społecznych, w arunki ich życia zaś wyznacza niekonfliktowy model 
ładu społecznego. Takie ujęcie problemu można odnaleźć u funkcjo- 
nalistów oraz strukturalistów .

Po trzecie, nieostra semantycznie jest znaczna część pojęć używa
nych w naukach społecznych. Często wywodzą się one z języka po
tocznego bądź przynajmniej są  używane zarówno w życiu codziennym, 
jak też w badaniach naukowych. W ustach polityków czy przedsię
biorców, artykułach prasowych czy m anifestach politycznych rozwój 
nabiera często wąskiej, kontekstualnej, bądź na odwrót, ogólnikowej

"D. M a r t i n d a l e :  Prominent Sociologists since World War II. Ohio 1975; J. S z a c  - 
k i: Historia myśli socjologicznej. Warszawa 1983, T. 2, s. 791—800; N.S. B u c h a n a n ,
H.S. E 11 i s: Approaches to Economic Development: Principles, Problems and Policies. 
New York 1959.
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czy enigmatycznej treści. Bywa też, iż takie niekategorialne rozumie
nie term inu pojawia się w nauce, na przykład jako przedmiot ekono
micznych, socjologicznych czy politologicznych analiz programów par
tyjnych, dążeń ruchów społecznych czy żądań ekonomicznych różnych 
grup społecznych.

Po czwarte, możliwości skonstruowania definicji i teorii rozwoju 
na przeszkodzie s ta ją  sprzeczne oczekiwania. Z jednej strony okre
ślenie tego pojęcia powinno pozostawać na tak  wysokim poziomie 
ogólności, aby obejmowało całą dziedzinę przedmiotową, co nieuchron
nie prowadzi do definicji abstrakcyjnych, wydobywających jedną lub 
kilka -  uznanych za konstytutywne bądź atrybutyw ne -  właściwości 
zjawiska. Z drugiej zaś winno ono być tak  szczegółowe, aby obejmo
wało specyfikę ekonomicznego, społecznego czy politycznego wymia
ru rozwoju. R ezultatem  tego jest formułowanie zarówno ogólnych, 
jak i szczegółowych definicji i modeli zjawiska.

Po piąte, nie można nie dostrzegać podstawowej przyczyny w ąt
pliwości odnoszonych do celowości i zasadności stosowania pojęcia 
rozwoju w nauce, jak ą  pozostaje jego niejednoznaczność. Bodaj na j
bardziej spornymi kwestiami w koncepcjach rozwoju, a również po
stępu, są  cel (bądź cele) oraz kryteria oceny zmian społecznych w ka
tegoriach przeobrażeń kierunkowych. Mimo postępującego procesu 
umiędzynarodowienia oraz globalizacji życia społecznego wątpliwe 
jest, czy świat osiągnie kiedykolwiek taki poziom, jeśli nie jednolito
ści, to podobieństwa różnych kręgów kulturowych, aby pojawił się 
oparty na tych samych lub zbieżnych podstawach sposób pojmowania 
dynamiki społecznej. Choć rozwój wydaje się jedną z najważniejszych 
kategorii opisu współczesnego świata, to trudno mówić, ze względu 
na swoistości kulturowe różnych regionów św iata, o jednym  p a ra 
dygmacie rozwoju. Uwikłanie w konteksty kulturowe, ideologiczne, 
religijne w sposób nieunikniony powoduje przem ieszanie naukowe
go wątku dyskusji z politycznym czy ideologicznym, kierującymi się 
odmiennymi kryteriam i. Dobrą ilustracją tego stanu rzeczy są  książ
ki Benjamina R. Barbera czy Samuela R Huntingtona.

Po szóste wreszcie, większość określeń rozwoju, aby uniknąć ogól
nikowej formuły, iż jest ten proces całokształtem zmian, jakim ulega 
jakiś obszar życia społecznego, bądź dyskusyjnych definicji ujmujących 
go jako etapowy proces prawidłowych zmian obiektów społecznych, 
odwołuje się do kryteriów ocennych. Pozwalają one na przedstawienie 
go jako procesu bądź ciągu przeobrażeń prowadzących od stanów wcześ
niejszych, prostszych, mniej rozwiniętych bądź mniej doskonałych ku 
późniejszym, bardziej złożonym, rozwiniętym czy doskonałym. Czyni to 
problematyczną obiektywność, jednoznaczność, a zwłaszcza precyzyj
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ność kryteriów i m iar tego zjawiska, co jest powodem jego krytyki przez 
część badaczy społecznych.

Trafnie sytuację istniejącą w naukach społecznych, która powsta
ła w wyniku wymienionych przyczyn, charakteryzuje B. Jałowiecki, 
pisząc, iż „socjologiczne teorie rozwoju, ogólnie rzecz biorąc, można 
podzielić na cztery kategorie. Do pierwszej z nich należą teorie, które 
na podstawie analizy rzeczywistości m ają doprowadzić do przyczy
nowego wyjaśniania zjawisk społecznych, umożliwiając konstruow a
nie weryfikowalnych hipotez dalszego przebiegu procesów. Kłopot 
jednak polega na tym, że tego typu teorii nie udało się na razie skon
struować. Drugim rodzajem są  teorie, które porządkują i organizują 
poszczególne zjawiska i u s ta la ją  między nimi związki przyczynowe, 
które jednak nie układają się w łańcuchy, a więc uniemożliwiają prze
widywanie kierunku zmian. Tego rodzaju konstrukcje nazywamy teo
riam i średniego zasięgu.

Dalsze dwa rodzaje konstrukcji intelektualnych, zwane często po
tocznie teoriami, nie są  nimi w ścisłym tego słowa znaczeniu. Pierwsze 
opierają się wprawdzie na analizie rzeczywistości; wypowiadają się 
jednak na tem at przyszłego przebiegu procesów społecznych, których 
param etry w większości są  nieznane, a weryfikacja jest możliwa do
piero ex post. Do tej kategorii należą zarówno plany ewolucyjnych prze
kształceń, jak i programy radykalnych, rewolucyjnych zmian. Do d ru 
giego typu zaliczyć można prognozy zmian społecznych, formułowane 
na podstawie apriorycznych założeń, czyli przepowiednie. W tym sa 
mym nurcie znajdują się również najbardziej ogólne wizje pożądanych 
na ogół stanów rzeczy, inaczej mówiąc -  utopie społeczne”4.

W tym stanie rzeczy racjonalne wydawałoby się albo zaniechanie 
dalszych badań dynamiki społecznej w kategoriach rozwoju, albo ogra
niczenie kręgu rozważań do relatywnie najmniej spornych ich obsza
rów, obejmujących przede wszystkim  m ierzalne ilościowo aspekty, 
wyrażające głównie ekonomiczny i techniczny ich wymiar. W istocie 
jednak przyjęcie któregokolwiek z tych wariantów postępowania nie 
rozwiązuje problemu. Pierwszy łączy się nieuchronnie z koniecznością 
zmiany wielu istotnych założeń ontologicznych znajdujących się u pod
staw nowożytnych badań społecznych i uznających kierunkowy cha
rak ter wielu zmian społecznych na czele. Oznaczałoby także zanego
wanie jednego z najważniejszych paradygmatów naukowych. Drugi zaś 
wiązałby się z niemożliwym do zaakceptowania zawężeniem obszaru 
i perspektywy badawczej. Współczesne koncepcje i teorie rozwoju nie 
mogą abstrahow ać od jego pozaekonomicznych i pozatechnicznych

J B. J a ł o w i e c k i :  Rozwój lokalny...,  s. 15.
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wymiarów. Społeczny aspekt rozwoju jest coraz częściej pojmowany 
nie tylko jako równorzędny, ale nawet dominujący w procesie.

W przypadku rozwoju lokalnego dodatkowym problemem jest brak 
propozycji teoretycznych odpowiadających specyfice tego poziomu or
ganizacji życia społecznego. Tym bardziej, iż przedmiot badań wydaje 
się bardzo niejednorodny. Zespoły uwarunkowań, czynników, okolicz
ności i mechanizmów rozwoju wspólnych małej społeczności wiejskiej 
wysoce jednorodnej pod względem pochodzenia, zawodowym, m ental
nym, obyczajowym, religijnym czy kulturowym, oraz mieszkańców świa
towej czy regionalnej metropolii, pod wszystkimi względami lub ich 
większością znacznie bardziej zróżnicowanej, daleko bardziej mobilnej 
i żyjącej w otoczeniu zdolnym do zaspokajania znacznie większej liczby 
potrzeb społecznych5, ograniczają się w zasadzie do tych, które mają 
najbardziej ogólny charakter, odnosząc się na przykład do zaspokaja
nia potrzeb, współistnienia endo- i egzogennych determ inant rozwoju 
czy konieczności istnienia określonych zasobów rozwoju, których uogól
niane rodzaje pozostają wspólne wszystkim społecznościom lokalnym.

Problem atyka rozwoju lokalnego stała się przedmiotem wzmożo
nego zainteresow ania badaczy w drugiej połowie ubiegłego stulecia. 
Jego przyczyn można upatrywać w kilku zjawiskach.

W połowie XX wieku, po ponad dwóch wiekach dominacji proce
sów kształtow ania się i rozwoju społeczeństwa masowego, którego 
symbolami stały się scentralizowana władza, koncentracja ludności 
w ośrodkach miejskich, masowe instytucje życia społecznego, nastąpił 
nawrót do lokalnej organizacji życia społecznego. Niektórzy badacze 
piszą nawet o renesansie lokalizmu. Nie w pełni są  jasne przyczyny 
jego pojawienia się. Na pewno składają się na nie postęp techniczny, 
nowe formy organizacji życia wielkomiejskiego, znużenie masowymi 
wzorami życia społecznego czy wzrost znaczenia wartości n iem ate
rialnych.

Po wtóre, regionalizacja i lokalizacja procesów gospodarczych 
uczyniły niezbędną dekoncentrację oraz decentralizację struk tu r i in
stytucji społecznych. Ich nieodzowność wzmocniła zaś coraz większa 
ociężałość i towarzysząca jej malejąca skuteczność funkcjonowania 
scentralizowanego państwa, ponoszącego coraz wyższe koszty odgór
nej regulacji procesów społecznych. Reformy decentralizacji władzy 
i adm inistracji publicznej objęły w drugiej połowie ubiegłego stulecia 
nawet państw a demokratyczne uważane, jak Francja, za symbol pań
stwa scentralizowanego, a także reżimy autorytarne, zarówno prawi

•' Por. F. T ó n n i e s: Wspólnota i społeczeństwo. Warszawa 2002; B. J a ł o w i e c k i :  
Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa 2000.
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cowe, jak i lewicowe. Regionalne i lokalne organy władzy wyposażo
no w odrębne kompetencje, finansowe instrum enty  realizacji zadań 
i inne atrybuty samodzielności w życiu publicznym, jak  choćby osobo
wość praw na czy prawo do ochrony sądowej.

Po trzecie, wytwarzanie wielu nowoczesnych produktów, a w jesz
cze większym stopniu oferowanie usług, nie wymaga pow staw ania 
i rozwoju dużych miejskich skupisk przemysłowych, jakim i były cen
tra  lub okręgi industrialne. Co więcej, zasady ekonomiki sprzedaży 
bądź świadczenia usług w ym agają rozproszenia wytwórców i pozo
staw ania jak najbliżej rynku konsumentów, jeśli nie w wymiarze prze
strzennym, to przynajmniej społecznym. Rozwój sektorów nowoczes
nych technologii oraz usług ściśle powiązany jest z lokalnymi zasoba
mi nie tylko surowcowymi czy energetycznym i, ale także ludzkimi 
(wyrażającymi się choćby w dużych zdolnościach organizacyjnych, 
wysokim wykształceniu, niespotykanej gdzie indziej lojalności bądź 
dyscyplinie pracy czy specyficznych umiejętnościach), organizacyjny
mi, ekologicznymi czy infrastrukturalnym i.

Po czwarte, nie bez znaczenia dla decentralizacji gospodarczej, 
adm inistracyjnej i politycznej były problemy, takie jak wyczerpywa
nie się złóż niektórych surowców bądź pogorszenie się ich dostępno
ści, trudności w zaspokajaniu szybko rosnącego popytu na energię, 
jej źródła i nośniki, a także wzrastający sprzeciw wobec uwzględnia
jącej wyłącznie kryteria  ekonomiczne eksploatacji środowiska n a tu 
ralnego.

Znaczącym dla zmiany modeli i koncepcji rozwoju gospodarczego, 
a w ślad za nim także społecznego, był kryzys gospodarczy la t siedem
dziesiątych XX wieku, spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie, 
której jednym z rezultatów stało się ograniczenie wydobycia ropy naf
towej. Przyczynił się do sformułowania nowych koncepcji, jak choćby 
oddolnej drogi rozwoju opierającej się na lokalnych zasobach finanso- 
wychfi.

Pojęcie rozwoju jest, jak już wspomniałem, różnie pojmowane w li
teraturze przedmiotu. Część badaczy utożsamia je ze specyficznym ty
pem zmian społecznych, który cechują kierunkowość, a nawet nieod
wracalność, ciągłość, sekwencyjność, autodynamizm, holizm oraz esen- 
cjalizm, przy czym autodynamizm, kierunkowość i esencjalizm, zda
niem części badaczy, stanowią najistotniejsze właściwości zjawiska7.

6 J.J. P a r y s e k :  Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań 1997, s. 48.
7 J. T o p o l s k i :  Prawda i model w historiografii. Łódź 1982; W. K r a j e w s k i :  

Pojęcia rozwoju i postępu. W: Założenia teoretyczne badań nad rozwojem historycznym.  
Red. J. K m i t a .  W arszawa 1974. s. 26 i nast.
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Inni badacze eksponują kierunkowy charak ter rozwoju, prowa
dzący najczęściej do wzrostu zróżnicowania bądź złożoności zjawiska 
albo zwiększenia się liczby jego elementów. Takie odniesienie poję
cia zaproponował J. Szczepański: „[...] jeżeli zmiany zachodzące w da
nym systemie prowadzą do zróżnicowania lub wzbogacenia jego ele
mentów składowych i (lub) zachodzących między nimi stosunków -  
wtedy mówimy, że system ten się rozwija”8. G unnar Myrdal zaś poj
muje owo zjawisko jako „proces powodujący zmiany zwyżkowe syste
mu społecznego”9.

Trzeci typ definicji odwołuje się do cech kierunkowości i cyklicz- 
ności, których złożenie upodabnia rozwój do, używając fizycznych 
analogii, „ruchu spiralnego”10.

Przedstawiciele czwartego stanowiska w tej m aterii odnoszą roz
wój do kategorii wzrostu lub postępu. Tak czyni na przykład S.N. Eisen- 
stadt, według którego term in ten oznacza „ciągły proces wzrostu, który 
wytwarzany jest przez siły wewnątrz system u i który absorbowany 
jest przez system”11.

M.S. Szczepański zaś pisze, iż „rozwój społeczny jest procesem 
zmian jakościowych o postępowym charakterze”12.

Za punkt wyjścia charakterystyki koncepcji i modelu rozwoju lo
kalnego przyjmiemy drugie z przedstawionych ujęć rodzące najmniej 
wątpliwości i uwag, użyteczne dla opisu oraz wyjaśniania stosunko
wo najszerszego kręgu typów i form kierunkowej zmiany społecznej.

Wielości definicji i określeń rozwoju lokalnego odpowiada mno
gość jego teorii, koncepcji i modeli. Sprowadzając kwestię ich klasy
fikacji do najbardziej ogólnych kategorii, można wyodrębnić dwa ro
dzaje podziałów zjawiska.

Według pierwszego podziału, uwzględniającego ch arak te r uw a
runkowań rozwoju, wyróżnić można trzy jego modele. W pierwszym 
jest on utożsam iany z procesem powstającym i przebiegającym pod

" J. S z c z e p a ń s k i :  Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa 1970, s. 505. Por. 
także W. S z t u m s k i :  Kryteria rozwoju i postępu.  W: Świadomość i rozwój. Red. 
J. L i p i e c .  Kraków 1980, s. 305; P. S z t o m p k a :  Dialektyka teorii i działania w rozwo
ju społecznym. „Historyka” 1982, T. 12, s. 36.

9 G. M y r d a l :  Asian Drama. An Inquiry Into the Poverty of Nations.  Cyt. za: 
B. J a ł o w i e c k i :  Rozwój lokalny..., s. 16.

'"A. P a w l a k :  Próba dialektycznej interpretacji kryteriów rozwoju i postępu. 
W: Świadomość i rozwój..., s. 300.

" S.N. E i s e n s t a d t :  Bureaucracy and  Political Development. In: Bureaucracy  
and Political Development. Ed. J. L a P a l o m b a r a .  Princeton 1963, s. 96.

12 M.S. S z c z e p a ń s k i :  Teorie zmian społecznych. Wybrane zagadnienia. Cz. 1. 
Katowice 1985, s. 13.
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wpływem determ inant wewnętrznych. Najczęściej wymieniane są: lo
kalne środowisko życia społecznego, potrzeby społeczności m unicy
palnych, miejscowe zasoby, instytucje i s truk tu ry  władzy. Zwłaszcza 
potrzeby, determ inujące in teresy  oraz działania społeczne, a także 
możliwości ich zaspokojenia wyrażające się w szeroko pojmowanych 
zasobach, instrum entach i warunkach rozwoju w ażą na jego specyfi
ce. Twórcy modeli egzogennych uznają, iż rozwój lokalny wywoływa
ny jest głównie przez czynniki zewnętrzne. Podkreślają oni zbyt szczu
pły zakres i rozmiary lokalnych czynników, aby samodzielnie bądź 
w dominującym stopniu przyczyniały się do rozwoju. W ślad za tym 
w skazują na niesamodzielność i niesamowystarczalność wspólnot lo
kalnych w wielu dziedzinach życia społecznego. Wreszcie zwolennicy 
trzeciego ujęcia akcentują znaczenie przestrzennych czynników roz
woju, bez przesądzania o jego endo- lub egzogennych uw arunkow a
niach. Do takich ujęć należą zwłaszcza ekonomiczne, jak teoria bazy 
ekonomicznej, biegunów wzrostu czy gospodarki miejskiej, ale także 
socjologiczne, jak choćby teoria metropolii czy sieci m iast11.

Drugi podział wiąże się z wyodrębnieniem wiodącej w procesach 
rozwojowych dziedziny, instytucji bądź formy życia społecznego. Wzią
wszy pod uwagę te kryteria, można wyodrębnić teorie, koncepcje i mo
dele rozwoju:

a) ekonomiczne,
b) socjoekonomiczne,
c) socjologiczne i socjopolityczne.
Do pierwszych należy teoria bazy społecznej. O parta jest ona na 

założeniu o celowości i potrzebie istnienia endo- i egzogennych czyn
ników rozwoju jednostki osadniczej. Według jej twórców, rozwój lo
kalny jest efektem socjalizacji w jakiejś dziedzinie działalności eko
nomicznej, umożliwiającej obniżanie kosztów produkcji, a tym samym 
czyniącym produkty bądź usługi bardziej konkurencyjnymi. Zmniej
szenie kosztów wymaga zwiększania produkcji, a w konsekwencji -  
poszukiwania coraz to nowych pozalokalnych rynków zbytu. Tym sa 
mym miasto lub gmina zaczną odgrywać ponadlokalną rolę, przycią
gając zarówno kapitał inwestycyjny, jak i nową siłę roboczą. Rozwój 
bowiem prowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy oraz wzrostu 
dochodów i poziomu życia ludności.

" E.J. M a l e  c ki: Technology and Economic Development. The Dynamics of Local, 
Regional and  National Competitiveness. London 1992: E.E. M a l i z i a .  E.J. F e s e r :  
Understanding Local Economic Development.  Rutgers, N.J. 1999: T.G. G r o s s  c: Prze
gląd  koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. „Studia Regionalne i Lokalne” 2002, 
nr 1; U. J a 1 o w i e c k i: Społeczna przestrzeń...
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Bywa, iż w ślad za rosnącym znaczeniem gospodarczym w zrasta 
także polityczne, społeczne, naukowe i kulturalne. Gm ina staje się 
odbiorcą dóbr i usług wytworzonych przez inne społeczności lokalne. 
W zrasta jej rola w regionie. Tworzy się w ten sposób samonapędzają- 
cy się mechanizm wzrostu, działający dopóty, dopóki nie nastąpi kry
zys w tej dziedzinie wytwórczości, na k tó rą  jest nastaw iona gospo
darka gminy14.

Także zgodnie z teorią produktu podstawowego, naw iązującą do 
teorii kosztów komparatywnych D. Ricardo, źródłem rozwoju jest dzia
łalność gospodarcza ukierunkow ana na rynki zewnętrzne. Jeśli jed
nak owa druga teoria ujmuje zjawiska ekonomiczne w sposób statycz
ny, to pierwsza trak tu je je jako struktury  dynamiczne służące wyja
śnianiu zmian długookresowych, zwłaszcza zaś wzrostu gospodarcze
go. Według twórcy teorii H. Innesa, najlepszą drogą prowadzącą ku 
lokalnemu rozwojowi jest specjalizacja produkcji, pozwalająca osiąg
nąć maksymalne zyski na rynkach zewnętrznych. Jednakże ten kie
runek rozwoju nie może obejść się bez dodatkowych przedsięwzięć 
w postaci inwestycji infrastrukturalnych, komunikacyjnych, finanso
wania działalności badawczej, obniżania pośrednich kosztów działal
ności przedsiębiorstw  oraz rozwijania szeroko rozumianego otocze
nia biznesu, co miałoby być zadaniem władz lokalnych, ale wymaga 
także pomocy władz państwowych i regionalnych15.

Inna grupa teorii rozwoju wskazuje na przestrzenną jego koncen
trację oraz wynikające z tego konsekwencje ekonomiczne i polityczne. 
Czasoprzestrzenne ujęcie rozwoju społeczno-gospodarczego ukazuje, 
iż proces ten nie zachodzi zawsze i wszędzie z tą  sam ą intensywnością. 
Rozprzestrzenia się różnymi kanałam i i wywiera różnorodny wpływ 
na gospodarkę jako całość. Jeden z najbardziej znanych reprezentan
tów tego stanowiska, F. Perroux, zbudował teorię biegunów wzrostu, 
z założeniem, że istnieją pewne obszary, na których gospodarka rozwi
ja się szybciej niż w pozostałych częściach kraju. Określił je mianem 
biegunów wzrostu. Stanow ią je ośrodki miejskie, w których działają 
przedsiębiorstw a najbardziej rozw inięte i w ytw arzające produkty 
w zaawansowanych technologiach, nowoczesne sektory gospodarki, 
zwłaszcza tak zwanych nowych technologii, czy ośrodki badawcze s ta 
nowiące zaplecze techniczne przem ysłu i usług. Obecnie do k ry te
riów wyodrębniania biegunów wzrostu zalicza się także in frastruk 
tu rę  techniczną i społeczną, węzły telekom unikacyjne, centra te le

lł E.J. M a ł e c k i :  Technology..., s. 24; T.G. G r o s s e :  Przegląd koncepcji..., s. 27.
I:’ D.S. L a n d e s :  Bogactwo i nędza narodów. Dlaczego jedni są tak bogaci, a inni tak 

ubodzy.  Warszawa 2000, s. 332.
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komunikacji, ośrodki adm inistracji i zarządzania, uniwersytety i pla
cówki naukowe, banki, placówki otoczenia biznesu czy instytucje kul
tu ra ln e 16.

Teoria ta  stanowi nawiązanie do niektórych modeli modernizacji 
społecznej, a ściślej -  do koncepcji ośrodków nowoczesności, ujm ują
cych ów proces przestrzennie. Zakłada się w niej nierównomierność 
procesów modernizacyjnych, które początkowo pojawiają się przede 
wszystkim w mających najszersze powiązania ze światem zewnętrz
nym dużych ośrodkach miejskich. Zazwyczaj są  to stolice bądź inne 
m iasta będące centram i adm inistracji publicznej, ośrodki przemysło
we, a także usługowe i naukowo-badawcze. Nowe technologie, rozwią
zania ekonomiczne, innowacje społeczne, kulturalne i polityczne przyj
m ują się w nich najszybciej i nowocześniej, przyczyniając się do do
datkowej przewagi nad resztą  kraju. Dopiero w kolejnych fazach, za
równo w wyniku upowszechniania się nowych zjawisk i rozwiązań 
pojawiających się w życiu społecznym, jak i powstawania powiązań mię
dzy dominującymi ośrodkami miejskimi a pozostałymi społecznościami 
lokalnymi, następuje rozprzestrzenianie się terytorialne i społeczne 
determ inant i czynników rozwoju. W ślad za tym po okresie rosnącej 
polaryzacji ekonomicznej wspólnot komunalnych pojawia się tendencja 
odwrotna, depolaryzacyjna. Nie prowadzi ona jednak do pełnego wy
równania się poziomów rozwoju społecznego między poszczególnymi 
lokalnymi skupiskam i społecznymi17.

Nie każdy z wymienionych podmiotów ekonomicznych i społecz
nych może jednak pełnić funkcję bieguna wzrostu. Aby sprostać tej 
roli, podmiot musi uczynić zadość trzem  wymogom:
-  odpowiedniej wielkości, w arunkującej wpływ na szersze procesy 

gospodarcze oraz rozwój bliższego i dalszego otoczenia,
-  działalności w dynamicznie rozwijającej się dziedzinie gospodarki,
-  posiadania licznych i intensywnych powiązań z innymi dziedzina

mi działalności gospodarczej i społecznej18.
To właśnie dzięki tym powiązaniom jedne podmioty oddziałują na 

inne, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego, ale też zdobywając 
uprzyw ilejow aną pozycję. Owe reakcje między biegunam i w zrostu 
a otoczeniem noszą nazwę układu spolaryzowanego. W ystępuje on 
przynajm niej w czterech postaciach:

Hi E.E. M a 1 i z i a, E.J. F e s e r: Understanding...,  s. 106-108; T.G. G r o s  s e: Prze
g ląd  koncepcji..., s. 28.

17 S. W r ó b e l :  Teorie modernizacji i nowoczesności. Wybrane problemy. W: N owo
czesna szkoła. Nowoczesność w szkole. Szkice i studia. Red. A. R o s ó ł  i M. S z c z e 
p a ń s k i .  Częstochowa 1995, s. 20-21.

IS J.J. P a r y s e k :  Podstawy gospodarki lokalnej..., s. 63.
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-  polaryzacji technicznej, wynikającej z przewagi technologicznej na 
danym terenie oraz będącego jej wynikiem efektu mnożnikowego,

-  polaryzacji dochodowej, związanej z przepływem dochodów na da
nym obszarze i jego znaczeniem dla rozwoju różnych dziedzin dzia
łalności,

-  polaryzacji psychologicznej, odnoszącej się do takich czynników 
wpływających na rozwój, jak na przykład przepływ informacji, wy
kształcenie, stosunek do innowacji,

-  polaryzacji geograficznej, związanej z rozmieszczeniem odpowied
niej liczby jednostek współpracujących, które są  w stanie zapew
nić optymalny rozwój19.

Teoria biegunów wzrostu znalazła swoje odbicie w innych kon
cepcjach, jak choćby technopolii czy rozwoju spolaryzowanego20.

Teoria wzrostu gospodarczego J.A. Schumpetera jest jedną z naj
starszych tłumaczących wzrost gospodarczy. Przez lata zapomniana, 
w sytuacji zmian modelu produkcji na bardziej elastyczny przeżywa 
swój renesans. Oryginalność Schum petera polega na dostrzeganiu 
w innowacyjności i przedsiębiorczości podstawowych czynników roz
woju ekonomicznego oraz przyjęciu założenia, że nie stabilność i rów
nowaga rynkowa, lecz warunki niestabilności i braku równowagi spo
wodowane wprowadzeniem innowacji czy szybkim wzrostem w jakiejś 
dziedzinie gospodarki są  w arunkam i sprzyjającymi rozwojowi. Same 
innowacje są  zaś jego siłą  napędową21.

Społeczno-ekonomiczny charakter ma teoria cyklu produkcyjne
go. Wyodrębnia ona trzy fazy wchodzenia produktów na rynek. Pierw
szą jest powstanie wynalazku, nowego rozwiązania bądź pomysłu or
ganizacyjnego. Drugi etap obejmuje jego doskonalenie, trzeci zaś -  s tan 
daryzację produkcji. W myśl tej teorii rozwój gospodarczy opiera się 
zatem na innowacyjności technologicznej bądź organizacyjnej oraz pro
mowaniu nowej grupy produktów bądź usług na rynku. Duże znacze
nie w niej jest przypisywane władzom publicznym, których zadaniem 
jest wspieranie działań innowacyjnych przedsiębiorców przez tworze
nie odpowiednich warunków prawnych i administracyjnych, centrów 
innowacyjnych, parków naukowych i technologicznych itp.

Aspekty społeczne wespół z ekonomicznymi dostrzega w rozwoju 
G. Myrdal w swojej teorii błędnego koła wzrostu. Zgodnie z założe

IB Ibidem, s. 64.
-°G. B e  n ko: Geografia technopolii. Warszawa 1993; R. D r e w e t t ,  R. K n i g h t ,  

U. S c h u b e r t :  The Future of European Cities. The Role of Science and Technology. Brus
sels 1992.

T.G. G ro s s e: Przegląd koncepcji.... s. 28.
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niem jego teorii p rzestrzenne zróżnicowanie rozwoju w dłuższych 
okresach spowodowane jest nawarstw ianiem  się nie tylko czynników 
ekonomicznych, ale także społecznych i kulturowych. Ten proces po
woduje pow staw anie błędnego koła wzrostu, objawiającego się po
stępującą różnicą w tempie rozwoju krajów najbogatszych i najbied
niejszych. Pierwsze rozwijają się coraz szybciej i coraz bardziej się 
bogacą, drugie zaś pogrążają się w stagnacji, gdyż efekty wzrostu są  
przeznaczane na bieżącą konsumpcję, co związane jest z wysokim przy
rostem demograficznym. To zam knięte koło stagnacji może przerwać 
tylko pomoc zagraniczna i interwencja państwa w procesy rynkowe22.

Innowacyjność i zmianę technologiczną z czynnikam i społeczny
mi łączy także koncepcja regionu uczącego się, którego głównym czyn
nikiem  rozwoju pozostaje s ta ła  innowacyjność w sparta  na wiedzy 
i umiejętności adaptacji do zmieniającej się sytuacji rynkowej. W b ar
dziej rozbudowanej postaci obejmuje ona oprócz elementów technicz
nych i ekonomicznych także takie uw arunkow ania, jak  k lim at spo
łeczny i instytucjonalny. Autorzy niektórych w ersji m ówią wręcz 
o środow isku innowacyjnym  czy sprzyjającym  przedsiębiorczości. 
Obejmuje ono przede wszystkim zasoby naukowe i badawcze w ystę
pujące na badanym obszarze, w szczególności zaś uczelnie wyższe oraz 
wysoko wykwalifikowaną siłę roboczą. Jego częścią są  także adm ini
stracja publiczna oraz rozwinięta infrastruk tura. Kolejną grupę czyn
ników tw orzą wysoki s tandard  warunków życia, wysoki poziom in 
stytucji oświatowych, kulturalnych i rozrywkowych21.

Badania nad wzrostem ekonomicznym i rozwojem społecznym Los 
Angeles pozwoliły A.J. Scottowi na skonstruowanie modelu aglome
racji elastycznej produkcji. Za punkt wyjścia obrał on tezę, iż w pro
cesie wytwarzania dóbr i usług isto tną rolę odgrywają zarówno czyn
niki ekonomiczne, jak też pozaekonomiczne (działalność samorządu, 
normy społeczne). Ich mobilność, zdolność do przekształceń, konfi- 
guratywność pozwalają na ciągłe i szybkie przystosowywanie rozmia
rów, zakresu i kierunków produkcji do zmieniających się warunków 
otoczenia21.

Instytucjonalny charakter rozwoju jest uznawany za fundam en
ta ln ą  cechę tego procesu przez neoinstytucjonalistów . T. Veblen, 
W. Michell, J. Commons oraz inni przedstawiciele tej orientacji ak 

-- E.E. M a l i z i a ,  E.J. F e s e r :  Understanding...,  s. 108-109; W. M o r a w s k i :  
Socjologia ekonomiczna. Warszawa 2001, s. 191.

2:1 T.G. G r o s s e: Przegląd koncepcji..., s. 30-33 .
A .J. S c o t t :  Tcchnopolis. High-Technology and Regional Development in Southern 

California. Berkeley 1993.
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centują, iż proces ekonomiczny jest częścią życia społeczno-kulturo
wego i kształtuje się w długim procesie historycznym. Uważają także, 
iż instytucje społeczne i prawne reguły życia gospodarczego są  moc
no związane ze specyfiką otoczenia społecznego i zachodzącymi w nim 
procesami. Skoro więc zachowania ekonomiczne jednostek są  deter
minowane społecznie i kulturowo, aby stymulować rozwój gospodarczy, 
należy wpłynąć na jego społeczno-kulturowe uwarunkowania, zwłasz
cza zaś na zinstytucjonalizowane formy życia społecznego. Wpływ na 
instytucje za pomocą systemu bodźców i zachęt przyczynia się do utrw a
lenia lub zmiany porządku społecznego, a przez to do uformowania 
warunków rozwoju gospodarczego i społecznego25.

Interesującą propozycją badawczą, stosunkowo nową, jest koncep
cja kapitału  społecznego J. Colemana, nawiązująca do wyników jego 
wieloletnich badań nad społeczeństwem przemysłowym, rucham i spo
łecznymi i rozwojem społecznym. Autor, odwołując się zarówno do przy
kładów społeczeństw nowoczesnych, jak i tradycyjnych, zwraca uwagę 
na znaczenie pozaekonomicznych uw arunkow ań rozwoju gospodar
czego, takich jak  stosunki władzy (zagrożeniami dla rozwoju w tej 
dziedzinie mogą być nepotyzm, klientelizm czy korupcja), normy spo
łeczne, postawy czy poziom zaufania do osób i instytucji społecznych25. 
Są to zjawiska mało wymierne, lecz liczące się w kształtow aniu się 
wizerunku społeczności lokalnej. Coleman uznał je za specyficzny za
sób, który określił mianem kapitału społecznego. Cechy owe m ają zna
czenie dla oceny grupy lub zbiorowości społecznej jako otoczenia spo
łecznego w procesach osiedleńczych czy inwestycjach gospodarczych. 
Ich wpływ na rozwój społeczny jest zróżnicowany. Jedne, jak zdyscy
plinowanie, obywatelskie zaangażowanie, skłonność do współpracy, 
lojalność, rzetelność, obowiązkowość czy poczucie odpowiedzialności, 
przedsiębiorczość czy styl konsumpcji, silniej i bardziej bezpośrednio 
oddziałują na lokalny rozwój. Inne zaś, jak obyczaje i zwyczaje, poczucie 
wspólnego interesu, kształt struk tury  społecznej, lokalny patriotyzm, 
poziom religijności, wpływają nań słabiej i często za pośrednictwem 
innych zjawisk. Wspólne pozostaje wszystkim owym cechom społecz
nym to, iż przyczyniają się do obniżania m aterialnych kosztów roz
woju społecznego27.

E. E. M a I i z i a. E.fl. F e s e r: Understanding..., s. -10; W. M o r a w s k i :  Socjologia 
ekonomiczna.... s. 58-59.

ai J .S. C o l o  man:  Social Capital in the Creation of Human Capital.  „American 
•Journal of Sociology” 1988. Vol. 94.

T. Z a r y e k i :  O niektórych dylematach współczesnych badań nad przestrzenią  
społeczną.  ..Studia Regionalne i Lokalne" 2000. nr 4.
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Do koncepcji Colemana nawiązał Robert Putnam , analizując de
term inanty sprawności instytucji samorządowych oraz rozwoju regio
nalnego na północy i południu Włoch. Zainteresowały go różnice we 
wzorach życia społecznego oraz mechanizmach działalności instytucji 
publicznych obydwóch części kraju. Jako założenie przyjął, że zaufanie 
oraz właściwe relacje międzyludzkie są  najważniejszymi determ inan
tam i spoistości społeczności lokalnych. Ta zaś ma wpływ na sprawność 
funkcjonowania instytucji i struk tur lokalnych oraz regionalnych. Klu
czem do zrozumienia dysproporcji rozwoju obydwóch części Włoch są  
wyrastające z nagromadzonego kapitału społecznego stosunki społecz
ne28. To przywiodło P u tnam a do sformułowania reguły uogólnionej 
wzajemności, w której za optymalne uznaje się symetryczne i zrówno
ważone relacje międzyludzkie. Przyczyniają się one w wysokim stop
niu do kształtowania i rozwoju wzajemnego zaufania. Wpływają także 
na kształtowanie się sieci obywatelskiego zaangażowania, na przykład 
stowarzyszeń sąsiedzkich, organizacji spółdzielczych czy kółek samo
pomocy. Cechuje je spontaniczność, dobrowolność i znaczący poziom 
motywacji do uczestnictwa w działalności tych instytucji i organizacji. 
Według Putnam a w północnych Włoszech występuje wyraźnie wyższy 
poziom więzi społecznych opartych na sieciach obywatelskiego zaan
gażowania, w odróżnieniu od zdominowanego przez tradycyjne więzi 
rodowe południa kraju. Kapitał społeczny rozwija się, zdaniem tego 
autora, w warunkach fragmentaryzacji i rozluźnienia się tradycyjnych, 
opartych na więzach krwi, więzi społecznych.

Kapitał społeczny, zwłaszcza zaś wysoki poziom wzajemnego za
ufania, znacząca rola norm zaangażowania na rzecz dobra publicznego 
i sieć stowarzyszeń publicznych sprzyjają wzrostowi gospodarczemu29. 
Dlatego gminy, aby myśleć o rozwoju, powinny prowadzić politykę 
sprzyjającą wzrostowi aktywności społeczności lokalnych, na przykład 
przez stw arzanie korzystnych warunków działalności organizacji spo
łecznych, zrzeszeń obywatelskich czy inicjatyw sąsiedzkich. Celowi 
temu może także służyć rozwój instytucji edukacyjnych, naukowych, 
kulturalnych czy sportowych.

Wśród socjologicznych teorii rozwoju użytecznych w badaniach 
lokalnego jego wymiaru Bohdan Jałowiecki wyróżnia teorię rozwoju 
zależnego oraz teorię modernizacji80. Pierwsza z nich nawiązuje do kon
cepcji i teorii m arksistow skich oraz leninowskich, koncepcji struk-

R.D. P u t n a m :  Demokracja w działaniu. Tradycja obywatelska we współczes
nych Włoszech. W arszawa 1995, s. 258-276.

251 Ibidem.
B. J a ł o w i e c k i :  Rozwój lokalny..., s. 22—26.
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turalizm u ekonomicznego R. Prebischa, C. Furtado, ujęć systemowych, 
oraz W.A. Lewisa koncepcji podziału świata na bogate kraje strefy 
umiarkowanej i biedne strefy tropikalnej, i wspiera się na założeniu, 
że w istocie światowy system dzieli się na dwa odmienne modele spo
łeczno-ekonomiczne: kapitalizm  centrów i kapitalizm  peryferii, bę
dące efektem nierównomiernego rozwoju społeczno-gospodarczego31. 
Między dominującym centrum  i uzależnionymi odeń peryferiami do
konuje się nierównomierna wymiana. Jej rezultatem  jest przechwy
tywanie płynących z niej zysków przez najbardziej rozwinięte gospo
darki. Podstawowa sprzeczność kapitalizmu, zachodząca między pry
w atną własnością środków produkcji a społecznym charakterem  wy
tw arzania dóbr w skutek pojawienia się i rozwoju monopoli, uległa 
znacznemu zaostrzeniu. Rozwój i zacofanie są  dla przedstawicieli teo
rii rozwoju zależnego dwiema stronam i medalu. N ieustanna eksplo
atacja sprzyja w państwach rozwijających się „rozwojowi niedorozwo
ju”. Państw a peryferyjnego kapitalizm u cechują:
-  przewaga przynoszącego małe zyski kapitalizm u rolnego w gospo

darce,
-  znacząca rola lokalnej burżuazji handlowej ze względu na dominu

jącą rolę kapitału  zagranicznego,
-  rozrost warstwy biurokratycznej ponad miarę, prowadzący do jej 

dominacji w życiu publicznym,
-  niezakończony proces proletaryzacji, łączącej się z silną paupery

zacją znacznych grup społecznych.
„Podstawowa sprzeczność kapitalizm u -  pisze B. Jałowiecki -  wy

raża się przez prawo malejącej stopy zysku. W skali globalnej nie is t
nieje inny sposób walki z tą  tendencją, jak tylko powiększanie stopy 
w artości dodatkowej. N ierów nopraw na sy tuacja  krajów  peryferii 
pozwala zwiększać tam  stopę wartości dodatkowej dużo bardziej niż 
w centrum. Tak więc proletariat peryferii podlega znacznie większej 
eksploatacji niż klasa robotnicza centrum ”32.

Egzogenny charak ter ma rozwój społeczny w ujęciu przedstaw i
cieli teorii, koncepcji i modeli modernizacyjnych. Zewnętrzne oddzia
ływania występujące zarówno w postaci wpływu wzorów, m echaniz
mów i procesów życia społecznego ukształtow anych w państw ach 
wysokorozwiniętych, jak i działań ekonomicznych i politycznych skie
rowanych na kraje modernizujące się są pojmowane jako istotne sty
m ulatory procesów modernizacyjnych.

11 M.S. S z c z e p a ń s k i :  Modernizacja. Rozwój zależny. Rozwój endogenny. Socjo
logiczne studium, teorii rozwoju społecznego. Katowice 1989, s. 58—65.

B. J a ł o w i e c k i :  Rozwój lokalny..., s. 22.
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Jednak  bez istn ienia wewnętrznych zasobów pozwalających za
równo adaptow ać się do zmian zachodzących w otoczeniu, jak  też 
u trw alać  i rozwijać nowe czynniki rozwoju, m odernizacja byłaby 
niemożliwa. Przeto w różnych rodzajach zasobów endogennych przed
stawiciele teorii modernizacji u p a tru ją  jeśli nie jedyne, to pierwszo
planowe uwarunkowania procesów społecznych. Część, jak M.J. Levy, 
dostrzega je w sferze ekonomicznej, wiążąc modernizację z procesem 
zastępowania pracy ludzi i zw ierząt przez maszyny, a więc z postę
pem techniczno-ekonomicznym. W. Moore, S.N. E isenstadt, D.A. Ru- 
stow czy R.E. Ward podkreślają pierwszoplanowe znaczenie in d u stria 
lizacji, lecz lokują ten proces w szerszym planie społecznym, zwraca
jąc uwagę na to, iż społeczeństwo przemysłowe uznaje specyficzne 
wartości, instytucje i s truktury  związane z rozwojem ekonomicznym. 
Uprzemysłowieniu towarzyszy zaś wiele innych procesów, jak choćby 
zm iany w s truk tu rze  zatrudnienia, przeobrażenia s tru k tu ry  demo
graficznej, urbanizacja, zmiany system u więzi i ról społecznych itp. 
Ośrodkami nowoczesności zaś najczęściej s ta ją  się przestrzennie da
jące się wyodrębnić skupiska osiedleńcze w postaci społeczności miej
skich33.

W psychologicznych teoriach modernizacji uznaje się pierw szo
planową rolę pewnych modalnych cech osobowości, przestrzennie na 
ogół zróżnicowanych. Przeto niektóre przynajmniej z nich mogą mieć 
lokalny lub regionalny zasięg. Według A. Inkelesa należą do nich: 
otwartość na świat zewnętrzny, gotowość do akceptacji zmian, zdol
ność do uczenia się i samodzielnego zdobywania wiedzy, tolerancja, 
skłonność do działań logicznych. W arunkują one gotowość przyjęcia 
„nowoczesnych” ról społecznych, ich pełnienia i modyfikacji.

Część socjologów w ślad za T. Parsonsem charakteryzuje moder
nizację w kategoriach dyfuzji kulturowej, odwołując się do koncepcji 
uniw ersalnych powszechników rozwoju oraz zmiennych wzoru. Ele
m entam i owej internalizow anej przez społeczeństwa i społeczności 
modernizujące się, a podejmowanej głównie w kategoriach psycholo
gicznych, kultury nowoczesnej są: racjonalny stosunek do świata, un i
w ersalizm  wzorów wartości, sekularny charak ter kultury, całościo- 
wość jej wzorów, orientacja nie tylko na wyjścia, a także wejścia sys
temu społecznego oraz masowa partycypacja we wszystkich dziedzi
nach życia3̂ . Specyficzną odm ianą kulturowej teorii modernizacji jest 
teoria kultury  politycznej G.A. Almonda odzwierciedlająca k szta łto 

" S. W r ó b e l :  Modernizacja polityczna w ujęciu funkcjonalizmu.  W: Społeczeństwo  
polskie w procesie demokratycznych przeobrażeń.  Red. J. S z t u m s k i .  Katowice 1993. 

x' Ibidem, s. 120.
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wanie się i ewolucję kulturowo uw arunkow anych czynników „dłu
giego trw an ia” w życiu publicznym, jakim i są  orientacje jednostek 
i zbiorowości wobec życia politycznego, wpływające na stabilność ładu 
politycznego35.

Część badaczy modernizacji skłonna jest dostrzegać pierwszopla
nową rolę elit, biurokracji i in telektualistów  w tym procesie. Ele
menty te traktow ane jako struktury  i grupy promujące, upowszech
niające wzory nowoczesności oraz odpowiedzialne za ukształtowanie 
warunków sprzyjających rozwojowi społecznemu. Przekonanie o zna
czącej roli owych grup wyrasta -  jak się wydaje -  z przekonania, iż 
choć modelem docelowym modernizacji miałaby być dem okratyczna 
społeczność lub społeczeństwo, to niezbędnym w arunkiem  trwałości 
i skuteczności przeobrażeń modernizacyjnych jest istnienie silnego 
państw a i zetatyzowanego życia społecznego.

Pogląd ten jest wyrażany przede wszystkim przez przedstawicie
la podejścia autorytarno-instytucjonalnego S. Huntingtona. Uznaje on 
instytucjonalizację życia politycznego za niezbędny w arunek moder
nizacji. Cały dorobek naukowy tego badacza stanowi w istocie rozwi
nięcie myśli, że instytucjonalizacja jest najistotniejszą cechą rozwoju 
politycznego36.

Instytucją bardzo różnie ocenianą w krajach modernizujących się 
jest biurokracja. Sięgająca swoimi początkami okresu kolonialnego, 
choć kilkoma pokoleniami wrosła w nową rzeczywistość krajów mo
dernizujących się, pełni rozliczne funkcje: współuczestnictwa w insty
tucjonalizacji życia politycznego, absorpcji i regulacji żądań, mobili
zacji zasobów, regulacji zasad walki politycznej itp. Praktycznie zaś, 
ze względu na dobre rozeznanie w regułach gry politycznej i posiadaną 
wiedzę, w wielu państwach uzależnia od siebie rządzących i rządzo
nych, kontrolując ich relacje wzajemne. Dlatego jej cele i styl działa
nia m ają istotne znaczenie dla przebiegu procesów rozwoju na wszyst
kich szczeblach życia społecznego.

Czy wobec wielorakich, niejednokrotnie dużych, naw et zasadni
czych różnic zachodzących między różnymi teoriam i i koncepcjami 
rozwoju możliwe jest sformułowanie określenia rozwoju lokalnego, 
które uwzględniałoby jego najistotniejsze cechy i uw arunkow ania, 
a zarazem  wieloaspektowy i wielowymiarowy charakter?

Określenie takie powinno, po pierwsze, odzwierciedlać pojmowa
nie rozwoju zachodzącego w skali lokalnej jako procesu społecznego,

’’ G.A. A 1 m o n d, S. Ve r b a: Civic Culture. Political Attitudes and  Democracy in 
Five Nations. Princeton 1963.

'"'S. W r ó b e l :  Teorie modernizacji..., s. 22.
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a nie tylko, lub przede wszystkim, gospodarczego, jak zwykła go cha
rakteryzow ać część ekonomistów. Je s t on w istocie procesem in te 
gralnym, obejmującym podmioty, struktury, mechanizmy, instrum enty 
i funkcje pojawiające się we wszystkich dziedzinach życia społeczno
ści lokalnej. Nie ogranicza się zatem do sfery ekonomicznej, zarazem 
zaś jej nie pomija, gdyż odgrywa ona w ażną rolę w zaspokajaniu po
trzeb społecznych, których niem ała część ma m aterialny charakter.

Nieodłączną cechą rozwoju jest postępujący podział s truk tu r i funk
cji społecznych powodujący pojawianie się coraz bardziej wyspecjali
zowanych instytucji oraz ról społecznych. Wpływa on na wzrost zło
żoności życia społecznego.

Integralny kształt rozwoju obejmuje także cechę współzależności 
różnych jego dziedzin, wymiarów i aspektów. Wzrostowi złożoności 
życia społecznego towarzyszy bowiem zauważalny na wszystkich jego 
poziomach wzrost liczby, skali i natężenia związków zachodzących mię
dzy wszystkimi jego obszarami. Czyni on lokalny poziom życia spo
łecznego coraz bardziej całościowym, kompleksowym i współzależnym.

Biorąc pod uwagę wymienione okoliczności, można rozwój lokalny 
określić jako wynikający ze współzależnych uwarunkowań endo- i egzo
gennych proces kierunkowych zm ian zachodzących w społeczności 
lokalnej, prowadzących do pojawienia się podmiotów, środków i w a
runków pozwalających na lepsze, pełniejsze i skuteczniejsze zaspo
kajanie indywidualnych, zbiorowych i grupowych potrzeb społecznych.

Zaproponowana definicja nie przesądza, nie je st to bowiem ani 
możliwe, ani konieczne, o dominacji jednej bądź wielu determ inant oraz 
płaszczyzn rozwoju lokalnego. Niezwykle trudno byłoby wskazać taki 
m otoryczny czynnik przeobrażeń rozwojowych. N aw et najczęściej 
w ym ieniane uw arunkow ania gospodarcze w części przeobrażeń nie 
są  dominujące. Podkreśla natom iast przyczynowy charakter procesu, 
upatrując najistotniejsze determ inanty w uznawanych za należące do 
najisto tn ie jszych  uw arunkow ań procesów społecznych potrzebach 
i interesach. Proces ich zaspokajania zaś uznaję -  zgodnie z zapropo
now aną definicją -  za najważniejszą funkcję rozwoju.



Wojciech Kostka

Nomenklatura -  
zinstytucjonalizowana elita polityczna 

Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Elity polityczne stały  się obiektem zainteresow ania socjologów 
i politologów na początku XX wieku. Od tego czasu zainteresowanie 
to nie słabnie, a kolejne prace naukowe dotyczące tego zagadnienia 
poszerzają naszą wiedzę na jego tem at. Także w Polsce po zmianie 
ustrojowej w 1989 roku możliwe stały się szersze badania istniejących 
elit, nie tylko współczesnych, ale także funkcjonujących w Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej.

W ramach istniejącego przez ponad czterdzieści la t systemu par
tyjnego w Polsce Ludowej wykształciła się specyficzna elita politycz
na, budowana przez dziesięciolecia i charakteryzująca się daleko posu
niętą  instytucjonalizacją wewnętrzną, łącznie z dekretowaniem przez 
centralne władze partyjne jej zasięgu w społeczeństwie przez okre
ślanie stanowisk, na które powołanie warunkowano przynależnością 
do owej elity, zwanej nom enklaturą.

Dla zrozumienia kształtu  współczesnej polskiej elity politycznej 
wydaje się nieodzowne przybliżenie zagadnienia oraz obrazu elity 
politycznej PRL-u, nie tylko ze względu na znaczenie poznawcze sa
mej analizy, ale także ze względu na fakt, że wielu jej przedstawicieli 
to aktywni członkowie współczesnej elity politycznej III RP.
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Nomenklatura -  elita polityczna czy też system jej wyłaniania?

Zanim przejdziemy do opisu interesującej nas nomenklatury, na
leży wyjaśnić kilka podstawowych pojęć, które zostały użyte już w sa 
mym tytule niniejszego artykułu. Używając zwrotu e l i t a  p o l i t y c z -  
n a, autor ma na myśli, za Włodzimierzem Wesołowskim i Iren ą  P ań
ków, wszystkich tych, którzy dysponują faktycznym wpływem (poli
tycznym) lub takim i formalnymi prerogatywami, które pozwalają im 
uczestniczyć w bezpośrednim  formowaniu polityki państw a (także 
kształtowaniu jego organów)1. Pisząc zaś o i n s t y t u c j o n a l i z a c j i  
elity politycznej istniejącej w PRL, autor ma na myśli stopniowalną 
właściwość, określającą zakres, w jakim  miała ona ustabilizow aną or
ganizację i określone wzory działania, niezależnie od aktualnych przy
wódców, oraz była obecna w świadomości opinii publicznej. Kreśląc 
więc rys instytucjonalizacji elity w minionym ustroju, autor czerpie, 
jak  nietrudno zapewne zauważyć, z koncepcji instytucjonalizacji p a r
tii politycznych wykorzystywanej do opisu oraz analizy tych o s ta t
nich2. Jes t to wybór świadomy, mający na względzie zaakcentowanie 
specyfiki elity  politycznej istn iejącej w PRL, odróżniającej się od 
współczesnych nam  elit państw  dem okratycznych system em  w yła
niania, który upodabniał ją  do organizacji jeśli nie w sensie społecz
nym, to przynajmniej socjologicznym.

Tak rozumie nomenklaturę Halina Lisicka, określając ją  jako zw artą 
wyodrębnioną organizację (chodzi tu o organizację w sensie socjologicz
nym, a nie organizację społeczną), podejmującą decyzje w celu obrony 
wspólnych, a jednocześnie wewnętrznie zróżnicowanych i sprzecznych 
własnych interesów. Opisując nomenklaturę, określa ją  całościowo jako 
elitę, której jedynie część była elitą  rządzącą i k tórą  tworzyli: I sekre
tarz  i sekretarze, Biuro Polityczne oraz Komitet Centralny. Pozosta
ła część nomenklatury, będąca elitą  n ierządzącą stanowiła zaplecze 
rekrutacyjne mogące w każdej chwili zasilić elitę rządzącą. Jej członko
wie, umiejscowieni we wszystkich strategicznych dziedzinach życia, 
tworzyli sieć u łatw iającą przekazywanie informacji, co umożliwiało 
utrzym anie hermetyczności grupy*. Jednocześnie rozumie się nomen

1 Świat elity politycznej. Red. W. W e s o ł o w s k i ,  I. P a ń k ó w .  Warszawa 1995,
s. 9.

2 M. G r a b o w s k a :  Dlaczego partie?  W: Korzenie demokracji.  Partie polityczne  
w środowisku lokalnym. Red. M. G r a b o w s k a ,  T. S z a w i e l .  Warszawa 2000, s. 32.

1 H. L i s i c k a :  Przydatność koncepcji elit do opisu życia politycznego w Rzeczy
pospolitej Polskiej. W: Elity polityczne w Polsce. Red. K. P a l e c k i .  Warszawa 1992, 
s. 39-40.



Wojciech Kostka: Nomenklatura. 89

klaturę jako system, którego zasadą była konieczność partyjnej ak 
ceptacji obsady wszystkich strategicznych stanowisk w polityce, go
spodarce, środkach masowego przekazu, kulturze, stowarzyszeniach 
dobrowolnych itp .4 Zdaniem autora, zjawisko nom enklatury należy 
rozważać w obu aspektach, z jednej strony trak tu jąc  nom enklaturę 
jako elitę polityczną sam ą w sobie, a z drugiej -  jako system rek ru ta 
cji do niej. Dlatego też w tytule artykułu mamy do czynienia z utożsa
mieniem nom enklatury z e litą  polityczną w celu podkreślenia tego 
często pomijanego w rozważaniach aspektu  opisywanego zagadnie
nia. Należy jednak zauważyć, że w literaturze przedmiotu nom enkla
turę  zazwyczaj rozumie się jako system  umożliwiający wyłanianie 
pożądanego modelu funkcjonariuszy apara tu  partyjnego, którzy, ze 
względu na dominującą rolę PZPR w życiu politycznym, stanowili jed
nocześnie elitę polityczną Polski Ludowej.

Powstanie oraz funkcjonowanie systemu nomenklatury

System  nom enklatury , tw orzony na podstaw ie odwzorowania 
modelu radzieckiego, zaczął rzeczywiście funkcjonować w Polsce po 
utworzeniu w 1948 roku PZPR. Do tego czasu członkowie ówczesnej 
Polskiej Partii Robotniczej zdołali już co prawda zdominować s tra te 
giczne sfery funkcjonowania państwa, jednakże zgoda na obejmowa
nie stanowisk kierowniczych po uzyskaniu rekom endacji partyjnej 
nie miała jeszcze charakteru obligatoryjnego. Już jednak w kilka mie
sięcy po utworzeniu PZPR, w połowie 1949 roku, wydano pierw szą 
instrukcję nom enklaturową, zaw ierającą wykaz stanowisk, których 
objęcie w arunkowane było zgodą centralnych instancji partyjnych5. 
W ślad za nią poszły kolejne instrukcje, określające kompetencje ko
mitetów partyjnych (wojewódzkich oraz powiatowych), które porząd
kowały politykę kadrową w terenie, a jednocześnie ustanaw iały sfor
malizowany system nomenklatury, który pomimo podlegania zm ia
nom w czasie trw ania PRL, przetrwał aż do 1989 roku.

1 J. W a s i l e w s k i ,  E. W n u k - L i p i ń s k i :  Polska: kręta droga od elity komuni
stycznej do postsolidarnościowej. W: Elity w Polsce, w Rosji i na Węgrzech. Wymiana czy 
reprodukcja? Red. I. S z e l e n y i ,  D. T r e i m a n ,  E. W n u k - L i p i ń s k i .  Warszawa 1995, 
s. 61.

•’ Nomenklatura kadr KC. W: A. G a r l i c k i : Z tajnych archiwów. Warszawa 1993, 
s. 109-114.
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W ram ach system u nom enklatury  władze party jne decydowały 
o sprawach kadrowych w takich kluczowych dla państw a obszarach, 
jak: organy adm inistracji państwowej, sądownictwo, p ro k u ra tu ra , 
szkolnictwo wyższe oraz wszystkie ważniejsze instytucje i zakłady 
przemysłowe. Co więcej, to na szczeblu partyjnym  zapadały decyzje 
dotyczące wyboru osób, które we wspomnianych instytucjach miały 
zajmować się spraw am i kadrowymi. Szczególnie zaś zainteresow a
nie aparatu  partyjnego było skierowane na kadry M inisterstw a Bez
pieczeństw a Publicznego (późniejszego M in isterstw a  Spraw  We
wnętrznych), Milicji Obywatelskiej oraz Ludowego Wojska Polskie
go. Przykładowo, K om itet C en tralny  w wypadku MBP decydował 
o obsadzie stanowisk między innymi: m inistra, wiceministrów oraz 
dyrektorów  i w icedyrektorów departam en tu , naczelników w ydzia
łów oraz szefów wojewódzkich UBP i ich zastępców. Łącznie było to 
na początku la t pięćdziesiątych minionego wieku ponad 300 najisto t
niejszych stanowisk, o których decydowano w KC PZPR6. Kadry w woj
sku podlegały jeszcze skrupulatniejszej kontroli. W szystkie decyzje 
w tym zakresie zapadały na szczeblu centralnym  i w połowie la t pięć
dziesiątych XX stulecia w ram ach systemu nom enklatury w KC PZPR 
decydowano o ponad 380 strategicznych stanow iskach w arm ii, t a 
kich między innymi, jak: dowódców poszczególnych korpusów i dy
wizji oraz komendantów szkół oficerskich i oddziałów Wojskowej Ko
mendy Uzupełnień. Co więcej, zatw ierdzaniu przez KC podlegały też 
wszystkie nominacje na stopnie generalskie7.

Wraz z rozwojem systemu komunistycznego w Polsce nieustannie 
także podlegał rozszerzaniu zakres systemu nomenklaturowego. Duży 
udział miał w tym, oczywiście, sam ap ara t partyjny, który popierał 
wszelkie zmiany powodujące rozbudowę samego systemu. Tym b a r
dziej, że poza Komitetem Centralnym, komitetami wojewódzkimi (KW) 
oraz powiatowymi (KP) prawo podejm owania decyzji w spraw ach 
personalnych uzyskały również komitety miejskie (KM) i dzielnicowe 
(KD). N ietrudno się dziwić tym dążeniom, skoro prawo decydowania 
o obsadzie stanowisk wiązało się z zakresem posiadanej władzy przez 
daną  instancję partyjną. Dochodziło nawet do tego, że pomimo zaka
zów władz zwierzchnich decyzje personalne starały  się także podej
mować najniższe ogniwa partyjne: egzekutywy komitetów gminnych 
(KG), komitetów zakładowych (KZ), a nawet podstawowych organiza

r' A. D u d e k :  Mechanizmy rekrutacji elity oraz kadr PZPR  [artykuł zam ieszczony  
na stronie www.omp.org.pl],

7J. P o k s i ń s k i :  Kierownictwo partyjne siłami zbrojnymi.  W: Instytucje pań stw a  
totalitarnego: Polska 1944-1956. Red. J. P o k s i ń s k i .  Warszawa 1994, s. 102.

http://www.omp.org.pl
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cji partyjnych (POP). Z reguły starano się ograniczać dążności najniż
szych instancji partyjnych w tym zakresie, aczkolwiek jednocześnie 
pozostawiano im nieformalny wpływ na obsadę stanowisk kierowni
czych nieobjętych systemem nomenklatury. Kierownikom instytucji 
państwowych i gospodarczych zalecano bowiem konsultacje z kierow
niczym aparatem  odpowiedniej instancji partyjnej w wypadku waż
niejszych zmian na stanowiskach kierowniczych8.

Istniała ścisła zależność pomiędzy liczbą stanowisk objętych sys
temem nom enklatury a sytuacją polityczną. I tak  w okresach spokoju 
społecznego liczba stanowisk, o których decydowały instancje party j
ne, systematycznie rosła, po każdym poważnym kryzysie zaś starano 
się tę liczbę zmniejszać. Pierwsza większa redukcja m iała miejsce 
w 1956 roku po przejęciu władzy przez Władysława Gomułkę, kiedy 
to na samym szczeblu KC liczba stanowisk wymagających rekomen
dacji spadła z 4801 do 2565. Podobnie działo się podczas kolejnych 
kryzysów w latach 1970 oraz 1980/1981. I tak  na przykład po kryzysie 
z grudnia 1970 roku zredukowano rozmiary systemu o prawie 1/4, do 
poziomu 87,3 tys. stanowisk, z których o 72,6 tys. decydowano w KP, 
o 12,4 tys. -  w KW, a o 2,3 tys. najistotniejszych -  w KC9. Z kolei po 
następnym kryzysie związanym z powstaniem NSZZ „Solidarność” pla
nowano ograniczenie rozmiarów systemu nom enklatury z 180 tys. do 
78 tys. stanowisk, jednakże wprowadzenie stanu  wojennego zniwe
czyło te plany10.

Pomimo ponawianych prób redukcji skali systemu wykazywał on 
s ta łą  tendencję do rozrastania się. Pod koniec epoki gomułkowskiej 
w sposób formalny decydowano o ponad 108 tys. stanowisk kierowni
czych na wszystkich szczeblach, w 1972 roku liczba ta wynosiła ok. 
140 tys., w 1977 roku już 180 tys., a pod koniec rządów gen. Wojciecha 
Jaruzelskiego ponad 273 tys. osób sprawowało swe funkcje z nadania 
partyjnego, w tym 4643 -  z woli Komitetu Centralnego. O stopniu 
zakorzenienia samego systemu w świadomości ówczesnych elit świad
czyć może chociażby to, że jeszcze po powstaniu rządu Tadeusza M a
zowieckiego na forum Biura Politycznego rozważano udzielanie re 
komendacji osobom kierowanym na stanowiska kierownicze w mini
sterstw ach będących pod kontro lą członków PZPR (MON i MSW), 
a Leszek Miller w listopadzie 1989 roku przekonywał, że „wyprowa

" A. D u d e k :  Mechanizmy rekrutacji...
“ Informacja o realizacji wytycznych w sprawie opiniowania kadr z  maja 1971 r. 

W: A. P a c z k o w s k i :  System nomenklatury kadr w Polsce (1950-1970). Warszawa 
2000, s. 96.

"’A. D u d e k :  Mechanizmy rekrutacji...
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dzanie partii z wojska powinno się odbywać na końcu, [...] pozycji nie 
powinno się oddawać bez walki”11. Skomplikowany i budowany przez 
lata system nom enklatury przestał funkcjonować wraz z rozwiązaniem 
-  na XI Zjeździe -  PZPR, która rozpadła się 30 stycznia 1990 roku na 
kilka grup.

rok

Wykres 1. Rozmiary system u nom enklatury w PRL
Z ró d I o: A. Dudek:  M echanizm y rekru tacji...

Sposoby rekrutacji do elity politycznej w PRL

Co charakterystyczne dla państw  niedem okratycznych, m echa
nizmy awansów, zarówno w ewnątrzpartyjne, jak i przy obsadzie s ta 
nowisk w aparacie władzy i adm inistracji, były niejasne. Ciekawą kon
cepcję czterech dróg rekrutacji do elity komunistycznej w Polsce za
proponował w 1984 roku Jerzy Wiatr.

Jako pierwszą wymienił on działalność w radykalnym  ruchu ro
botniczym, komunistycznym lub ludowym przed wojną, w czasie woj
ny i po wojnie. Wzór ten był według niego aktualny aż do końca lat 
sześćdziesiątych minionego wieku, a za przykład podaje on kariery 
polityczne takich osób, jak Władysław Gomułka, Bolesław Bierut czy 
Edward Osóbka-Morawski.

Druga droga to awans w ram ach lokalnych szczebli władzy, w któ
rym podstaw ą nie był indywidualny sukces, lecz nieformalna pozycja

11 Ibidem.
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działacza w grupie. Zjawisko to dość powszechnie miało występować 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, a uosobie
niem tego typu kariery mieli być Edward Gierek i Tadeusz Porębski.

Trzecim typem kariery była działalność w centralnej adm inistra
cji lub centralnym aparacie partyjnym. Jako przykład można tu  przed
stawić drogę polityczną Wojciecha Jaruzelskiego: od stanow iska wi
cem inistra, przez funkcję m inistra, premiera, do I sekretarza PZPR 
i stanowiska prezydenta państwa.

Ostatni, czwarty sposób rekrutacji do elity komunistycznej to po
średnictwo różnych instytucji publicznych, jak  wyższe uczelnie lub 
wojsko. Ten typ kariery zaczął odgrywać poważniejszą rolę dopiero 
w latach osiem dziesiątych XX stulecia, kiedy komuniści s tara li się 
przyciągnąć do polityki ludzi niezwiązanych z n ią  do tej pory. W du
żej mierze byli to profesorowie wyższych uczelni (Zbigniew Messner), 
dziennikarze (Jerzy Urban), wojskowi (Czesław Kiszczak)12.

Można zauważyć, że konstruując swoją klasyfikację, J. W iatr wziął 
pod uwagę zarówno instytucjonalne drogi awansu, jak  i czynniki na
tu ry  biograficzno-pokoleniowej wpływające na ten  aw ans. Te dwa 
aspekty rekru tacji do elity komunistycznej Antoni Dudek trak tu je  
rozdzielnie, mocniej akcentując tym samym instytucjonalne drogi wy
łaniania opisywanej elity oraz wskazując na cztery podstawowe ścieżki 
awansu.

Do pierwszej z nich zalicza pracę w aparacie partyjnym , która 
z reguły stanowiła etap poprzedzający wejście do ścisłej elity party j
nej. Kariera w aparacie przebiegała z reguły zgodnie z dwoma pod
stawowymi modelami. Zgodnie z pierwszym z nich osoba pracująca 
na wysokim stanowisku w terenowym aparacie partyjnym  była, naj
częściej po ukończeniu centralnej szkoły partyjnej, przenoszona na 
stanowisko średniego szczebla w KC PZPR lub jednym z m inisterstw  
względnie urzędów centralnych, a następnie awansowała do ścisłego 
kierownictwa. Za przykład może tu  służyć kariera  Kazim ierza Cy- 
pryniaka, kolejno piastującego stanowiska I sekretarza KP, sekreta
rza KW, I sekretarza KW w Szczecinie, kierownika wydziału w KC, 
wreszcie sekretarza KC i członka Biura Politycznego. Zgodnie z d ru 
gim modelem dana osoba rozpoczynała pracę od razu  w Komitecie 
Centralnym, z tym że na niskim stanowisku (np. inspektora). Po pew
nym czasie była ona delegowana do pracy na kierowniczym stano
wisku w terenow ym  aparacie  partyjnym , adm inistracyjnym  bądź

12 B. D o b e k - O s t r o w s k a: Polska i hiszpańska elita polityczna w okresie tranzy- 
cji do demokracji -  analiza porównawcza. W: Elity polityczne w Polsce. Red. K. P a l e c -  
ki.  Warszawa 1992, s. 86-87 .



94 Systemy polityczne

gospodarczym w celu nabycia odpowiedniego doświadczenia. Po k il
ku latach osoba taka wracała do pracy w KC na wysokie stanowisko. 
Przykładem może tu być L. Miller, który po ukończeniu WSNS p ra 
cował w aparacie KC, dochodząc od funkcji inspektora do stanow i
ska kierow nika. N astępnie został odwołany i rekom endow any na 
stanowisko I sekretarza  KW PZPR w Skierniewicach. W dwa i pół 
roku później M iller wrócił ze Skierniew ic na stanow isko sek re ta 
rza KC.

Za drugą ścieżkę awansu A. Dudek uznaje działalność w aparacie 
organizacji młodzieżowych. Od połowy la t pięćdziesiątych ubiegłego 
w ieku stało się regułą, że wyróżniający się przywódcy organizacji 
młodzieżowych zajmowali eksponowane stanowiska w aparacie p a r
tyjnym . Tak było chociażby w wypadku S tanisław a Cioska (awans 
z przewodniczącego Rady Głównej Federacji Socjalistycznych Związ
ków Młodzieży Polskiej na I sek retarza  KW w Jeleniej Górze) czy 
Jerzego Szmajdzińskiego (awans z przewodniczącego ZG ZSMP na 
kierownika Wydziału Pracy Partyjnej KC).

Za trzecią ścieżkę awansu wspomniany autor uznaje pracę w ad
m inistracji państwowej i gospodarczej oraz szkolnictwie wyższym. 
Z tym że ta  droga awansu nabrała znaczenia dopiero w latach siedem
dziesiątych zwanych epoką rządów technokratycznych. Za przykład 
można tu  podawać przypadki Tadeusza Wrzaszczyka, który awanso
wał od dyrektora Zjednoczenia Przem ysłu Motoryzacyjnego po s ta 
nowisko wiceprem iera i zastępcy członka BP, czy Józefa Oleksego, 
który przeszedł do pracy w KC PZPR wprost ze Szkoły Głównej P la
nowania i Statystyki.

O statnią, czwartą, drogą awansu była praca w wojsku oraz służ
bach specjalnych, z tym że ap ara t partyjny dość nieufnie podchodził 
do tych instytucji, szczególnie służb specjalnych. Do końca la t siedem
dziesiątych minionego wieku przypadki trafian ia osób z tego kręgu 
do elity partyjnej były stosunkowo rzadkie. Do wyjątków należeli mię
dzy innymi W. Jaruzelsk i czy Mieczysław Moczar. Dopiero w latach 
osiemdziesiątych XX wieku, po wprowadzeniu stanu  wojennego, woj
skowi zaczęli masowo wkraczać do elity partyjnej, co było związane 
z polityką kadrową W. Jaruzelskiego1'.

Nie zapominając o wskazanych uprzednio instytucjonalnych dro
gach awansu, A. Dudek podkreśla znaczenie czynników natury biogra- 
ficzno-pokoleniowej, które determinowały możliwość awansu w okre
sie PRL-u. Wyróżnia on trzy pokolenia, które dominowały w ówczes
nej elicie władzy w poszczególnych okresach jej funkcjonowania.

1:1 A. D u d e  k: Mechanizmy rekrutacji.
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W latach 1944/1945-1950/1951 w komunistycznej elicie władzy, 
a więc w kierownictwie PPR, później PZPR, dominowały osoby, które 
miały za sobą staż działalności w Komunistycznej Partii Polski lub/i 
Komunistycznym Związku Młodzieży Polskiej. Oznacza to więc, że były 
to osoby mające związek z ruchem komunistycznym jeszcze w okresie 
międzywojennym.

W okresie 1952-1969/1970 w elicie PZPR dominowali działacze, 
którzy z ruchem komunistycznym związali się w latach II wojny świa
towej bądź też wywodzili się z ruchu młodzieżowego powstałego po 
wojnie (tzw. pokolenie zetempowskie). Pierwsza z wymienionych grup 
była silnie reprezentowana w tak zwanej frakcji partyzantów, do przed
stawicieli drugiej z wymienionych można natom iast zaliczyć między 
innymi Józefa Tejchmę i Stanisław a Kociołka.

Od roku 1971 praktycznie do końca działania PZPR, a więc do 
roku 1989, w elicie partyjnej dominowały osoby wywodzące się z or
ganizacji młodzieżowych, które z czasem masowo zasiliły party jne 
kadry. Była to generacja wychowana w Związku Młodzieży Polskiej 
oraz Związku Młodzieży Socjalistycznej (później Związku Socjalistycz
nej Młodzieży Polskiej) i Zrzeszeniu Studentów Polskich/Socjalistycz
nym Związku Studentów  Polskich (w mniejszym także w Związku 
Młodzieży Wiejskiej). W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia 
odeszli z elit partyjnych przedstawiciele dwóch pierwszych pokoleń, 
natom iast w latach osiem dziesiątych coraz silniej uw idaczniała się 
rywalizacja pomiędzy działaczami wywodzącymi się z ap ara tu  mło
dzieżowych organizacji politycznych o charakterze wielośrodowisko- 
wym (głównie ZSMP) i studenckim (ZSP)11.

Niezależnie jednak od sposobu wchodzenia do grona uprzywilejo
wanej nom enklatury droga ta zawsze wiodła przez partię rządzącą -  
PZPR bądź któreś z ugrupowań satelickich, jak ZSL, SD czy organiza
cje katolickie, takie jak  na przykład PAX. Wielu specjalistów, wiele 
osób kom petentnych i uznanych autorytetów  wstępowało do tych 
ugrupowań, aby mieć możliwość wpływu na politykę. Liczni z nich 
w późniejszym okresie włączyli się w działalność opozycyjną. Taką 
drogę przeszli między innym i Bronisław Geremek, Ryszard Bugaj, 
Jerzy O siatyński i Leszek Balcerowicz15.

11 Ibidem.
1 ’ B. D o b o k - O s t r o w s k a :  Polska i hiszpańska elita polityczna..., s. 87.
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Charakterystyka elity politycznej okresu PRL

W celu przybliżenia obrazu elity politycznej wytworzonej w wyni
ku funkcjonowania systemu nomenklatury warto odwołać się do wyni
ków badań przeprowadzonych w Polsce w latach 1993-1994 przez mię
dzynarodowy zespół badawczy. Do elity tej zaliczono: funkcjonariuszy 
partyjnych, posłów, wyższą administrację państwową i rządową, górną 
w arstw ę adm inistracji wojewódzkiej, liderów organizacji masowych 
i wyższych przedstawicieli służby zagranicznej. Ogółem zbadano 502 
osoby, które w 1988 roku zajmowały wymienione stanowiska. Wśród 
nich jedynie 9,2% stanowiły kobiety, co wskazuje na istotne niedore- 
prezentowanie ich wśród osób zajmujących wysokie stanowiska. No
m enklatura jako grupa nie była jednocześnie zbyt młoda -  ponad 50% 
stanowili ludzie, którzy ukończyli pięćdziesiąt lat. Dane obrazujące 
pochodzenie społeczne pokazują dwie istotne cechy starej elity poli
tycznej. Po pierwsze, znaczny odsetek -  17,9% -  wychowywał się w ro
dzinach niepełnych, co było niewątpliwie następstwem wojny, a po dru
gie, relatywnie niski był status pochodzenia tych elit. Więcej niż 60% 
wywodziło się z rodzin chłopskich, robotniczych i rodzin podrzędnych 
pracowników umysłowych. Wskazać należy jednak, że prawie 80% człon
ków tej elity legitymowało się wykształceniem wyższym. Ponadto warto 
zauważyć, iż prawie jedna piąta (18,9%) członków starej elity nigdy nie 
należała do partii. Wiązało się to z modnym, szczególnie w latach osiem
dziesiątych minionego wieku, mianowaniem na wysokie stanow iska 
kompetentnych i bezpartyjnych osób, co miało podnieść legitymizację 
panującego reżimu w oczach społeczeństwa16.

E lita kom unistyczna w okresie trw ania PRL-u ulegała ciągłym 
zmianom, które pozwoliły jej przekształcić się i dojrzeć pod koniec 
la t osiem dziesiątych XX wieku do podjęcia decyzji o konieczności 
wprowadzenia zmian w istniejącym dotychczas systemie. Trzeba bo
wiem pamiętać, iż elita ta  była zdolna do stosowania siły w obronie 
wartości, którym hołdowała (przykładem mogą tu  być wypadki po
znańskie z 1956 r., w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu czy wprowadzenie 
s tanu  wojennego w 1981 r.). Z czasem elita ta reprodukowała się nie 
tylko liczebnie, ale również jakościowo. W jej skład awansowały osoby 
spoza ugrupowań tworzących kolejne rządy, jak również przedstaw i
ciele klasy robotniczej i chłopskiej, a także przedstawiciele młodszych 
pokoleń. Proces ten zaznaczył się szczególnie w latach osiem dziesią
tych, kiedy to do władzy w partii doszli komunistyczni „liberałowie”,

l(iJ. W a s i l e w s k i ,  E. W n u k - L i p i ń s k i :  Polska kręta droga do elity..., s. 69-73.
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dostrzegający konieczność wolnorynkowych reform ekonomicznych 
i demokratyzacji życia politycznego, a powszechne stało się powoły
wanie różnego rodzaju ciał doradczych, w których zasiadali przed
staw iciele um iarkow anej opozycji. Te zm iany umożliwiły podjęcie 
rozmów „okrągłego stołu” z wykształconą już wówczas solidarnościo
w ą kontrelitą, mające na celu przekształcenie system u polityczne
go17. Nie zmienia to jednak faktu, iż współczesna opinia społeczeń
stwa na tem at nomenklatury, wyrażana głównie przez środki maso
wego przekazu, nie jest zbyt pochlebna. Nie podziela się, co prawda, 
powszechnie opinii Zbigniewa Brzezińskiego, że „Polska przez kilka
dziesiąt lat była rządzona na szczeblu najwyższym w olbrzymiej więk
szości przez zdrajców, zbrodniarzy i złodziei”18, podzielany jednak jest 
pogląd, iż „Polską rządzili Oni, a więc ludzie wychowani w party j
nym inkubatorze, często wyobcowani ze społeczeństwa i przyjmujący 
obcą ideologię”19, ponadto wyłaniani przez „selekcję negatywną, we
dług kryteriów bezwzględnego posłuszeństwa, skłonności donosiciel- 
skich i zdolności ukryw ania prawdziwych poglądów”20.

Elita z partyjnego inkubatora

Zakreślony w niniejszym artykule obraz elity politycznej PRL oraz 
systemu nomenklatury, który decydował o kształcie tej elity, jest je 
dynie zarysowaniem tego nader ciekawego tem atu, który znalazł swe 
rozwinięcie w pracach innych badaczy. Ambicją autora było jednakże 
wyjście poza ogólną charakterystykę elity politycznej w PRL i zwró
cenie uwagi czytelnika na aspekt instytucjonalny związany z jej wy
łanianiem . Jedynie bowiem w ram ach niealternatyw nych systemów 
partyjnych21 funkcjonujących między innymi w „państwach demokra
cji ludowej” możliwe było tw orzenie elit politycznych poprzez „de
kretowanie” sposobu ich wyłaniania, jak to miało miejsce chociażby

17 H. L i s i c k a :  Przydatność koncepcji elit..., s. 41-42.
IKJ. K o z i e l e c k i :  Narodziny klasy politycznej. „Polityka” 1992, nr 5 (1813), s. 1 i 6.
1!) Ibidem.
211M. M i k l a s z e w s k a :  Mizeria elit. „Tygodnik Solidarność” 1993, nr 51-52  (274— 

275), s. 12-13.
21 Za J. Wiatrem za „niealternatywny system  partyjny autor rozum ie taki system , 

gdzie albo zasady konstytucyjne, albo faktyczny układ sił powodują, iż nie istnieje rze
czywiście licząca się rywalizacja o władzę między partiami politycznym i”. J. W i a t r :  
Socjologia polityki.  Warszawa 1999, s. 275.
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w Polsce przed 1989 rokiem. Istniejące w byłych krajach komunistycz
nych niealternatyw ne systemy partyjne, które z reguły przybierały 
postać systemów jednopartyjnych bądź partii hegemonicznej22, sprzy
jały więc funkcjonowaniu opisanego wcześniej modelu kreowania elit 
politycznych.

Partie  polityczne spośród wszelkiego rodzaju zrzeszeń podlegają 
najsilniej procesowi instytucjonalizacji. Nie należy więc się dziwić, 
że w w arunkach braku konkurencji pomiędzy partiam i w funkcjonu
jącym ówcześnie systemie nie działał podstawowy czynnik, który za
pobiega we współczesnych systemach wielopartyjnych całkowitej in 
stytucjonalizacji partii, jakim jest cykliczna zmiana partii spraw ują
cych władzę. PZPR dążąc, jak każda partia, do maksymalizacji swych 
wpływów w społeczeństwie, sama będąc organizacją o wysokim stop
niu instytucjonalizacji, wytworzyła także wysoce zinstytucjonalizo
wany system wyłaniania elity politycznej, który z biegiem la t wytwo
rzył świadomą swoich interesów i gotową ich bronić grupę zw aną po
tocznie „nom enklaturą”.

Podsumowywując, należy podkreślić, że zarówno system nomen
klatury, jak  i sama wyłoniona w jego efekcie elita polityczna charak
teryzowały się cechami, które upodobniały je, na co już autor wskazy
wał, do zinstytucjonalizowanych organizacji społecznych. Do podsta
wowych cech należy zaliczyć:
-  określone wzory wyłaniania,
-  ustabilizow aną struk tu rę ,
-  wieloletni okres funkcjonowania,
-  obecność w świadomości społecznej,
-  wysoki poziom depersonalizacji,
-  niski poziom konfliktów wewnętrznych.

Utworzona w wyniku systemu nom enklatury elita polityczna, wo
bec braku funkcjonowania w społeczeństwie innych liczących się elit, 
była w stanie kontrolować całe społeczeństwo i trzeba było kilkudzie
sięciu lat, by w Polsce powstała kontrelita zdolna konkurować z p a r
ty jną e litą  i będąca w stanie przejąć władzę, co nastąpiło w 1989 roku. 
Dopiero wówczas zaczęła powstawać nowa elita polityczna, która w wa
runkach demokracji liberalnej wyłaniana jest w drodze demokratycz
nych wyborów na podstawie kryterium  osiągnięć, nie zaś na podsta
wie dekretow ania przez niepodlegające kontroli społecznej władze, 
jak to miało miejsce w systemach „demokracji ludowej”.

22 Za J. Wiatrem autor rozumie system  partii hegemonicznej za taki, „w którym 
hegemonia jednej partii opiera się na tym, że pozostałe uznają jej szczególną pozycję 
i uczestniczą w ograniczonym stopniu w sprawowaniu władzy”. Ibidem, s. 276.
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System nomenklatury w warunkach transformacji ustrojowej

Należałoby na koniec zadać pytanie: Czy system nomenklatury, 
istniejący w byłych krajach socjalistycznych, w tym w Polsce, prze
trw ał zmianę ustrojową, czy też został zastąpiony innymi sposobami 
w yłaniania elit politycznych?

Zdaniem autora, system nomenklatury, który istniał zarówno w Pol
sce, jak i w innych państwach byłego bloku wschodniego, ze względu 
na swój charak ter funkcjonowania nie jest możliwy do utrzym ania 
w ustroju demokratycznym. Jedynie w niealternatywnych systemach 
partyjnych, w których władze de facto nie m uszą się liczyć z opinią 
społeczną i są od niej niezależne, możliwe jest funkcjonowanie nomen
klatury  rozumianej jako system, którego zasadą jest konieczność p a r
tyjnej akceptacji obsady wszystkich strategicznych stanowisk w poli
tyce, gospodarce, środkach masowego przekazu, kulturze, stowarzy
szeniach dobrowolnych itp. Należy przy tym podkreślić, że rozbudo
wie systemu nomenklatury oraz jego żywotności niewątpliwie sprzy
ja ła  sytuacja ciągłego niedoboru, jaki panował w ram ach ówczesnej 
gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Wobec ustawicznego występowa
nia niedostatecznej podaży dóbr, problemem stawało się nie tyle zdo
bycie pieniędzy, ile przede wszystkim znalezienie sposobu na uzy
skanie dostępu do pożądanych dóbr. Przynależenie do nom enklatury 
zapewniało ułatwiony dostęp do wspomnianych, jakże ograniczonych 
zasobów dóbr. Sytuacja ta przyczyniała się do bujnego rozwoju związ
ków klientelistycznych, które zinstytucjonalizowały się z czasem, two
rząc system nom enklatury23.

Zmiana systemu politycznego i gospodarczego doprowadziła do li
kwidacji funkcjonującego w PRL-u systemu nomenklatury, ponieważ 
jednocześnie miało miejsce unicestwienie dotychczas istniejącego sys
tem u politycznego umożliwiającego dowolne kreowanie przez w ła
dze składu elit oraz zastąpienie dotąd funkcjonującej gospodarki na 
kazowo-rozdzielczej, sprzyjającej utrw alaniu związków klientelistycz
nych, przez wolny rynek. Ten ostatni nie spowodował oczywiście znie
sienia utrudnień w dostępie do pewnych dóbr, umożliwił jednak ja 
sne określenie kryterium  ich uzyskiwania, jakim jest oczywiście pie
niądz.

-:l Pogłębiony opis funkcjonowania system u klientelistycznego, opartego na relacji 
patron — klient, w społeczeństwach trwałego i powszechnego niedoboru, znajdzie czy
telnik w książce J. T a r k o w s k i e g o :  Socjologia świata polityki.  T. 2: Patroni i klienci. 
Warszawa 1994.
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Zmiana ustrojowa w Polsce doprowadziła co prawda do likwida
cji systemu nomenklatury, nie oznacza to jednak, że dostęp do elity po
litycznej stał się powszechny. Po okresie przełomu, kiedy to do elity 
politycznej, na zasadzie pospolitego ruszenia, dostała się duża część 
dotychczasowej kontrelity opozycyjnej, dostęp do elity stał się tru d 
niejszy, a naw et podnoszą się głosy mówiące o jej powolnym domyka
niu się powodującym izolowanie się od reszty społeczeństwa. W gło
sach tych wyraźnie słychać wydźwięk teorii k rążenia elit Vilfredo 
Pareto. Powstaje przy tym pytanie: Czy współczesna polska elita po
lityczna wypracowała system  kooptacji do swego grona jednostek 
wybitnych, czy też zamyka przed nimi drogę? To już jest jednak kwe
stia, k tó rą  należałoby rozwinąć w innym artykule...

System nom enklatury już nie funkcjonuje, został on jednak, zda
niem autora, zastąpiony dobrze znanym i ponadkulturowym związkiem 
patronów i klientów. S truk tury  parzyste przenikały w ciągu stuleci 
wszelkie układy instytucjonalne, a dziedzina polityki jest sferą, w któ
rej relacje klientelistyczne odgryw ają szczególnie w ażną i aktyw ną 
rolę24. Nie powinno więc budzić zdziwienia, że współczesna elita po
lityczna oparła swe działanie na stosunkach patron -  klient, które 
pozwalają na rekrutację do jej składu wybranych jednostek.

Wydaje się, że ze względu na specyficzną sferę życia, ja k ą  jest po
lityka, stosowane w biurokracji kryteria  doboru ludzi, takie jak  wy
kształcenie, doświadczenie czy staż, po prostu zawodzą w tym przy
padku. Dlatego też premier, prezydent, poseł czy też sekretarz p a r
tii, występując w roli patronów, dobierają współpracowników, k ieru
jąc się raczej takim i prerogatywami, jak: długoletnia współpraca, zna
jomość, lojalność oraz wspólnota poglądów, aniżeli tylko względami 
merytorycznymi25. Przykłady tego typu praktyk są  coraz powszech
niejsze, a rozkwit insty tucji a sy sten ta  posła oraz wszelkiego typu 
partyjnych organizacji młodzieżowych podkreśla znaczenie, jakiego 
dla elit partyjnych nabiera kanał rekrutow ania nowych osób spośród 
członków partii oraz organizacji przy nich afiliowanych. Znakomity 
przykład żywotności relacji klientelistycznych stanow ią takie osoby, 
jak: Grzegorz Kurczuk -  były asysten t Izabelli Sierakowskiej, Lech 
Nikolski -  były asystent Józefa Oleksego, czy też Michał Tober -  były 
asysten t Oleksego i Leszka M illera26. Relacje klientelistyczne upo
wszechniły się zresztą nie tylko na najwyższych szczeblach elity poli
tycznej, ale coraz szerzej także, często w karykaturalnej wręcz for

Ibidem, s. 55.
Ibidem, s. 109.

-I! Zawód  -  asystent posła. „Polityka” 2003, nr 13(2394), s. 13.
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mie, w ystępują na szczeblu lokalnym, zarówno na poziomie wojewódz
twa czy powiatu, jak i gminy. Po przeprowadzonych w 2002 roku bezpo
średnich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów m iast prasa 
coraz częściej przytaczała przykłady traktow ania urzędu gminy jak 
prywatnej własności przez zwycięskiego elekta. W ślad za tym szły 
zaś zwolnienia „niepewnych” urzędników, aby zrobić miejsce dla świ
ty zaufanych ludzi, którzy stanowią zaplecze lokalnej władzy. Klien- 
telizm stał się tak powszechnym modelem działania elity politycznej, 
że poszczególni jej członkowie nie widzieli nic niewłaściwego w jego 
jawnym stosowaniu, jakby zapominając, że isto tą  współdziałania elit 
ze sobą jest nieformalny charakter uznawanych przez nie m echani
zmów organizacyjnych. Znamienna jest tu taj wypowiedź rzecznika UM 
w Częstochowie Ireneusza Leśnikowskiego, który twierdzi, że „pre
zydent musi mieć prawo doboru najbliższych współpracowników. Oso
biście uważam, że naczelnicy wydziałów, dyrektorzy gminnych spółek 
i zakładów, a także skarbnik i sekretarz  po wyborach powinni po
dawać się do dymisji”. Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że I. Le- 
śnikowski sam jest „nowy” i zajął w urzędzie miejsce po zdegradowa
nych na niższe stanowiska urzędnikach27.

Podkreślając jeszcze raz wagę tego, jakie znaczenie m ają stosun
ki klientelistyczne w polityce, należy, zdaniem autora, doprowadzić 
do wyraźnego zakreślen ia  granic ingerow ania władzy politycznej 
w zarządzanie państwem. Bez konkretnego określenia, które stano
wiska, zarówno w adm inistracji centralnej, jak i lokalnej, należą do 
sfery politycznej, i tego, że wymiana piastujących je osób zachodzi wraz 
ze zm ianą władz, nie będzie możliwe zahamowanie postępującego, ze 
szkodą i dla obywateli oraz, w dłuższej perspektywie, dla samych elit 
politycznych, procesu upartyjniania państwa. Niestety, nic aktualnie 
nie zapowiada, aby miała w Polsce powstać w najbliższym czasie służba 
cywilna, której pracownicy byliby kadrą  fachowców i która zarządza
łaby państwem bądź gm iną niezależnie od tego, kto aktualnie sp ra
wowałby władzę polityczną. Problem nie leży bowiem, zdaniem auto
ra, w funkcjonowaniu stosunków klientelistycznych w ram ach elity 
politycznej, lecz w braku jasno określonych granic, w ram ach których 
stosunki takie można by traktow ać jako n a tu ra lne  i niezbędne ze 
względu na specyfikę działalności politycznej.

27 S am i swoi. „Dziennik Zachodni” z 28 kwietnia 2003 [nr 82(17553)] s. 1.



Łukasz Wawrowski

Bariery partnerstwa kobiet i mężczyzn 
w życiu politycznym

Wstęp

Współczesna polityka wciąż nie jest obszarem p artnerstw a  ko
biet i mężczyzn; z jednej strony mężczyźni stanow ią większość wśród 
osób pełniących kluczowe funkcje w sferze polityki, z drugiej -  ich 
droga do najwyższych stanowisk jest wyraźnie prostsza niż w wypad
ku kobiet. Oczywiście, niezależnie od płci, na przebieg kariery poli
tycznej wpływa wiele czynników, by wskazać chociażby na predyspo
zycje osobiste, doświadczenie, zaplecze polityczne, siłę przebicia czy 
wreszcie odrobinę szczęścia. Niemniej jednak obok tych wspólnych 
wymogów istnieje również wiele specyficznych barier, które pokonać 
m uszą jedynie kobiety. Celem prezentowanego artyku łu  jest zatem 
próba wskazania tych elementów, które sprawiają, iż osiągnięcie przez 
kobiety sukcesu w życiu politycznym wymaga od nich wyraźnie więk
szego wysiłku, zaangażowania i determinacji, a sam a droga do karie
ry jest dłuższa niż w przypadku mężczyzn dysponujących porówny
walnym potencjałem.

W tym miejscu nasuw a się jednak pytanie: Czy rozpatryw anie 
zagadnień związanych z uczestnictwem w życiu politycznym powinno 
być dokonywane przez pryzm at rozróżnienia ze względu na płeć? 
Zdaniem autora, odpowiedź może być tylko twierdząca; odwołując się 
do argum entacji Kazimierza Slęczki: „Udział kobiet i mężczyzn w peł
nieniu niektórych ról społecznych bliski bywa ich udziałowi w całej 
populacji, czyli stosunkowi 1:1, co oznacza, iż płeć w tym wypadku
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nie odgrywa społecznie znaczącej roli. Tak jest np. na listach wybor
ców i wydaje się to dziś oczywiste, ale przecież niedawno byli tam  
tylko mężczyźni. Inaczej sprawa wygląda na listach kandydatów do 
władzy: tu  udział procentowy kobiet gwałtownie maleje. A jeszcze 
mniej kobiet zostaje ostatecznie wybranych. Stąd wniosek, iż udział 
we władzy ma wyraźny, bezpośredni lub pośredni, związek z płcią”1. 
Co więcej -  jak pisze dalej Ślęczka -  znacznie mniejszy udział kobiet 
w sprawowaniu władzy w społeczeństwie, w dodatku malejący syste
matycznie w miarę wznoszenia się po jej szczeblach, stanowi „podsta
wę do oskarżeń system u społecznego o dyskryminowanie polityczne 
kobiet, a nawet oskarżeń o ucisk kobiet przez mężczyzn, opresjono- 
wanie kobiet”2.

Przypisanie kobiet do sfery prywatnej

Jak  pisze Agnieszka Graff, „tylko mężczyzną jest się w polityce 
»po prostu«, kobieta musi się ze swojej obecności w sferze władzy tłu 
maczyć”3. Związane jest to bez wątpienia z faktem, iż w społeczeń
stwie polskim bardzo mocno zakorzeniony jest podział na role typo
wo męskie oraz te, które przynależne są  kobietom. Odwołując się do 
Socjologii małżeństwa i rodziny Franciszka Adamskiego: „Według uzna
wanych powszechnie modeli, dobry mąż powinien zarabiać na dom, 
zaś dobra żona powinna dbać o dom i zajmować się wychowywaniem 
dzieci, a nie pracować zawodowo. Nierzadko są  wypowiadane przy 
tym poglądy, że psychiczną specyfiką kobiet jest to, iż w iększą wagę 
przypisują sprawom domowym i rodzinnym niż zawodowym i stąd  
z konieczności zawsze będą mniej przydatne w pracy zawodowej”4. 
Oczywiście, na przestrzeni la t wizerunek kobiety ulegał istotnym prze
kształceniom, a obecnie tradycyjną rolę kobiety należy rozpatrywać 
szeroko. Według Sławomiry Walczewskiej, wpisuje się w n ią zarówno 
„kura domowa”, jak i „kobieta sukcesu” (w okresie PRL-u określana 
jako „kobieta pracująca”), co oznacza pracę na dwa etaty: dom i praca

1 K. Ś l ę c z k a :  Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego femini
zmu. Katowice 1999, s. 25-26.

2 Ibidem, s. 28.
1 A. Gr a f f :  Człowiek, mężczyzna po prostu -  i inne istoty obdarzone płc ią  [http:// 

www.oska.org.pl/biuletyn/bll/graffpolit.htm l, 01.10.2001],
4 F. A d a m s k i: Socjologia małżeństwa i rodziny -  wprowadzenie.  W arszawa 1984, 

s. 299.

http://www.oska.org.pl/biuletyn/bll/graffpolit.html
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zawodowa5. W rezultacie -  jak  czytamy dalej -  w społeczeństwie pol
skim dominuje brak akceptacji dla innych modeli ról kobiecych: kie
dy kobieta decyduje się na realizację zawodową zam iast rodziny, oskar
żana bywa o powodowanie „braku ciepła ogniska domowego”, z kolei 
gdy podejmuje się samotnie wychowywać dziecko, określa się ją  jako 
„nieudacznicę lub źle się prowadzącą pannę z dzieckiem”. Jak  pisze 
z kolei Anna Sobolewska, „kobieta jest przedmiotem działań socjo
technicznych, mających zmusić ją  do odgrywania określonej roli spo
łecznej. Celem tej manipulacji jest narzucenie kobietom jednego mo
delu życia i wszczepienie poczucia winy w wypadku odrzucenia swo
jego »powołania«”8. Znam ienne są  również sform ułowania zaw arte  
w raporcie o sytuacji polskich rodzin, przygotowanym pod koniec la t 
dziew ięćdziesiątych XX wieku przez M iędzyresortow y Zespół ds. 
Opracowania Program u Polityki Prorodzinnej Państwa, w którym czy
tamy, iż dyskryminacja kobiet w Polsce występuje w obyczajowości, 
zgodnie z k tó rą  „kobieta to osoba specjalnego traktow ania, chętnie 
widziana w roli domowej”; pogląd taki przejawia się „w zwyczajowym 
uznaw aniu kobiet za osoby drugiej kategorii, jakby nieco mniej waż
ne, o słabszej umysłowości i mniejszych niż mężczyźni praw ach np. 
do zaspokajania swoich potrzeb, i od których oczekuje się specjal
nych poświęceń i specjalnego sposobu bycia”7.

Jednym  z przejawów owego odmiennego postrzegania ról poszcze
gólnych płci jest podział na sferę życia publicznego, w której dominu
ją  mężczyźni, i sferę prywatną, przeznaczoną dla kobiet8. Przew rot
nie kwestię tę ujęła Kinga Dunin: „Jak to świat bez kobiet? -  spyta 
ktoś. Przecież zostało powiedziane, że stanow ią połowę ludzkości, 
a szarm ancki Polak doda zaraz, że lepszą połowę. Dobrze, ale gdzie 
w społeczeństwie plasuje się ta  lepsza połowa? Po gorszej stronie. 
Przede wszystkim w sferze pryw atnej”9. W rezultacie tradycyjne po
wołanie kobiety można określić zgodnie ze starą, niem iecką m aksy
mą: Kinder, Kiiche, Kirche (dzieci, kuchnia, kościół). W polskiej t ra 
dycji owo „trzy K” zastępowane bywa „trzema M” -  „Miłość, M ałżeń
stwo, Macierzyństwo”, a zdaniem Felicji Borzyszkowskiej-Sękowskiej 
dodać należy jeszcze czwarte „M” -  „Manowce” życia kulturalnego,

5 Zob. S. W a l c z e w s k a :  Czy kobietom w Polsce potrzebny jest feminizm?  W: Co 
to znaczy być kobietą w Polsce. Red. H. D o m a ń s k i ,  A. T i t k o w .  W arszawa 1995, 
s. 246-247 .

A. S o b o l e w s k a :  Kobieta albo człowiek. „Nowa Res Publica” 1994, nr 1(64),
s. 44.

7 E. 0 1 c z y k: Osoby o słabszej umysłowości.  „Rzeczpospolita” z 21 lipca 1998.
H Por. K. S 1 ę c  z k a: Feminizm. Ideologie i koncepcje..., s. 28.
H K. D u n i n :  Panowie, torby z  głów!  „Polityka” 2001, nr 48 (2326), s. 56.
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społecznego i politycznego10. Potw ierdzenie opisywanego zjaw iska 
znajdujemy w badaniach opinii społecznej, zgodnie z którym i ponad 
60% respondentów uważa, iż dla każdej rodziny byłoby lepiej, gdyby 
mąż angażował się w pełni w życie zawodowe, a żona troszczyła się
0 dzieci11. W rezultacie dominującego tradycyjnego podziału ról ko
biety dźwigają ciężar zdecydowanej większości prac przy wykonywa
niu obowiązków domowych12. W ten sposób przeciętna Polka poświę
ca tego typu zajęciom około siedm iu godzin dziennie13. Co jednak 
może budzić zdziwienie, najbardziej osamotnione w pracach domo
wych - j a k  wskazuje raport CBOS-u -  są  kobiety o najwyższym s ta tu 
sie społecznym i m aterialnym , podczas gdy im gorsza sytuacja m ate
ria lna  rodziny, im niższe wykształcenie kobiety, tym częściej wyrę
czana jest ona w części czynności przez dzieci14. Paradoksalnie więc, 
najbardziej obciążone obowiązkami domowymi są  te kobiety, które 
w łaśnie w największym stopniu predestynow ane są  do aktywnego 
udziału w życiu publicznym. Taki „podział” obowiązków spotyka się 
ze zdecydowanym sprzeciwem samych kobiet. Odwołując się ponow
nie do badań CBOS-u15, jedynie mniej niż 1/3 badanych kobiet okre
śliła się jako zwolenniczki tradycyjnego podziału obowiązków w ro
dzinie; ponad połowa opowiedziała się za partnerskim  modelem m ał
żeństwa, w którym mąż i żona tyle samo czasu poświęcają na pracę
1 w równym stopniu zajm ują się domem i dziećmi; natom iast jedynie 
15% respondentek za najlepsze uznało rozwiązanie pośrednie, kiedy 
kobieta poza wypełnianiem swojej tradycyjnej roli pracuje również za

Zob. F. B o r z y s z k o w s k a - S ę k o w s k a :  Krótka historia polskiego feminizmu. 
W: Polskie oblicza feminizmu. Materiały z  konferencji „Polskie oblicza fem inizm u”, Uni
wersytet Warszawski 8 marca 1999 roku. Red. W. C h a ń s k a ,  D. U l i c k a .  Warszawa 
2000, s. 44.

11 Zob. program Polaków Portret Własny z dnia 15 października 1999 -  D yskrym i
nacja kobiet [http://www.ppw.com.pl/131099.htm, 12.11.1999],

12 Zob. Kobiety o podziale obowiązków domowych w rodzinie ’96  [http://www.cbos.pl/ 
SPISKOM.POL/1997/ZK016.HTM, 4.02.2002]. N awet jeśli mężczyźni podejmują się 
zajęć domowych, robią to przeważnie -  odwołując się do M ałgorzaty Fuszary -  jedynie 
dla „świętego spokoju” i nie traktują ich jako swoich obowiązków; w rezultacie uczest
nictwo mężczyzn w pracach domowych postrzegane jest jako wyraz ich woli, natom iast 
w przypadku k ob iet-jak o  obowiązek. Zob. M. Fu s za  r a: The New Gender Contract in 
Poland. “Social Cost of Economic Transformation in Central Europę Project Paper” 
2000, No. 98, s. 4 [http://www.univie.ac.at/iwm/publ-spp/soco98pp.pdf. 14.03.2002],

" Zob. M. Ś r o d a :  Kobieta domowa. „Wysokie Obcasy” dodatek do „Gazety Wybor
czej” z 16 czerwca 2001, s. 31.

N Zob. Kobiety o podziale obowiązków domowych...
IS Zob. Aspiracje zaw odowe kobiet a życie rodzinne [http://www.cbos.pl/SPIS- 

KOM.POL/1997/ZK012.HTM, 07.03.2002].

http://www.ppw.com.pl/131099.htm
http://www.cbos.pl/
http://www.univie.ac.at/iwm/publ-spp/soco98pp.pdf
http://www.cbos.pl/SPIS-
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wodowo. Niemniej jednak, to właśnie ostatni model małżeństwa jest 
najczęściej realizowany w polskich rodzinach, co -  ponownie powo
łując się na Franciszka Adamskiego -  ma dwojakie konsekwencje16: 
z jednej strony wpływa na polepszenie sytuacji kobiet przez uzyska
nie niezależności finansowej oraz prestiż posiadanej pozycji zawodo
wej; z drugiej natom iast -  powoduje pogorszenie sytuacji, gdyż w efek
cie łączenia wspomnianych czynności kobieta nie ma już czasu na inne 
zajęcia związane na przykład z kulturą, samokształceniem i -  można 
dodać -  życiem politycznym17.

W konsekwencji tradycyjnego przypisania kobiet do sfery prywat
nej, wraz z jednoczesnym limitowaniem jej praw do udziału w sferze 
publicznej, kobiety pragnące poświęcić się karierze politycznej (ina
czej niż mężczyźni) często postrzegane bywają jako działające „wbrew 
naturze”. Spotykają się przy tym z brakiem przychylności, co wpływa 
na utrudnienia w zawodowym realizowaniu się, wcześniej natom iast 
staje  się czynnikiem  sprawiającym , iż tak  wiele kobiet rezygnuje 
z kariery i lim ituje swe ambicje. Zatem już na samym początku w stę
powania w świat polityki kobiety znajdują się na gorszej pozycji niż 
mężczyźni, gdyż polityka tradycyjnie postrzegana jest jako „męska 
gra”. Jak  przewrotnie kwestię tę ujęła M agdalena Środa -  „polityka, 
podobnie jak  gilotyna, w iertarka i maszyna do ubijania bruku, jest 
wynalazkiem mężczyzn. Nie ma co do tego wątpliwości”18.

Brak wzorców uczestnictwa kobiet w polityce

Kolejną barie rą  stojącą przed kobietami, po wyrwaniu się z t r a 
dycyjnie przypisanej im roli, jest zasadniczy brak kulturowych wzo
rów partnerstw a kobiet i mężczyzn w polityce19. Innymi słowy, kobie

Hi Zob. F. A d a m s k i :  Socjologia małżeństwa... , s. 299.
17 Jak twierdzi Joyce McCarl N ielsen, konieczność godzenia pracy zarobkowej 

z nieodpłatną pracą domową powoduje — wbrew powszechnym  opiniom — iż współcześ
nie względny statu s kobiet nie polepszył się, a w niektórych aspektach nawet uległ po
gorszeniu. Zob. J. M c C a r l  N i e l s e n :  Sex and Gender In Society. Illinois 1990, s. 75.

IB M. Ś r o d a :  Król jest nagi! Niech żyje królowa! [http://www.oska.org.pl/biuletyn/ 
b ll/srodap olit.h tm l, 5.01.2002].

19 Por. J. Wó d z :  Legitymizacja kariery politycznej kobiet w Polsce po 1989 roku. 
Kilka refleksji z  dziedziny socjologii polityki.  W: Kobiety wobec przem ian  okresu trans
formacji. Red. K. F a l i s z e k ,  E. M c L e a n  P e t r a s .  Katowice 1997, s. 156; A. Gr a f f :  
Świat bez kobiet -  płeć w polskim życiu publicznym.  W arszawa 2001, s. 48.

http://www.oska.org.pl/biuletyn/
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tom, które jednak zdecydowały się zaangażować w życie polityczne, 
brakuje wzorców zachowań w tej sferze aktywności. Odwołując się 
do słów Kingi Dunin: „Postać kobiety kobiecej -  pięknej i ponętnej 
panny lub przykładnej żony i m atki ma dobrze opracowany scena
riusz [...]. Scenariusze dla kobiet w innych rolach są  dopiero pisane. 
Najczęściej na podstawie wcześniejszych skryptów stworzonych przez 
ku ltu rę  dla mężczyzn”20. W rezultacie, kobieta w stępująca w życie 
polityczne ma do wyboru albo upodabniać się do mężczyzn21, albo po
zostać „prawdziwą kobietą” i bardzo mało miejsca pozostaje tu na nor
malność22. Jak  pisze Agnieszka Graff, „jeśli tworzy swój wizerunek 
na przekór stereotypom, oskarża się ją  o »brak kobiecości« (casus Su
chockiej), a jeśli od swojej płci się nie odżegnuje, czeka ją  zarzu t 
o nadm iernie »kobiecy« stosunek do polityki (tak było z H anną Gron
kiewicz-Waltz, gdy starała  się o fotel prezydencki)”23. W pierwszym 
przypadku kobiety nie bardzo czasem wiedzą, czy powinny zachowy
wać się jak mężczyźni -  „czy m ają się za nich przebierać, czy golić, czy 
może kląć”24. Kobieta taka nazywana będzie: „babochłopem”, „macho- 
-kobietą” czy „innym rodzajem dziwadła”, ewentualnie „kobietą mę
ską” („męski umysł, męska kariera, męska przebojowość”)25. Jednak
że, jak pisze Barbara Cieszewska, „kiedy w roli polityka są  nadmiernie 
kobiece, też nie wychodzi im to na dobre”26. Według Agnieszki Graff, 
jeśli mamy kobietę polityka, „to obyczaj każe dziwować się jej istn ie
niu, pytać o dzieci, prawić komplementy, dowcipkować, całować po 
rękach, a wszystko, co zrobi, interpretować jako przejaw kobiecości”27.

20 K. D u n i n :  Karoca z  dyni.  Warszawa 2000, s. 24.
21 Charakterystyczne jest, iż w iele kobiet, które zdołały osiągnąć najwyższe urzę

dy państwowe i zajęły poczesne miejsce w historii, charakteryzowało się niezwykłą  
stanowczością, charyzmą i często bezwzględnością, zaprzeczając swymi działaniam i 
tradycyjnemu postrzeganiu kobiecości. Bez wątpienia do grona tego należą: Indira 
Gandhi, Golda Meir i M argaret Thatcher, która w jednoznaczny sposób określana była 
m ianem  „żelaznej damy”. Przyczyn takiego stanu można szukać w fakcie, iż w zdomi
nowanym przez mężczyzn świecie polityki często tylko kobieta, która postępuje w taki 
sposób, może przebić się na sam szczyt.

22 Zob. K. D u n i n :  Panowie, torby z  głów..., s. 57.
23 A. Gr a f f :  Świat bez kobiet..., s. 41.
24 Jak ujęła to socjolog uczestnicząca w dyskusji podczas zorganizowanego na 

U niwersytecie Śląskim  sem inarium  naukowego o kobietach w okresie transformacji. 
Za: B. C i e s z e w s k a :  Polityka, interesy i płeć. „Rzeczpospolita” z 8 lipca 1996 [http:/ 
/arch.rp.pl/a/rz/1996/07/19960708/199607080133.htm l?k=on& t=1993031220020411,
12.01 .2002].

25 Zob. K. D u n i n :  Panowie, torby z głów..., s. 57; E a d e  m: Karoca z  dyni..., s. 24.
2H B. C i e s z e w s k a :  Polityka, interesy...
27 K. D u n i n :  Panowie, torby z  głów..., s. 57.
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Z kolei według Kingi Dunin: „Oto kandydatka jako polityk ma być 
racjonalna i kompetentna. Jej płeć nie powinna mieć żadnego znacze
nia. Wszyscy mamy równe praw a polityczne i płeć nie ma tu  nic do 
rzeczy. J e s t sp raw ą pryw atną. Przeciwnicy pary tetu  pow tarzają to 
jak  m antrę. A jednak tylko mężczyźni wkraczają do świata polityki po 
prostu, kobieta wnosi do niej także swoją płeć. Musi udowadniać nie 
tylko sw ą przydatność jako polityk, ale także odegrać rolę praw dzi
wej kobiety”28.

Ja k  zatem widać, obok konieczności wyrwania się z tradycyjnie 
przypisanej roli w sferze pryw atnej, kobieta, chcąca realizować się 
w życiu politycznym, zmuszona jest również do próby samookreślenia 
się w owej sferze męskiej dominacji. Jes t to jednak zadanie trudne, 
gdyż niezależnie od obranej strategii narażona jest ona na ataki ze stro
ny wciąż dominujących zwolenników tradycyjnego podziału ról, w któ
rym polityka zarezerwowana jest dla mężczyzn. Owa trudność z odna
lezieniem się kobiet związana jest również z faktem, iż -  odwołując się 
do słów Kingi Dunin -  „obok obyczaju na straży męskiej sfery publicz
nej stoi też język”29. Zauważyć należy, iż zawody, w których obecność 
kobiet nie budzi wątpliwości, posiadają dobrze zakorzenione w języ
ku określenia w formie żeńskiej (np. nauczycielka, sprzątaczka, sekre
tarka), inaczej sytuacja wygląda w tych, które tradycyjnie przypisane 
są  mężczyznom. Dodatkową trudność stanowi również fakt, iż same 
kobiety często nie lubią żeńskich końcówek. Dzieje się tak, gdyż język 
nieuchronnie odbija funkcjonującą w kulturze h ierarchię wartości, 
a w powszechnym odczuciu -  jak pisze Agnieszka Graff -  „żeńska koń
cówka na końcu słowa l e k a r z  czy a d w o k a t  ma w sobie coś nie
poważnego. Z lekarką, zwłaszcza młodą, kojarzy nam się satyryczny 
serial radiowy. Zanim powiemy a d w o k a t k a ,  zastanaw iam y się, czy 
to przypadkiem nie jest jakiś rodzaj teczki na dokum enty”30. W re 
zultacie p o s ł a n k a  oraz p a r l a m e n t a r z y s t k a  to właściwie je
dyne kobiece odpowiedniki głównych zawodów związanych z polityką, 
które funkcjonują w powszechnym użyciu i uwzględnione są  w słowni
kach języka polskiego. W przypadku pozostałych określeń pozostaje 
albo używanie form męskich, albo odwoływanie się do mniej popular
nych form żeńskich. W pierwszym wypadku związane jest to z tenden
cją do poszerzania zakresu znaczeniowego męskich form określeń31;

28 Ibidem, s. 56-57.
28 Ibidem, s. 57.

Zob. A. G ra  ff: Człowiek, mężczyzna po prostu...
" Por. Praktyczny słownik współczesnej połszczyzny. Red. H. Z g ó ł k o w a .  T. 31.

Poznań 2001; Uniwersalny słownik języka  polskiego. Red. S. D u b i s z. T. 3. W arszawa 
2003; Inny słownik języka polskiego PWN. P-Z. Red. M. B a ń k o .  W arszawa 2002.
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w rezultacie term iny te definiowane są  w słownikach w sposób bez
osobowy, opatrywane są  ponadto przykładami zastosowania odnoszą
cymi się do kobiet, jak również bezpośrednimi wyjaśnieniami, iż mogą 
być one poprzedzone form ą p a n i  (np. p a n i  p r e m i e r ) .  J e s t to 
zatem wyraźny postęp, zważywszy, iż jeszcze przed dwudziestu laty 
w słowniku języka polskiego przeczytać było można, iż p o 1 i t y k to 
„mąż stanu  kierujący polityką państw a”32, co niewiele miejsca pozo
stawiało na kobiece aspiracje (nawet po zastosowaniu dość popular
nego zwrotu „kobieta-polityk”). Jednakże, zwłaszcza w tekstach femi
nistycznych, często wykorzystywane są  formy kobiece także w sto
sunku do innych zawodów. Określenia te nie są  jednak tak  rozpo
wszechnione, nie są  też uwzględniane w słownikach, a w społecznym 
odbiorze często budzą uśmiech i niezrozumienie. Przykładowo, term in 
„polityczka” (analogicznie jak np. „plastyk” -  „plastyczka”) używany 
jest również jako ironiczne określenie samej polityki33, a zapropono
wana przez czytelnika na łamach „Rzeczypospolitej” forma „polityca” 
budzić może jeszcze większe zastrzeżen ia34. Kontrow ersje dotyczą 
również sposobu określania kobiety pełniącej urząd prezydenta. Po
wszechne w użyciu słowo „prezydentowa” oznacza wszak jedynie żonę 
prezydenta35; żeńskim odpowiednikiem słowa „prezydent” jest nato
m iast mało popularne określenie „prezydentka”. Co warte podkreśle
nia, o ile w wypadku pierwszego sformułowania słownik języka pol
skiego wymienia trzy znaczenia: prezydent państwa, m iasta lub sto
warzyszenia -  w przypadku „prezydentki” mowa jest tylko o osobie 
stojącej na czele stowarzyszenia33. We współczesnych słownikach brak 
także żeńskiego określenia funkcji prem iera. Z kolei funkcjonujące 
określenie „m inisterka” oznacza zarówno daw ną „doradczynię królo
wej”, jak i „żonę m inistra”37. O dyskryminacji i marginalizacji asp ira
cji politycznych kobiet w zakresie języka świadczy jednak nie tylko 
opisany niedobór nomenklatury. Jak  zwracają na to uwagę przedsta
wicielki środowisk kobiecych38, za negatywne zjawisko należy uznać 
również sposób sformułowania przysięgi prezydenckiej, która suge

n2 Słownik języka polskiego. Red. H. S z k i ł ą d ź .  T. 2. Warszawa 1984, s. 785.
:,:l Słownik języka polskiego. Red. W. D o r o s z e w s k i. T. 6. Warszawa 1964, s. 889.
^ Jak ironicznie wyjaśniał pomysłodawca: „Ma to ten m ankament, że łatwo się 

przejęzyczyć na »potylicę«, a to nie jest najpiękniejsza część ciała kobiety”. Polityczki  
kontra politycy. „Rzeczpospolita” z 14 grudnia 2000 [http://arch.rp.p1/a/rz/2000/12/ 
20001214/200bl2140137.htm l?k=on& t=1993031220020411, 12.01.2002],

,Vl Słownik języka polskiego.  Red. W. D o r o s z e w s k i. T. 6..., s. 1471.
aG Ibidem, s. 1470.
17 Ibidem, s. 721.
w Zob. [http://www.oska.org.p1/oska/rzad4.html#27%20marca, 1.11.2001].

http://arch.rp.p1/a/rz/2000/12/
http://www.oska.org.p1/oska/rzad4.html%2327%20marca
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ruje, że najwyższy urząd w państwie może sprawować jedynie męż
czyzna39. Oczywiście, wskazane problemy można uznać za kwestie 
drugorzędne, niemniej jednak przyjąć należy, iż słowa są  symbolami 
posiadającymi znaczenie: definiują, opisują i oceniają nas oraz świat, 
w którym żyjemy40; w konsekwencji, obraz, jaki kreuje język polski, 
w dużym stopniu pozostaje światem bez kobiet. Należy mieć jednak 
nadzieję, iż wraz ze wzrostem zainteresowania problem atyką aktyw 
ności politycznej kobiet i zwiększaniem się liczby kobiet w polityce 
n astąp i również wzbogacenie języka w tym zakresie. Przypomnieć 
bowiem należy, iż według wydanego w 1860 roku słownika języka fran
cuskiego, „studentka” to tylko „towarzyszka s tuden ta”41...

Podwójna legitymizacja kariery i podwójne standardy oceny

Traktowanie kobiet w życiu politycznym jako swego rodzaju in 
truzów sprawia, iż także podczas ubiegania się o konkretne stanow i
ska polityczne kobiety sprostać m uszą znacznie większym wyzwaniom 
niż mężczyźni. Jak  pisze Jacek Wódz, „przy deklaratywnym  uznaniu 
równości politycznych praw kobiet mamy jednocześnie do czynienia 
z kulturowo wymuszonymi różnymi formami »sprawdzania owej przy
datności« kobiet, które działają w polityce”42. Chodzi tu  o tak  zwany 
podwójny charakter legitymizacji politycznej kariery kobiet: po pierw 
sze -  „dorównanie” mężczyznom; a następnie przez efekt własnych 
działań politycznych. W konsekwencji -  jak pisze R enata Siemieńska 
-  kobiety chcąc sprostać męskiej konkurencji, „m uszą dysponować 
większymi »zasobami społecznymi« (wyższą pozycją społeczną) oraz 
większymi »zasobami politycznymi«”43. Wszystko to sprawia, iż „dro
ga kobiet do parlam entu jest dłuższa i trudniejsza niż mężczyzn”44. 
Przykładem  tego typu zjawiska jest niekorzystny sposób rozm iesz

:,!l Chodzi tu o sformułowanie: „będę strzegł niezłom nie godności Narodu”. Konsty
tucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia  2 kwietnia 1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483, art. 130.

40 Zob. D.J. C u r r a n ,  C.M. R e n z e t t i :  Women, Men and Society. Boston 1995, 
s. 146.

41 Zob. R. S o ł t y s :  Dwa wieki kobiet -  rozmowa z  Michaelle Pierrot. „Wysokie Ob
casy” dodatek do „Gazety Wyborczej” z 26 lutego 2000, s. 28.

42 J. Wó d z :  Legitymizacja kariery..., s. 155.
4:1 R. S i e m i e ń s k a :  Kobiety: nowe wyzwania  -  starcie przeszłości z  teraźniejszo

ścią. W arszawa 1996, s. 121.
41 Ibidem, s. 106.
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czania kandydatek na listach wyborczych, co w znacznym stopniu 
ogranicza ich szanse na wybór46.

Problemem często okazuje się również istnienie podwójnych s tan 
dardów w ocenie poczynań kobiet i mężczyzn. Według Barbary Cie- 
szewskiej: „O ile istnieje coś takiego, jak  współczynnik wybaczania 
»błędów męskich« w polityce, o tyle ze względów czysto kulturowych 
zupełnie nie ma takiego współczynnika dla kobiet. Politykom męż
czyznom wybacza się lub przynajmniej zapomina np. to, że upiją się 
publicznie46. Trudno wyobrazić to sobie w przypadku kobiet”47. Po
nadto, jak  argumentowała jedna z warszawskich radnych, jeżeli ko
bieta popełni błąd, to mówi się o niej „głupia”, mężczyzna, który po
pełnił błąd, po prostu się pomylił48. Należy jednak zaznaczyć, iż tego 
typu dwoistość ocen zachowań nie jest typowo polską specjalnością; 
jak swego czasu napisano w jednej z amerykańskich gazet: „Kiedy męż
czyzna popełni głupstwo, ludzie mówią: »Jakiż on głupi«, ale kiedy to 
zrobi kobieta, mówią: »Jakież te kobiety są  głupie«”49... Agnieszka Graff 
pochodzenie tego typu powszechnych sądów wyjaśnia poprzez odwo
łanie się do „logiki absurdalnych uogólnień”50, która zwłaszcza w przy
padku oceny zachowań kobiet ma moc szczególną.

Niekorzystnym zjawiskiem jest również często odmienny sposób 
prezentacji kobiet i mężczyzn w mediach. Jak  wskazuje Wanda No
wicka, przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Ro
dziny: „Gdy w telewizji pokazywane są  gremia polityczne, operator 
kam ery często zagląda obiektywem w dekolty kobiet lub pokazuje

47 Szczegółowe badania autora dotyczące sposobu rozmieszczenia kandydatek na 
listach wyborczych w wyborach parlamentarnych z lat 1997, 2001 i 2005 jednoznacz
nie ukazały, iż kobiety nie tylko stanowiły zdecydowaną mniejszość wśród ogółu kandy
datów, ale ich procentowy udział malał wraz ze wzrostem pozycji na liście. W rezultacie 
wśród osób z miejsc 1-3 udział ten był wyraźnie mniejszy niż wśród ogółu, z kolei naj
mniejszy procentowy udział kobiet był wśród osób otwierających listy (a więc mających 
największe szanse na wybór).

16 Wyjątek stanowiła słynna sprawa posła Witolda Firaka, który za nadużywanie 
alkoholu stracił stanowisko szefa Komisji Regulaminowej oraz został wykluczony  
z Klubu SLD. Niemniej owe konsekwencje były raczej odstępstwem  od dotychczasowej 
reguły, gdyż, jak pisała Eliza Olczyk, „jeszcze nigdy żaden poseł nie został tak surowo 
ukarany”. E. O l c z y k :  Obciąć czy nie obciąć. „Rzeczpospolita” z 28 stycznia 2002 [http:/ 
/arch.rp.pl/a/rz/2002/01/20020128/200201280062.htm l?k=on& t=l 993030720020307,
9.03.2002],

17 B. C i e s z e w s k a: Polityka, interesy....
18 Zob. E. O l c z y k :  Polityk bez żony. „Rzeczpospolita” z 2 czerwca 1995 [http:// 

arch. rp.pl/a/rz/1995/06/19950602/199506020130.html?k=on&t= 1995060219950602,
12 . 0 1 . 2002 ] ,

19 W. K o p a l i ń s k i :  Encyklopedia „drugiej p ic i”. Warszawa 1993, s. 393.
:>u Zob. A. Gr a f f :  Świat bez kobiet.... s. 44.



112 Systemy polityczne

ich nogi. Tymczasem nikt przecież nie zagląda w rozporki polityków”51. 
Z kolei Barbara Labuda wskazuje: „Kobieta polityk na każdym spo
tkaniu  i w wywiadach prasowych jest zawsze pytana, jak  godzi obo
wiązki matki, żony, pani domu z działalnością publiczną. To jest głów
ne kryterium  oceny. A ja  pytam: dlaczego nikt i nigdy nie zapyta np. 
profesora Geremka, jak godzi obowiązki ojca, opiekuna dzieci i rodzi
ny?”52 Zachowanie takie jest jednak głęboko zakorzenione w tradycji 
polskiej; jak swego czasu na tem at kryteriów poważania kobiet i męż
czyzn pisała w swej pracy Irena Reszke, w odniesieniu do kobiet znacz
nie częściej wymienia się k ry teria  stanu  cywilnego, pozycji społecz
nej współmałżonka czy wreszcie urodę i wygląd zewnętrzny53. W tej 
sytuacji często to, co kobieta ma do powiedzenia w konkretnych kwe
stiach politycznych, staje się mniej istotne, a siła oddziaływania ko
biet w polityce mniejsza niż w wypadku mężczyzn.

Bariery biologiczne i psychologiczne

W skazane specyficzne trudności, które napotykają kobiety w tra k 
cie swej kariery politycznej, m ają swe źródło w dotychczasowym po
strzeganiu roli kobiet w społeczeństwie, są  to zatem bariery natury  
społecznej i kulturowej. Pojawia się jednak pytanie: Czy uzasadnione 
jest również powoływanie się na istotne bariery związane z psycho
logicznymi i biologicznymi różnicam i między płciam i? N iew ątp li
wie, podstawowy problem w tym względzie stanowi stwierdzenie, czy 
takie jednoznaczne i stałe różnice faktycznie istnieją (zwłaszcza w za
kresie uzdolnień i predyspozycji), a jeżeli tak, to czy uzasadniają  one 
dyskryminację kobiet w życiu politycznym. Przykładowo, w XIX wie
ku dowodzono, iż wyższość mężczyzn nad kobietami wynika z faktu 
posiadania przez tych pierwszych większego mózgu; koncepcja ta  
m usiała jednak upaść wobec stwierdzenia, iż słonie wszak m ają więk
sze mózgi niż mężczyźni...54 L iteratura  przedmiotu pełna jest rozpraw

11 R. G e r e m e k ,  P. K r z y ż a n o w s k i ,  A. S i j k a :  Podpaski dla mężczyzn. „Wprost” 
2003, nr 30, s. 57.

5- J. S ą d e c k i :  W pracy, domu i w parlamencie. „Rzeczpospolita” z 23 marca 1995 
[http://arch.rp.p1/a/rz/200 l/10/20011008/200110080031.html?k=on&t=20011008200U011,
12 .0 1 . 2002 ],

iV' Zob. I. R e s z k e :  Prestiż społeczny a płeć. Wroclaw 1984, s. 107.
r,J Zob. B. E h r e n r e i c h :  Making Sense of a Difference. „Time -  The W eekly N ew s

m agazine” 1992, No. 3, s. 51.

http://arch.rp.p1/a/rz/200
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przemawiających za poszczególnymi opcjami, niemniej jednak wyda
je się, iż zagłębianie się w ów spór nie jest w tym miejscu konieczne. 
Zdaniem autora  bowiem, niezależnie od przyjmowanego stanowiska 
dotyczącego różnic/podobieństw płci nie ulega wątpliwości, iż kobie
ty powinny w równym stopniu uczestniczyć w procesie sprawowania 
władzy. Owo założenie oparte jest na następujących przesłankach:
-  je że li k o b ie ty  i m ężczyźn i n ie  ró ż n ią  się, to  n ie  m a  pow odów , 

by  o g ra n ic z a ć  im  d o s tęp  do św ia ta  p o lity k i -  w takim  wypadku 
płeć staje się czynnikiem nieistotnym z punktu widzenia sprawo
wania władzy; w konsekwencji, jest zasadniczo wszystko jedno, czy 
władzę spraw ują kobiety, czy mężczyźni; skoro jest wszystko jedno, 
to nie ma żadnych przesłanek, by dominowali mężczyźni;

-  je ś li ja k ie ś  is to tn e  ró żn ice  fak ty czn ie  w y stęp u ją , ty m  b a rd z ie j 
n a leży  w łączyć k o b ie ty  w p ro ce sy  decyzy jne , gdyż w ten spo
sób reprezentować będą one odmienne (w stosunku do dom inują
cych męskich) i do tej pory pomijane poglądy ponad połowy obywa
teli.

Tak więc sam fakt bycia kobietą nie powinien stanowić bariery 
dla równoprawnego udziału w życiu politycznym, w rzeczywistości 
jednak niektóre konsekwencje posiadania określonej płci mogą ro 
dzić trudności w podejmowaniu aktywności zawodowej. Często w ska
zuje się, iż ograniczeniem takim  są  procesy związane z rodzeniem 
i wychowywaniem potomstwa; w rezultacie, kobiety podejmują dzia
łalność polityczną przeważnie później niż mężczyźni, czyli juź po od
chowaniu dzieci, ponadto statystycznie więcej wśród nich jest osób 
samotnych i rozwiedzionych55. Wprawdzie -  odwołując się do badań, 
które wśród kobiet prowadzących aktywność zawodową przeprow a
dziła D anuta Graniewska -  „potoczne opinie o szybszym awansie ko
biet samotnych niż zamężnych nie znajdują potwierdzenia w rzeczy
wistym przebiegu procesów aktywności zawodowej”56, niemniej jed
nak naturalnym  zjawiskiem, determinowanym biologicznym rytmem 
życia człowieka, jest nakładanie się okresu aktywnego życia rodzin
nego (od urodzenia pierwszego dziecka do usamodzielnienia się o sta t
niego) i aktywności zawodowej57. W konsekwencji -  jak wskazuje G ra
niewska -  najbardziej sprzyjający okres w życiu kobiety na awans za
wodowy to okres przed urodzeniem pierwszego dziecka bądź po ukoń

’’ Zob. D.J. C u r r a n, C.M. R e n z e t t i :  Women, Men..., s. 369; R. S i e m i e ń s k a :  
Kobiety: nowe wyzwania... ,  s. 123.

D. G r a n i e w s k a :  Awans zawodowy kobiety a fazy życia rodziny. Warszawa 
1985, s. 120.

r’7 Zob. ibidem, s. 202.
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czeniu przez najmłodsze szkoły podstawowej58. Przyjąć należy zatem, 
iż biologiczne uwarunkowania sprawiają, że kobiety posiadające dzieci 
s ta ją  przed znacznie większym wyzwaniem, podejm ując się dz ia 
łalności politycznej (zawodowej), niż posiadający dzieci mężczyźni. 
Nie jest to jednak argum ent przeciwko udziałowi kobiet w życiu po
litycznym, jak  chcieliby tego niektórzy. Po pierwsze, znaczna część 
spoczywających na kobietach obowiązków związanych z wychowywa
niem dzieci może być z powodzeniem wykonywana przez mężczyzn 
(a to, że tak się nie dzieje, jest pochodną czynników kulturowych, a nie 
biologicznych); po drugie, nie każda kobieta chce (może) mieć potom
stwo...

Kontrowersje może budzić również wskazywanie na różnice w za
kresie właściwości psychologicznych. Spotkać można w tym względzie 
poglądy, iż kobiety nie posiadają cech, które niezbędne są  w działalno
ści politycznej. Zauważyć należy jednak, iż odwołując się do licznie prze
prowadzanych badań naukowych, nie można jednoznacznie stw ier
dzić, że takie bezsporne różnice między płciami istn ie ją  (przytoczyć 
można zarówno badania przemawiające za ich istnieniem59, jak i je ne
gujące60; dodatkową trudność sprawia fakt, iż przyjęcie poglądu o is t
nieniu różnic wymusza opowiedzenie się za ich wrodzonym bądź n a 
bytym pochodzeniem, co jest kw estią zasadniczą z punktu  widzenia 
poszukiwania źródeł obecnej dyskryminacji kobiet). Jednakże, naw et 
jeśli istnieją, to nakładają się one na ogromną różnorodność między 
poszczególnymi jednostkami tej samej płci. Co więcej, odwoływanie się 
do „specyficznej kobiecej natury” wcale nie musi oznaczać odmawia
nia kobietom praw a do udziału w życiu publicznym. Przykładowo, 
według M arii Strykowskej, właśnie w przypisywanych kobietom ce
chach widzi się przyszłościowy potencjał kreatywności i wydajności, 
w konsekwencji, w nowym stylu zarządzania kobieta chcąca zrobić 
karierę nie będzie musiała podejmować męskich wzorców i norm za
chowań61.

r,H Zob. ibidem, s. 203.
5S Por. J.S. H y d e ,  L.A. F r o s t :  Metaanaliza w psychologii kobiety. W: Kobiety

i mężczyźni: odmienne spojrzenie na różnice. Red. B. W o j c i s z k e .  Gdańsk 2002, s. 16.
(i0 Por. J. M c C a r l  N i e l s e n :  Sex and Gender..., s. 140.
(il Zob. M. S t r y k o w s k a :  Kobiety w zarządzaniu  -  społeczne i psychologiczne uwa

runkowania pełnienia przez  kobiety funkcji menadżerskich.  W: Humanistyka i płeć. T. 1:
Studia  kobiece z  psychologii, filozofii i historii. Red. J. M i lu  s k a, E. P a  k s  z y  s. Po
znań 1995, s. 47.
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Podsumowanie

Gorsza pozycja kobiet w rywalizacji na scenie politycznej jest fak
tem, obok którego nie można przejść obojętnie. Istnienie wskazanych 
barier wpływa nie tylko na faktyczny udział kobiet w polityce (przez 
tworzenie przeszkód w prowadzonej działalności i osiąganiu stano
wisk publicznych), ale również na limitowanie przez kobiety swych 
aspiracji, przez kreowanie polityki jako świata dla nich nieprzyjaz
nego, w którym m ają znacznie mniejsze szanse osiągnięcia zamierzo
nych celów niż mężczyźni. Jak  mawia się żartem  w Wielkiej Brytanii, 
„kobietom, żeby zostały politykami, brakuje tylko żon”, w Polsce jed
nak -  jak pisze Eliza Olczyk -  „kobietom potrzeba znacznie więcej”62...

Gdzie zatem należy poszukiwać źródeł owej sytuacji? Zdaniem auto
ra, tkw ią one przede wszystkim w czynnikach kulturowych i związa
ne są  z postrzeganiem ról kobiecych i męskich w społeczeństwie. Nie
wątpliwie, owe role w dużym stopniu oparte są  na specyficznym po
wołaniu kobiety związanym z rodzeniem dzieci. Wydaje się jednak, iż 
o ile w dawnych społeczeństwach determ inan ty  biologiczne mogły 
mieć jeszcze jakieś uzasadnienie, o tyle we współczesnym świecie owe 
tradycyjne wzorce nie m ają już tak  mocnego oparcia. Jak  pisze Kazi
mierz Ślęczka, „płeć nie pozostaje w żadnym istotnym  związku ze 
zdolnością do sprawowania władzy, łączenie tej ostatniej z męskością 
zasadzało się, dzisiaj to widać jak na dłoni, na czystej uzurpacji”63. Na
wet jeśli przyjąć, iż w życiu kobiety wciąż pojawiają się momenty, 
w których w związku z posiadaniem dzieci nie może się ona poświęcić 
karierze zawodowej na równi z mężczyznami, pogląd taki może służyć 
co najwyżej usprawiedliwieniu większego udziału mężczyzn w sferze 
zawodowej. Nie może być on jednak argum entem  na rzecz ogranicza
nia lub u trudniania dostępu do tej sfery aktywności kobietom jako 
takim . Niewątpliwie, macierzyństwo jest istotnym  powołaniem ko
biety, jednak nie powinno być ono jej obowiązkiem, a jedynie świado
mym wyborem; na drugim biegunie powinno natom iast pozostać peł
ne zaangażowanie się w sferę zawodową, na takich samych zasadach, 
jak  mężczyźni. Wskazać należy również na całe spektrum  rozwiązań 
pośrednich, w których kobieta próbuje angażować się w obie sfery ak
tywności. W tym wypadku niejako skazana jest na posiadanie gorszej 
pozycji zawodowej, ale dzieje się tak  tylko dlatego, że pozostaje ona 
osamotniona. Na problem ten wskazuje między innymi M ałgorzata

G2 E. O l c z y k :  Obciąć czy nie...
“  K. Ś l ę c z k a :  Feminizm u progu nowego wieku. Katowice 2000, s. 18.
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Fuszara, pisząc, iż „za jedną z przyczyn nierównowagi uważa się fakt, 
że zmiany nastąpiły jak  dotąd -  może nie jedynie, ale przede wszyst
kim -  w obrębie ról pełnionych przez kobiety, które w znacznie więk
szym stopniu niż wcześniej zaczęły uczestniczyć w życiu publicznym. 
W większości społeczeństw nie nastąp iły  jednak  przeobrażenia ról 
pełnionych przez drugą płeć -  a więc przez mężczyzn, których udział 
w sferze »prywatnej« jest nadal niezbyt duży”64. Jak  zatem widać, praw 
dziwe partnerstw o kobiet i mężczyzn w życiu politycznym (zawodo
wym) jest bezpośrednio związane z analogicznym partnerstwem  w sfe
rze domowej. W rezultacie, tak  długo, jak  uśmiech wzbudzać będzie 
urlop tacierzyński, tak długo kobieta nie zostanie w pełni zaakcepto
w ana w roli polityka...

64 M. F u s z a r a :  Nowy kontrakt płci? W: Nowy kontrakt płci? Red. M. F u s z a r a .  
Warszawa 2002, s. 8.
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Mieczysław Stolarczyk

Czynnik narodowy 
w polityce zagranicznej państwa 
a procesy globalizacji i integracji

Wstęp

Jedną  z wiodących tendencji we współczesnych stosunkach mię
dzynarodowych są  procesy internacjonalizacji (umiędzynarodawiania) 
różnych dziedzin życia narodów i państw oraz związanych z tym współ
zależności. Dynam iczny wzrost współzależności będących n astęp 
stwem procesów internacjonalizacji należy zaliczyć do megatrendów 
rozwojowych obecnego stanu spraw międzynarodowych1. Generalnie, 
żadna z dziedzin życia społecznego nie może przetrwać w izolacji od 
sfery międzynarodowej. Państw a oraz różne dziedziny życia społe
czeństw s ta ją  się coraz bardziej współzależne (wzajemnie zależne), 
ich rozwój wewnętrzny bowiem jest warunkowany w coraz większej 
mierze rozwojem innych państw  i społeczeństw oraz wpływami po
zostałych uczestników stosunków międzynarodowych. W zrasta wraż
liwość systemów wewnętrznych państw na zmiany zachodzące w śro
dowisku zewnętrznym -  sąsiedzkim i dalszym2. Autorzy jednego z opra
cowań na ten tem at pisali: „Żaden kraj, żadne społeczeństwo, żadna 
instytucja państwowa nie może obecnie izolować się w sposób racjo

' J. K u k u ł k a :  Teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa 2000, s. 179 i nast.
2 M. Ta b o r :  Współzależności międzynarodowe a aktywność zewnętrzna państw.  

W: Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Red. E. H a li  ż a k
i I. P o p i u k - R y s i ń s k a .  W arszawa 1995.
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nalny i skuteczny od głównych procesów, zachodzących już nie tylko 
w krajach sąsiednich czy we własnym regionie, lecz także w sk a 
li globalnej”3. Chociaż w zależności od prezentowanego podejścia do 
badania rzeczywistości międzynarodowej (np. ujęcie „realistyczne” 
a „liberalne”) inny ciężar gatunkowy nadaje się środowisku między
narodowem u w kształtow aniu polityki wewnętrznej i zagranicznej 
państw. Jednym z najbardziej wyrazistych przejawów internacjonali
zacji i związanych z n ią  współzależności jest intensyfikacja procesów 
globalizacji oraz integracji regionalnej i subregionalnej.

W kontekście procesów globalizacji i integracji bardzo często po
jaw iają się pytania o ich wpływ na ewolucję tradycyjnych funkcji pań
stw a narodowego, które pozostają w czasach współczesnych regułą  
światową. Skrajnym w tym względzie stanowiskiem jest to, którego 
zwolennicy mówią, od wielu już dziesięcioleci, o zmierzchu państw a 
narodowego jako głównego uczestnika stosunków międzynarodowych. 
Jak  dotąd, praktyka nie potwierdziła trafności tych prognoz. Ze wzglę
du na podjęty tem at, odrzucając stanowiska skrajne, istotne dla teo
rii i praktyki stosunków międzynarodowych wydaje się szukanie od
powiedzi między innymi na następujące pytania: Jak  interesy naro
dowe w polityce zagranicznej zm ieniają się pod wpływem globalizacji 
i integracji? Czy zmienia się n a tu ra  interesu narodowego, czy raczej 
formy jego realizacji? Jednakże kluczowa dla tem atu  niniejszego opra
cowania jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy w w arunkach globali
zacji i integracji można jeszcze w ogóle mówić o istnieniu interesu na
rodowego?4 W dalszej części artykułu pragnę wykazać słuszność tezy, 
że także na obecnym etapie procesów globalizacji i integracji regio
nalnej czynnik narodowy odgrywa wiodącą rolę w kształtow aniu po
lityki zagranicznej państw  uczestniczących, w mniejszym bądź więk
szym stopniu, w tych procesach. Jednakże ze względu na ogranicze
nia objętości tego rodzaju opracowań pragnę jedynie zasygnalizować 
podjęty problem. Prezentowany tekst jest więc bardziej przyczynkiem 
do zagadnienia niż jego omówieniem.

nM. D o b r o c z y ń s k i ,  I. W y c i e c h o w s k a :  Cywilizacyjno-rozwojowe implikacje 
współzależności Polski ze środowiskiem międzynarodowym. W: Polska w środowisku  
międzynarodowym. Problemy współzależności.  Red. E. H a l i ż a k  i M. T a b o r .  War
szawa 1993, s. 171.

1 Tak sformułowane pytania stawia Włodzimierz Anioł w swojej bardzo ciekawej 
pracy; zob. W. A n i o ł :  Paradoksy globalizacji.  Warszawa 2002, s. 197 i nast.
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Główne formy przejawiania się czynnika narodowego 
w stosunkach międzynarodowych 

i w polityce zagranicznej państw

W literaturze przedmiotu wskazuje się na to, że do najważniejszych 
czynników kształtu jących  współczesne stosunki m iędzynarodowe, 
obok takich czynników, jak geograficzny, geopolityczny, ekonomiczny, 
militarny, demograficzny, religijny znajduje się także czynnik naro
dowy. Zajmuje on jedno z najważniejszych miejsc w grupie determ i
nan t o charakterze subiektywnym, które k szta łtu ją  życie międzyna
rodowe. Zarazem narody i grupy etniczne należą do najważniejszych 
uczestników współczesnych stosunków międzynarodowych5. Czynnik 
narodowy, w tym rozwój świadomości narodowej i procesy narodo- 
wotwórcze oraz odwoływanie się narodów do prawa do samostanowie
nia, należał w XX wieku do głównych czynników sprawczych powsta
wania nowych państw  narodowych i rozpadu licznych państw  wielo
narodowych w Europie (np. rozpad Austro-W ęgier po zakończeniu 
I wojny światowej czy rozpad ZSRR, Jugosławii i Czechosłowacji na 
początku la t dziewięćdziesiątych XX w.). Głównym elem entem pań- 
stwowotwórczym jest nadal czynnik etniczny, w tym przekonanie eli
ty politycznej i intelektualnej danej zbiorowości etnicznej, że utwo
rzenie samodzielnej organizacji państwowej (państw a narodowego) 
będzie najbardziej skutecznym instrum entem  realizacji interesów na
rodowych. Jednakże mając na uwadze tę generalną tendencję, można 
znaleźć także wiele przykładów potwierdzających słuszność tezy, iż 
w pewnych sytuacjach naród i państwo mogą istnieć niezależnie od 
siebie (naród może istnieć bez państwa, a państwo może istnieć bez 
narodu państwowego -  państw a wielonarodowe).

Jedną z najważniejszych determ inant zmieniającej się mapy poli
tycznej pozimnowojennej Europy należy upatrywać w szeroko rozu
mianym czynniku narodowym. Przykładem może być rola, jaką odegrał 
on (np. przez eksponowanie prawa do samostanowienia jako jednego 
z najważniejszych praw człowieka) w procesie zjednoczenia Niemiec,

s Szerzej na tem at wpływu czynnika narodowego na kształtowanie stosunków  
międzynarodowych oraz narodów jako jednego z najważniejszych uczestników stosun
ków międzynarodowych zob. J. K u k u ł k a :  Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodo
wych. Warszawa 2003, s. 51 i nast.; E. C z io  m e r, L.W. Z y b l i k i e w i c z :  Zarys współ
czesnych stosunków międzynarodowych. Kraków 2000, s. 32 i nast.; J. B r y ł a :  Czynniki 
kształtujące stosunki międzynarodowe.  W: Stosunki międzynarodowe. Red. W. M a 1 e n - 
d o w s k i  i Cz. Mo j  s i e w  i cz.  Wrocław 1998.
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w procesie powstania nowych państw  na obszarze byłego Związku 
Radzieckiego czy byłej Jugosławii. Proces w ykształcania się państw  
narodowych w Europie nie został zakończony, czego przykładem może 
być sytuacja występująca w tym względzie w Czarnogórze, Bośni i H er
cegowinie, Kosowie czy Czeczenii. Wyodrębnianie się nowych państw  
narodowych w Europie w okresie pozimnowojennym jest dobitnym 
potwierdzeniem słuszności tezy, że ich historyczny czas jeszcze nie 
minął, a idea państwa narodowego odniosła w Europie niemal całko
wity sukces. Również na obszarach pozaeuropejskich (np. w Afryce) 
zachodzące procesy narodowotwórcze (wielce zróżnicow ane co do 
stopnia zaawansowania w poszczególnych krajach) zm ierzają w kie
runku  tworzenia państw  narodowych. Jednakże w znacznej liczbie 
tych państw  proces narodowotwórczy znajduje się dopiero na etapie 
powstawania narodowości czy grup etnicznych, plemion czy szczepów. 
W ocenie niektórych autorów, nie je st do końca przesądzona kw e
stia, czy w państwach pozaeuropejskich powstaną państwa narodowe 
na wzór europejski.

Należy zaznaczyć, że także w państw ach narodowych występują 
niewielkie liczebnie mniejszości narodowe, narodowościowe i grupy 
etniczne, a więc obywatele państw a narodowego, którzy należą  do 
innego narodu. Twierdzenie, pisał M arek W aldenberg, że określone 
państwo nie jest narodowo w pełni homogeniczne, nie powinno być 
równoznaczne z określaniem  go jako wielonarodowe. K w estią kon
trow ersyjną jest też, a rb itra lne  z konieczności, wytyczanie granicy 
między państwem narodowym i wielonarodowym. W ocenie cytowa
nego autora, za państw o narodowo homogeniczne uważa się takie, 
w którym naród państwowy stanowi nie mniej niż 95% bądź 90% miesz
kańców6. Stąd też wydaje się, że nie jest uprawnione identyfikowa
nie interesu narodowego z interesem  ogólnospołecznym także w pań
stw ach narodowych. In teresy  ogólnospołeczne zdeterm inow ane są  
głównie potrzebami bytu, egzystencji, podnoszenia poziomu życia ca
łego społeczeństwa, a nie tylko narodu państwowego. N atom iast ży
wotne interesy narodowe determ inow ane są  dodatkowo przez w ar
tości wypływające z faktu przynależności do tej samej wspólnoty na
rodowej (np. w imię tych wartości gotowość do ponoszenia ofiar).

Czynnik narodowy w stosunkach międzynarodowych przejawia się 
w różnych formach. Jed n ą  z podstawowych jest wspomniane już p ra
wo narodów do samostanowienia, które z zasady politycznej w okre

l; M. W a l d e n b e r g :  Czy polityczna integracja Europy musi oznaczać kres p a ń 
stwa narodowego? W: Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji.  Red. J. R ok  i c - 
k i i  M. B a n a ś .  Kraków 2004, s. 15-16.
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sie międzywojennym stało się jedną z najważniejszych norm prawno- 
międzynarodowych w drugiej połowie XX wieku, a zarazem  jednym 
z fundamentalnych praw człowieka (jednostkowych i zbiorowych). Ma
jąc na uwadze ewolucję prawa narodów do sam ostanowienia w XX 
wieku, za jego istotę w aspekcie politycznym uważa się prawo do swo
bodnego określenia statusu  politycznego, w tym -  do utworzenia włas
nego państw a bądź w przypadku rezygnacji z tego -  prawo do swo
bodnego wyboru, jakiego państwa chce być częścią7. Jednym  z dyle
matów z tym związanych na gruncie praw a międzynarodowego są  
trudności czy wręcz niemożność pogodzenia praw a narodów do sa 
m ostanowienia z zasadą integralności terytorialnej państw. W pro
cesie korzystania w pełni z prawa do samostanowienia i tworzenia 
własnego państwa, drogą pokojową lub walki narodowowyzwoleńczej, 
czynnik etniczny jest podstawowym elementem stymulującym powsta
w anie różnorodnych ruchów odśrodkowych, podważających zasadę 
integralności terytorialnej państw  i ich wewnętrzną stabilność. Inna 
ważna kwestia wiąże się z tym, iż wiele narodów od wielu dziesięcio
leci odwołując się do prawa do samostanowienia, bezskutecznie wal
czy o utworzenie własnego państw a (np. Kurdowie). O stopniu sku
tecznego wyegzekwowania zasady samostanowienia w praktyce przez 
poszczególne narody decydują liczne uw arunkow ania zarówno we
wnątrzpaństwowe, jak i międzynarodowe (np. zmiana układu sił), cze
go przykładem  są  determ inanty, które doprowadziły do odzyskania 
państwowości przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku nastąpił w Europie rene
sans nacjonalizmów, w tym tak zwanego agresywnego bądź ekscesyw- 
nego nacjonalizmu. Jednym z najbardziej krańcowych jego przejawów 
jest utrzymująca się, szczególnie na obszarze byłej Jugosławii, tenden
cja do tworzenia „etnicznie czystych” państw. Wydarzenia związane 
z konfliktami bałkańskim i w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wie
ku zintensyfikowały dyskusję w Europie nad prawem narodów do 
samostanowienia. Często stawiane jest pytanie: Czy samostanowienie 
musi koniecznie oznaczać secesję, której ostatecznym celem jest ho- 
mogeniczność etniczna? Prawo do sam ostanowienia narodów zawę
żone do niepodległości państwowej staje się problemem. W ostatnich 
latach w Europie wyraźne stały się próby odchodzenia od dogmatycz
nie ujmowanego prawa do samostanowienia, do jego relatywizacji.

7 R. A n d r z e j c z u k :  Uzasadnienie p raw a  narodów do samostanowienia. Prawa  
człowieka podstaw ą  praw a narodów do samostanowienia. Lublin 2002; R. B i e r z a - 
n e k: Prawo narodów i prawo mniejszości narodowych. „Sprawy Międzynarodowe” 1990, 
nr 10; R. K u ź n i a r :  Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe. 
Warszawa 2002, s. 325 i nast.
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Podzielić należy opinię, że mniejszości m uszą mieć prawo do ochro
ny, ale nie każdy naród musi mieć własne państwo. Prawo do samo
stanowienia nie zawsze musi być utożsam iane z prawem do secesji, 
której ostatecznym  celem jest homogeniczność etniczna. Prawo do 
sam ostanow ienia narodów zawężone do niepodległości państwowej 
stało  się poważnym problem em  w pozimnowojennej Europie (np. 
w kontekście dążeń do realizacji koncepcji „Wielkiej Serbii”, „Wielkiej 
A lbanii”). Is tn ie ją  drogi pośrednie, chociaż nie zawsze możliwe do 
realizacji w praktyce (np. autonomia, konfederacja). W praktyce b a r
dzo trudno jest wypracować skuteczne mechanizmy, by ruch ku sa 
mostanowieniu nie przekroczył granicy rozsądku, wyodrębnianie się 
zaś coraz to nowych państw  odbywało się na drodze pokojowej, a nie 
konfliktów zbrojnych. Konflikty bałkańskie w okresie pozimnowojen- 
nym potwierdziły trafność tezy, że samostanowienie bez poszanowa
nia praw człowieka (ochrony mniejszości) i przy wysuwaniu roszczeń 
terytorialnych pod adresem  państw  sąsiednich jest bardzo ważnym 
czynnikiem konfliktogennym. W tym kontekście stawiane są  też py
tania: Od jakiego poziomu świadomości narodowej grup etnicznych 
uzyskuje ona prawo do posiadania własnego państw a (obecnie na na
szym globie istnieje ponad 200 państw i ok. 5000 grup etnicznych)? Jak  
wielką musi być, w danych warunkach ekonomicznych i politycznych, 
odrębna zbiorowość etniczna, by uznać jej prawo do pełnego sam osta
nowienia? W dyskusji nad potrzebą relatywizacji prawa do sam osta
nowienia dużym uznaniem cieszy się pogląd, że „prawo do sam osta
nowienia im plikuje prawo do secesji, usprawiedliwionej jednak ty l
ko wówczas, gdy państw o wieloetniczne nie respektu je praw  czło
wieka i praw istniejących w nim narodów”8.

W skład szeroko rozumianego czynnika narodowego w stosunkach 
międzynarodowych wchodzą także kwestie związane z prawam i i obo
wiązkami mniejszości narodowych oraz migracje na tle etnicznym. 
Najmniej pożądaną przez społeczność międzynarodową formą wystę
powania czynnika narodowego są  różne odmiany nacjonalizmu. Uży
wając pojęcia „nacjonalizm”, mam na uwadze dominujące w języku pol
skim, a nie angielskie, jego rozumienie. W języku angielskim „natio- 
nalism” rozumiany jest jako system wartości i uczuć ześrodkowanych 
na narodzie, wolny od egoizmu narodowego. W języku polskim przez 
„nacjonalizm” rozumie się zazwyczaj wynaturzenie czy wręcz wypa
czenie czynnika narodowego zarówno w polityce wewnętrznej, jak  
i zagranicznej. Częścią składową tak  pojmowanego nacjonalizmu jest 
egoizm narodowy, przekonanie o wyższości własnego narodu nad inny

s Ks. A. Z w o l i ń s k i :  Wprowadzenie do rozważań o narodzie. Kraków 2005, s. 80.
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mi narodam i oraz zw iązana z tym ksenofobia oraz etnocentryzm . 
W skrajnej postaci nacjonalizm służył i służy nadal do ekspansji tery
torialnej, ale i ekonomicznej oraz kulturowej jednego narodu kosz
tem innych9. Przy takiej interpretacji znaczenia obu terminów, z wy
stępowaniem czynnika narodowego w praktyce w iążą się zazwyczaj 
skutki pozytywne dla obowiązujących norm międzynarodowych (praw
nych, politycznych, etycznych). Natom iast w przypadku występowa
nia różnych odmian nacjonalizmu są  to zazwyczaj skutki negatywne.

Pozytywnymi, powszechnie uznanym i formami przejaw iania się 
czynnika narodowego w polityce zagranicznej państw a jest odwoły
wanie się do interesów narodowych, racji stanu czy bezpieczeństwa 
narodowego. Jedna z częściej przytaczanych w polskiej lite ra tu rze  
przedm iotu definicji polityki zagranicznej au torstw a Jacka  Ziemo
w ita P ietrasia mówi, że „polityka zagraniczna to proces formułowa
nia i realizacji celów zewnętrznych odzwierciedlających interesy na
rodu i jego części składowych”10. Interpretacja polityki zagranicznej 
na podstawie uznania in teresu  narodowego za centralny motyw (cel) 
działania państw  w stosunkach międzynarodowych jest cechą cha
rakterystyczną podejścia realistycznego i neorealistycznego do wyja
śniania rzeczywistości międzynarodowej. Jeden z głównych przedsta
wicieli tego stanowiska, Hans Morgenthau, podkreślał, że koncepcja 
in te resu  narodowego pozostaje ostateczną instancją  w polityce za
granicznej tak długo, jak narody stanowią podstawę s truk tu ry  orga
nizacyjnej św iata11. Dostrzegając różnice i spory toczące się między 
zwolennikami poszczególnych modeli eksplanacyjnych w teorii sto
sunków międzynarodowych (m.in. realistyczny i neorealistyczny, ide
alistyczny, transnarodowy) wokół pojmowania istoty in teresu  naro
dowego12, podzielić należy stanowisko, że obserwując politykę zagra

II Na tem at zróżnicowanego pojmowania terminu „nacjonalizm" zob. E. G e l l -  
ner:  Narody i nacjonalizm. Warszawa 1991; U. A l t e r m a t t :  Sarajewo przestrzega. 
Etnonacjonalizm w Europie. Kraków 1998; Ks. A. Z w o l i ń s k i :  Wprowadzenie do roz
ważań... ,  s. 158 i nast.; E. C z io  m e r, L.W. Z y b l i k i e w i c z ;  Zarys współczesnych sto
sunków...,  s. 56 i nast.

III J.Z. P i e t r a ś :  Polityka zagraniczna państwa.  W: Współczesne stosunki m iędzy
narodowe.  Red. T. Ł o ś - N o w a k .  Wrocław 1992, s. 52. Inny polski badacz, Janusz  
Symonides, odwołując się do kategorii interesu narodowego, przez politykę zagranicz
ną rozumie: „sformułowanie interesu narodowego, wybór w oparciu o interes narodowy 
celów działania i ich realizację”. J. S y m o n i d e s :  Kilka uwag o badaniach nad poli
tyka zagraniczną. W: Teoretyczne problemy polityki zagranicznej.  Red. E.J. P a ł y  ga,  
J. S y m o n i d e s .  Warszawa 1978.

"H.J.  M o r g e n t h a u :  Politics Among Nations.  New York 1948.
'-S.P. S a l a j c z y  k: Wizje rzeczywistości między narodowej. W: Stosunki m iędzyna

rodowe. Geneza -  struktura -  dynamika.  Red. E. H a 1 i ż a k i R . K u ź n i a r .  Warsza-
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niczną państw, można zauważyć, iż zabezpieczenie in teresu narodo
wego nadal jest celem ich działania i najwyższą przesłanką motywa
cyjną. Mimo zmieniającej się sceny międzynarodowej, w tym wzrostu 
znaczenia uczestników transnarodowych, państwa są  nadal głównymi 
podmiotami stosunków międzynarodowych. O ddziałują one na śro
dowisko międzynarodowe, dążąc do wywarcia pożądanego wpływu 
na postępowanie innych uczestników, przede wszystkim  za pomocą 
prowadzonej polityki zagranicznej. W ocenie Teresy Łoś-Nowak, in te
res narodowy jest siłą  motoryczną i główną kategorią  motywacyjną 
działań państw  na arenie międzynarodowej. Głównie przez ten pry
zm at formułowane są  cele, metody działania i środki niezbędne do 
jego realizacji. Jes t to także główny miernik oceny skuteczności czy 
zasadności podejmowanych działań13.

Mimo intensyfikacji procesów globalizacji i integracji regionalnej 
(te ostatnie najbardziej zaawansowane są  w Europie), nadal główne 
cele i motywy w polityce zagranicznej państw  ujmowane są  w zbior
czych kategoriach: in teres narodowy (żywotne in teresy  narodowe), 
racja stanu, bezpieczeństwo narodowe. Nie wchodząc w szczegółowe 
rozważania dotyczące zakresu treściowego tych kategorii i wzajem
nych relacji między nim i14, warto w tym miejscu tylko przypomnieć, 
że żywotne in te resy  narodowe stanow ią ten  najm niejszy wspólny 
mianownik interesów całej zbiorowości, ja k ą  stanowi naród. Je s t to 
minimum, w którym stopień korelacji interesów wszystkich grup spo
łecznych, występujących w ram ach narodu i interesów  indyw idual
nych, okazuje się największy. Wśród żywotnych interesów  na czoło 
wysuwa się zachowanie własnej państwowości. Ciążenie ku organi
zacji państwowej to na tura lny  s tan  świadomości narodowej. Oprócz 
tego do żywotnych interesów  narodowych zaliczyć należy zabezpie
czenie i zagwarantowanie przetrw ania oraz rozwoju poszczególnych

wa 2000: T. Ł o ś - N o w a k :  Stosunki międzynarodowe. Teorie -  systemy -  uczestnicy. 
Wrocław 2000, s. 176 i nast.; R. Z i ę b a :  Cele polityki zagranicznej państwa.  W: Wstęp 
do teorii polityki zagranicznej państwa.  Red. R. Z i ę b a .  Toruń 2004.

1,1 T. Ł o ś - N o w a k :  Stosunki międzynarodowe... , s. 197 i nast.
1J Szerzej na ten tem at zob. M. S t o l a r c z y k :  Czynnik narodowy w polityce zagra

nicznej państw .  „Studia Nauk Politycznych” 1985, nr 1; I. G r a b o w s k a - L i p i ń s k a ,  
J. S t e f a n o w i c z :  Interes narodowy i racja stanu: definicje, postrzeganie, realizacja. 
W: Między tożsamością i wspólnotą. Red. J. S t e f a n o w i c z .  Warszawa 1996; R. Z i ę 
ba: Cele polityki zagranicznej.  W: Polityka zagraniczna państwa.  Red. J. K u k u ł k a  
i R. Z i ę b a .  Warszawa 1992; T. Ł o ś - N o w a k :  Stosunki międzynarodowe... , s.185  
i nast.; I. P a w l i k o w s k a :  Bezpieczeństwo jako cel polityki zagranicznej państwa.  
W: Wstęp do teorii polityki zagranicznej...: K. Ł a s t a w s k i :  Racja stanu Rzeczypospoli
tej Polskiej. Warszawa 2000.
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elementów wchodzących w skład czynników obiektywnych i subiek
tyw nych kszta łtu jących  naród: bezpieczeństw o w ew nętrzne i ze
w nętrzne, integralność terytorialna, dążenie do zachowania niepod
ległości, rozwój gospodarczy oraz wzrost dobrobytu i jakości życia, 
ochrona i rozwój języka, wspólnej kultury, wspólnych wartości i tożsa
mości narodowej. Można przyjąć, że na interesy narodowe sk ładają 
się te, które naród aktywizują do konkretnych starań  o ich realizację, 
a dla których kryterium  ważności (rangi) wyznacza poziom (stan) świa
domości narodowej.

Żywotne interesy narodowe w swej treści nie są czymś stałym i nie
zmiennym. Są one historycznie ukształtowane przez obiektywne pro
cesy społeczno-ekonomiczne, polityczne i ideologiczne. Podlegają ciąg
łej rozbudowie, poszerzaniu o nowe elementy. Poszczególne kompo
nenty żywotnych interesów narodowych i sposoby ich realizacji wraz 
z ogólnym rozwojem społeczeństw podlegają stopniowej ewolucji. Swój 
wyraz znajdują one w świadomości narodowej. Ze względu na możli
wości artykulacji i realizacji z pewnym uproszczeniem można przyjąć, 
że interesy narodowe artykułowane są  -  z jednej strony -  przez ogół 
narodu (często tylko instynktow nie wyczuwane), intelektualistów , 
twórców kultury, poszczególne grupy społeczne oraz ich reprezen ta
cje polityczne, z drugiej strony zaś -  przez bezpośrednich kreatorów 
polityki wewnętrznej i zagranicznej państwa, przez partie i przedsta
wicieli partii politycznych sprawujących władzę państwową. N ada
wanie konkretnych treści żywotnym interesom  narodowym realizo
wanym w polityce zagranicznej państwa, podobnie jak racji stanu i bez
pieczeństwu narodowemu, zależy od kreatorów  polityki zagranicz
nej. Centralnym bowiem ogniwem polityki zagranicznej jest decydent, 
który faktycznie określa i konkretyzuje zewnętrzne interesy państw a 
i narodu oraz porządkuje je w skali ważności15. Jak  pisze Jerzy Wiatr, 
nadrzędność in teresu  narodowego w polityce zagranicznej państw a 
nie oznacza, że wszyscy interes ten postrzegają jednakowo, lecz jedy
nie to, że ci, którzy rozumują w kategoriach interesu narodowego, sta
w iają ten  in teres wyżej niż racje ideologiczne, interesy poszczegól
nych grup, warstw czy partii wchodzących w skład narodu16.

Czynnik narodowy determ inuje także zakres treściowy pozosta
łych dwóch wcześniej wymienionych motywów (celów) polityki we
wnętrznej i zagranicznej państwa: racji stanu i bezpieczeństwa naro
dowego. Żywotne interesy narodowe odczytywane (interpretow ane)

15 M. D o b r o c z y ń s k i , J .  S t e f a n o w i c z :  Polityka zagraniczna. Warszawa 1984, 
s. 9 i nast.

J. W i a t r :  Refleksje o polskim interesie narodowym. Warszawa 2004, s. 30.
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i realizowane przez grupy rządzące stanow ią w państw ach narodo
wych istotę racji stanu. Nieco inaczej kwestię te należy analizować 
w państwach wielonarodowych. Racja stanu w państwach narodowych 
ma więc charakter wykonawczy wobec żywotnych interesów narodo
wych, które m ają charakter postulatywny. Jes t swego rodzaju skon
centrowanym interesem  narodowym, z nadanym mu kształtem  odpo
wiadającym  interesom  grup rządzących i decydentów polityki we
wnętrznej i zagranicznej państw a17. Natom iast bezpieczeństwo naro
dowe definiuje się często jako brak zagrożenia i poczucia zagrożenia 
podstawowych dla danego narodu wartości18.

Tak więc czynnik narodowy w polityce zagranicznej państw a s ta 
now ią różne formy in teresu  narodowego: żywotne in teresy  narodo
we; interesy narodowe rzeczywiste i deklarowane; interesy narodowe 
odczytywane przez rządzących (racja stanu) i przez poszczególne grupy 
społeczne oraz ich reprezentacje; interesy narodowe pozytywnie i ne
gatywnie zweryfikowane przez praktykę. Trzon interesów  narodo
wych w polityce zagranicznej państw  narodowych stanow ią żywotne 
interesy narodowe. Wśród nich na czoło wysuwają się interesy zwią
zane z egzystencją narodu, po trzebą bezpieczeństw a narodowego, 
a dalej -  z niezależnością i suwerennością narodową oraz potrzebą 
tożsamości narodowej i rozwoju. W dążeniu do realizacji tych in tere
sów dochodzi do daleko idącej zbieżności interesów  państw ow ych 
z interesam i narodowymi. Mimo że również w polityce zagranicznej 
żywotne interesy narodowe nie zawsze pokryw ają się z in teresam i 
państwowymi (racją stanu), to ten stopień zazębiania się wydaje się 
o wiele większy niż w polityce wewnętrznej. Świadomość korzyści 
płynących z faktu posiadania państw a przez naród jest w sferze ze
wnętrznej większa niż w polityce wewnętrznej. Zazwyczaj w sytuacji 
kontaktu  z innymi państw am i i narodam i świadomość odmienności 
interesów własnego narodu jest bardziej wyrazista. Na tym tle widać 
również lepiej, iż każde państwo narodowe jest, w większym lub mniej
szym stopniu, podmiotem (nosicielem) interesu narodowego, co wca
le nie musi, ale może, prowadzić do różnych wydań nacjonalizmu.

17 Szerzej zob. E. S a d o w s k i :  Racja stanu w polityce zagranicznej pań stw a .  
W: Wstęp do teorii polityki zagranicznej.  . .;M. S t o l a r c z y k :  Czynnik narodowy...

18 R. Z i ę b a :  Pojęcie i istota bezpieczeństwa pań stw a  w stosunkach międzynarodo
wych. „Sprawy Międzynarodowe” 1989, nr 10.
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Wpływ globalizacji 
na treść i formy występowania czynnika narodowego 

w polityce zagranicznej państw

W bardzo bogatej lite ra tu rze  poświęconej poszczególnym kw es
tiom związanym z globalizacją występuje znaczne zróżnicowanie s ta 
nowisk co do samego term inu „globalizacja”, a także genezy, przeja
wów i następstw  procesów globalizacji. Na użytek tego opracowania 
możemy przyjąć, że globalizacja to „wzrost różnego rodzaju powiązań 
między podmiotami życia międzynarodowego oraz wzajemne, najczę
ściej asymetryczne oddziaływania we wszystkich sferach życia społe
czeństwa, od umiędzynarodowienia rynków kapitału po kulturę m a
sową, migracje, finanse i zapewnienie pokoju”19. W literaturze z za
kresu spraw międzynarodowych, ale nie tylko, istotne kontrowersje 
w ocenie przejawów i następstw  procesów globalizacji dotyczą między 
innymi wpływu globalizacji na rolę i funkcje państw a narodowego, 
w tym na politykę zagraniczną oraz bezpieczeństwo narodowe i mię
dzynarodowe20.

W ocenie Romana Kuźniara, do najważniejszych implikacji pro
cesów globalizacji dla stosunków międzynarodowych i polityki zagra
nicznej państw  należy zaliczyć:
-  centralizację podejmowania decyzji dotyczących spraw światowych 

w ręku nielicznych, państwowych i pozapaństwowych ośrodków 
decyzyjnych,

-  zmniejszenie poziomu tego, co jest określane jako demokracja czy 
demokratyczność życia międzynarodowego (zm niejsza się udział 
większości państw  w decydowaniu o najw ażniejszych kw estiach 
międzynarodowych, także w sprawach o żywotnym znaczeniu dla 
tych państw),

19 A. G w i a z d a :  Wyzwania globalizacji -  zagrożenia d la  polityki państw  narodo
wych. „Przegląd Politologiczny” 1998, nr 3-4 , s. 7.

-° Zob. Globalizacja a stosunki międzynarodowe. Red. E. H a 1 i ż a k, R. K u ź n i a r ,  
J. S y m o n i d e s .  W arszawa 2004; M. S t o l a r c z y k :  Kontrowersje wokół oceny na
stępstw globalizacji dla  bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.  „Przegląd Za
chodni” 2002, nr 2; K. Z u k r o w s k a :  Globalizacja jako warunek zmieniający determ i
nanty kształtowania się systemu bezpieczeństwa. W: Raport o bezpieczeństwie 2000. Red.
E. C z i o m e r .  Kraków 2001; J. C z a p u t o w i c z :  Globalizacja -  wpływ na państwo  
narodowe. „Polska w Europie” 2001, nr 38; R. K u ź n i a r :  Globalizacja i polityka zagra
niczna. W: Oblicza procesów globalizacji.  Red. M. P i e t r a ś .  Lublin 2002; U. P e t -  
s c h o w ,  S. D r e g e :  Globalisierung und Umweltpolitik. Die Rolle des Nationalstaates. 
„Aus Politik und Zeitgeschichte” 1999, Beilage 23.
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-  polaryzację społeczności międzynarodowej; wzmacnia się linia po
działu na coraz bardziej bogatych i ciągle rosnący odsetek coraz 
biedniejszych; ta  linia podziału przebiega nie tylko pomiędzy k ra 
jam i i regionami, ale także wewnątrz społeczeństw w poszczegól
nych krajach,

-  wzmocnienie tendencji do fragmentacji (rośnie potrzeba i cena ta 
kich struktur, które chronią tożsamość i różnorodność np. ugrupo
wania regionalne),

-  wzrost możliwości działania i znaczenia pozarządowych uczestni
ków stosunków międzynarodowych,

-  transformację suwerenności (państwo traci kontrolę nad swym po
tencjałem, nad instrum entam i swej polityki gospodarczej, socjal
nej, obronnej itd.),

-  erozję fundamentów demokracji (podejmowanie decyzji przesuwa 
się w ręce menadżerów, zawodowych polityków i administratorów, 
i w ten sposób kurczy się społeczeństwo obywatelskie),

-  zacieranie się granicy między polityką zagraniczną a polityką we
w nętrzną21.

Niewiele jest spraw związanych z globalizacją, które bezpośred
nio bądź pośrednio nie wpływałyby na bezpieczeństwo narodowe (za
równo poczucie bezpieczeństwa, jak i jego realny stan). Je s t to n a tu 
ralne, jeśli ma się na uwadze, że globalizacja oprócz szans niesie 
z sobą wiele nowych wyzwań i zagrożeń. Bezpieczeństwo, podobnie 
jak globalizacja, jest procesem dynamicznym, zmiennym w czasie. Prio
rytety w polityce bezpieczeństwa zm ieniają się wraz ze zm ianą uw a
runkowań, w tym -  ze zm ianą zagrożeń podstawowych dla danego 
narodu wartości. Najmniej kontrowersji w ocenie następstw  globali
zacji w odniesieniu do bezpieczeństwa narodowego i m iędzynarodo
wego wywołuje jej wpływ na stałe poszerzanie zakresu treściowego 
term inu „bezpieczeństwo”. W zrost współzależności m iędzynarodo
wych, w tym ewolucja ch arak te ru  zagrożeń i wyzwań związanych 
z rozwojem procesów globalizacji (np. wzrost napięć społecznych na 
tle rosnących asym etrii ekonomicznych oraz w poziomie życia zarów
no między państwami, jak  i wewnątrz państw, ekologii, masowej nie
kontrolowanej migracji, transgranicznej przestępczości zorganizowa
nej, terroryzmu), wpływa na stałe powiększanie pojemności pojęcia 
bezpieczeństwa (rozciągliwości bezpieczeństwa) o aspekty niewojsko
we (ekonomiczne, społeczne, technologiczne, ekologiczne i in.) oraz 
o nowe, pozam ilitarne, środki i sposoby ich elim inow ania. Bezpie
czeństwo jest rozumiane coraz szerzej „jako gw arancja przetrw ania

R. K u ź n i a  r: Globalizacja i polityka... , s. 74 i nast.
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jednostek oraz zbiorowości ludzkich, nienaruszalności ich in teg ra l
ności, stabilności ich wolności i tożsamości, jak również zachowania 
jakości ich życia”22. Szczególnie zwolennicy paradygm atu transnaro 
dowego akcent k ładą na wzrost współzależności międzynarodowych 
i poszerzanie pola zbieżności interesów, na malejące znaczenie siły 
militarnej jako instrum entu polityki zagranicznej państw  (dominacja 
soft power nad tradycyjnymi źródłami potęgi hard power). Wzrost zna
czenia działań zmierzających do tworzenia „miękkich gwarancji bez
pieczeństwa” (np. współpraca służb celnych w zwalczaniu nielegalnej 
migracji czy współpraca służb specjalnych w zwalczaniu terroryzmu) 
nie oznacza, że instrum enty m ilitarne straciły na znaczeniu.

Procesy globalizacji, ich przejawy i efekty, wzmacniają świadomość, 
iż realizowana przez państw a narodowe polityka bezpieczeństwa wią
że bezpieczeństwo narodowe coraz bardziej z bezpieczeństwem innych 
państw  oraz z bezpieczeństwem międzynarodowym. Procesy szybko 
narastających współzależności i globalizacji pom agają odchodzić od 
myślenia o bezpieczeństwie własnym w kategoriach gry o sumie zero
wej oraz działań unilateralnych. Globalizacja wzmacnia współzależność 
państw  w dziedzinie bezpieczeństwa współczesnych państw. Bezpie
czeństwo narodowe poszczególnych państw  je s t w coraz większej 
mierze funkcją bezpieczeństwa międzynarodowego. Generalnie rzecz 
ujmując, globalizacja, w tym wzrost roli i znaczenia podmiotów nie
państwowych oraz ewolucja charakteru wyzwań i zagrożeń niemilitar- 
nych (większości wyzwań i zagrożeń, które niosą z sobą procesy glo
balizacji, nie można pokonać siłą militarną), sprzyja preferowaniu przed
sięwzięć kolektywnych (multilateralnych) w celu um acniania bezpie
czeństwa.

Niemal powszechnie akceptowany jest pogląd, że procesy globa
lizacji prowadzą między innymi do wzrostu znaczenia transnarodo
wych uczestników  życia m iędzynarodow ego i pom niejszenia roli 
państw narodowych. W procesach globalizacji decyzje władzy państwo
wej są  coraz mniej autonomiczne. Globalizacja, podobnie jak  in tegra
cja, stanowi coraz poważniejsze wyzwanie dla tradycyjnie pojmowa
nej suwerenności. W ocenie Lestera C. Thurowa, „globalna gospo
darka tworzy świat, w którym ponadnarodowe siły geoekonomiczne 
dyktują narodową politykę gospodarczą. Wraz z postępującą in te rna
cjonalizacją rządy narodowe tracą  wiele ze swoich tradycyjnych środ
ków ekonomicznej kontroli”21. H ans-Peter M artin i H arald Schumann

-- J. K u k u ł k a :  Główne czynniki ewolucji lądu międzynarodowego w XXI wieku. 
„Stosunki Międzynarodowe”. Warszawa 2001. nr 1-2. s. 16.

L.C. T h u r o w: Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kszta łtu
ją  św iat jutra.  Wrocław 1999, s. 171.
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pisali: „Pod wpływem żelaznego uchwytu nowej M iędzynarodówki 
Kapitału chwieją się w swoich posadach całe państw a i ich struk tury  
społeczne. Raz tu, raz tam  grozi ona ucieczką kapitału, wymuszając 
w ten sposób drastyczne ulgi podatkowe, miliardowe subwencje lub 
bezpłatną in frastruk turę”24. W podobnym tonie wypowiada się Noam 
Chomsky, mówiąc, że wąska grupa inwestorów jest w stanie rządzić 
całymi narodam i za pośrednictwem przepływów kapitałowych, m a
nipulacji giełdowych i regulacji stóp procentowych26. Te zewnętrzne 
uzależnienia, o których mówią wspomniani autorzy, osłabiają ekono
miczne bezpieczeństwo kraju. Należy mieć jednak na uwadze, że pań
stwa najsilniejsze są  zdolne do znacznego wpływania na korporacje 
wielonarodowe. Zadaniem rządów wszystkich państw, niezależnie od 
ich wielkości, jest maksymalizowanie korzyści i minimalizowanie s tra t 
wynikających z postępującej liberalizacji wymiany handlowej i prze
pływów kapitałowych.

Jednym z przejawów „zmierzchu państw  narodowych” czy może -  
ściślej -  zmiany niektórych funkcji państw narodowych, są  postępu
jące ograniczenia w swobodzie działania rządów dotyczące podatków 
czy w prowadzeniu autonomicznej polityki socjalnej. P resja  rynku 
redukuje wpływ instytucji państwowych na gospodarkę i wymusza 
zmiany w socjalnych funkcjach państw a. Postępująca liberalizacja 
handlu  i przepływu kap ita łu  spraw ia, że państw a tra c ą  swoje do
tychczasowe źródła wpływów budżetowych (m.in. wskutek znoszenia 
tary f celnych, podatków eksportowych i importowych). W ram ach pro
ponowanych zachęt dla inwestorów zagranicznych rządy wprowadzają 
wiele ulg finansowych (np. obniżka podatku). Spada udział właścicieli 
kapitału  w finansowaniu zadań państwa. Wynikiem tych działań jest 
między innymi zmniejszenie dochodów budżetu i zmniejszenie środ
ków na finansowanie wydatków publicznych26. Jed n ą  z najpoważniej
szych tego konsekwencji jest pogorszenie bezpieczeństwa socjalnego. 
Presja globalizacji i rosnąca konkurencja sprawiają, że nawet socjalde
mokratyczne rządy Europy Zachodniej odchodzą od państw a socjal
nego, a tym samym w coraz mniejszym zakresie gw arantują poczucie 
pewności (bezpieczeństwa) socjalnej.

Wiele form działalności korporacji ponadnarodowych i w ielona
rodowych wymyka się coraz bardziej spod kontroli rządów państw

H.-P. M a r t i n, H. S c h u m a n n :  Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i do
brobyt. Wrocław 1999, s. 12.

25 N. C h o m s k  i: Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład  globalny. Wrocław 2000.
-11 A. G w i a z d  a: Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Toruń 2000, 

s. 13 i nast.; A. Z a o r s k a :  Ewolucja pań stw a  i jego działalności.  W: Globalizacja. 
Mechanizmy i wyzwania. Red. B. L i b e r s k a .  Warszawa 2002.
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narodowych (np. trudności w ściąganiu podatków od korporacji mię
dzynarodowych, wyprowadzanie zysków). Korporacje międzynarodo
we, mimo rosnącej presji na zaakceptowanie odpowiedzialności spo
łecznej, w niewielkim stopniu liczą się z in teresam i politycznymi, 
gospodarczymi i społecznymi danego państw a27. Nie k ieru ją się wzglę
dami racji stanu czy interesam i narodowymi, lecz interesam i swoich 
akcjonariuszy, pochodzących zazwyczaj z wielu krajów. Głównym kry
terium  oceny ich działań jest zysk. Generalnie rzecz ujmując, wielkie 
korporacje, oderwane od państw  i terytoriów, unikają odpowiedzial
ności za swe „terytorialne” działania28. Nie znaczy to jednak, że pań
stwa nie są w stanie w ogóle wpływać na postępowanie korporacji. 
Instytucje państwowe (indywidualnie i w porozumieniu z innymi) dys
ponują środkami prawnymi, ekonomicznymi i politycznymi wpływa
nia na działalność korporacji. Is to tn ą  kwestię stanowi skuteczność 
tych instrumentów z punktu widzenia interesów państw i społeczeństw. 
Jak  pisze Janusz Symonides, wyraźna jest tendencja do przyjmowania 
regulacji międzynarodowych zmierzających nie tylko do eliminacji p rak
tyk korupcyjnych, wzmocnienia poczucia odpowiedzialności korpo
racji za przestrzeganie praw człowieka, praw pracowniczych i ochrony 
środowiska, ale również do ustanowienia efektywnych, międzynaro
dowych środków kontroli i nadzoru29.

Wraz z intensyfikacją procesów globalizacji dochodzi do swego ro
dzaju paradoksu. Z jednej strony poszerza się zakres treściowy bezpie
czeństwa o aspekty pozawojskowe, a w związku z tym w zrastają ocze
kiw ania społeczeństw, by instytucje państwowe zapewniały to bez
pieczeństwo w poszczególnych sferach (osobiste, socjalne, ekologiczne, 
prawne). Z drugiej strony coraz mniejsza ilość środków budżetowych 
uniem ożliwia sku teczną realizację tychże oczekiwań. Prowadzi to 
nieuchronnie do pomniejszenia stopnia legitymizacji władzy państwo
wej (tzw. pułapka globalizacji). Niedostateczna ochrona państw a przed 
negatywnymi skutkam i globalizacji wiedzie do jej odrzucania, czego 
jednym z przejawów jest rosnący w siłę ruch antyglobalistyczny i apele 
alterglobalistów o „globalizację z ludzką tw arzą”. Nawet zdeklarowa
ni zwolennicy neoliberalnych rozwiązań i globalizacji uważają, szczegól
nie po kryzysie finansowym w latach 1997-1998, że fundamentalizm 
rynkowy musi mieć swoje granice (np. Jeffrey Sachs, Francis Fukuya-

-' Ibidem, s. 153. Zob. A. M o r a c z e w s k a :  Korporacje transnarodowe w procesach 
globalizacji.  W: Oblicza procesów globalizacji...

Z. B a u m a  n: Globalizacja. I co z  tego dla ludzi wynika.  Warszawa 2000. s. 67
i nast.

-!l J. S y m o n i d e s :  Wpływ globalizacji na miejsce i rolę pań stw a  w stosunkach  
międzynarodowych. W: Globalizacja a stosunki międzynarodowe... . s. 149.
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ma). Przyznają oni, iż są  pewne funkcje, w których państwo jest nie
zastąpione (np. w ochronie własności prywatnej i intelektualnej, w za
pewnieniu bezpieczeństwa narodowego i osobistego, ładu i porządku).

Globalizacja wpływając na redukcję sfery publicznej państw  czy, 
jak  pisze Kazimierz Krzysztofek, na postępującą prywatyzację sfery 
publicznej państw a30, prowadzi do zmniejszenia sfery bezpieczeństwa 
społecznego (niepewności i zwiększającego się poczucia wykluczenia 
różnych grup społecznych). Jednym  z tego następstw  jest również 
w zrost przestępczości. Wielu autorów wskazuje na ścisły związek 
między przyspieszeniem procesów globalizacji a wzrostem przestęp
czości, w tym -  przestępczości zorganizowanej.

Globalizacja wraz z jej niesymetrycznymi zależnościami i powiąza
niam i gospodarek państwowych urucham ia także procesy przeciw
staw ne unifikacji zwane fragm entaryzacją czy glokalizacją. Należy 
bowiem mieć na uwadze współwystępowanie we współczesnym świę
cie dwóch tendencji: „McSwiata” i „dżihadu”, w znaczeniu tych term i
nów proponowanych przez Benjam ina R. Barbera. Stosunkowo czę
sto reakcją na globalizację jest wzrost tendencji do dywersyfikacji, 
partykularyzacji, a także rozwój nacjonalizmów.

Należy sądzić, że mimo wpływu globalizacji na zmianę wielu funk
cji politycznych, ekonomicznych i społecznych państwa, w dającej się 
przewidzieć perspektywie państwo narodowe pozostanie dla poczu
cia tożsamości większości ludzi podstawowym punktem  odniesienia. 
Rozwiązania wielu problemów, odpowiedzi na wyzwania i zagroże
nia, także te związane z globalizacją, ludzie oczekują i będą oczeki
wać przede wszystkim od swoich rządów. Nic też nie wskazuje na to, 
by w niezbyt odległej przyszłości jakakolwiek inna instytucja mogła 
zastąpić państw o narodowe w gw arantow aniu bezpieczeństwa we
wnętrznego i zewnętrznego -  mimo zmieniających się zagrożeń i spo
sobów ich neutralizow ania czy ograniczania31. Procesy globalizacji 
wpływają na modyfikację roli państw a jako podmiotu polityki bez
pieczeństwa, jednakże mało prawdopodobne są  prognozy, że państw a 
p rzestan ą  być głównymi podmiotami tej polityki. W ocenie Antho- 
ny’ego Giddensa globalizacja osłabia część władzy, jak ą  zawsze rozpo
rządzały państwa, łącznie z tą, która leżała u podstaw keynesowskie- 
go zarządzania gospodarką. Tworzy jednak nowe zapotrzebowania, 
a także nowe możliwości odradzania tożsamości lokalnych32. Mimo

:)n K. K r z y s z t o f e k :  Na usługach kapitału.  „Rzeczpospolita” z 14 marca 2000.
31 P. K e n n e d y :  1 /progu XXI wieku (przymiarka do przyszłości). Przeł. P. K o ń 

c z  e w s k i. Londyn 1994, s. 155.
12 A. G i d d e n s: Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji.  Warszawa 1999, s. 33.
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wzrostu znaczenia podmiotów niepaństwowych, państw a pozostają 
nadal najważniejszymi uczestnikam i w polityce i gospodarce świato
wej. Wciąż są  najbardziej wpływowymi aktoram i sceny światowej 
i głównymi dysponentami siły. Niezwykle trafne wydaje się stw ier
dzenie Romana Kuźniara, który pisał, że pod wpływem globalizacji 
„nie została unieważniona Realpolitik, czyli prosta prawda, iż pań
stwa kierują się w swej polityce zasadą obrony i popierania interesu 
narodowego, czyli bezpieczeństwa, suwerenności (w sensie autono
mii podejmowania decyzji), wzrostu gospodarczego, wpływu czy pre
stiżu. Globalizacja nie znosi samej zasady suwerenności, choć zmie
nia warunki jej praktykowania; nie zmniejsza znaczenia państw  jako 
podstaw ow ych uczestników  stosunków  m iędzynarodow ych, choć 
wprowadza na scenę nowych i coraz potężniejszych aktorów; nie spra
wia, iż rządy sta ją  się mniej potrzebne (choć istotnie u trudnia im pro
wadzenie polityki), lecz zmusza je do kreatywnego poszukiwania no
wych instrum entów zapewniających im skuteczność tam, gdzie są  one 
nie do zastąpienia. Wszakże same procesy globalizacji stw arzają pro
blemy, z którymi uporać się m uszą i mogą jedynie rządy”33. Zasadni
cza rola państw a widoczna jest także w rozwiązywaniu problemów 
globalnych, takich jak  chociażby ochrona środowiska naturalnego, wal
ka z terroryzmem czy kwestia wyżywienia ludności34.

Wpływ integracji na treść i formy czynnika narodowego 
w polityce zagranicznej państw

W kontekście intensyfikacji procesów globalizacji i regionalizacji 
często pojawia się pytanie, czy są  one komplementarne czy przeciw
stawne. Z jednej strony występuje argum entacja, że globalizacja jest 
głównym czynnikiem zewnętrznym wpływającym na ożywienie pro
cesów integracji regionalnej jako ogniwo pośrednie na drodze do glo
balizacji, z drugiej strony zaś -  że regionalizacja, integracja regional
na, powstawanie gospodarczych i politycznych bloków regionalnych 
są  barie rą  na drodze rozwoju procesów globalizacji33. Między globa

" R. K u ź n i a r :  Globalizacja i polityka zagraniczna... , s. 80.
Szerzej na ten tem at zob. Problemy globalne współczesnego świata.  Red. S.M. 

G r o c h a l s k i .  Opole 2003.
:i,r’ A. G w i a z d a :  Globalizacja i regionalizacja...; L.C. T h  u ro  w: Przyszłość kapi

talizmu...,  s. 162 i nast.
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lizacją a integracją regionalną oprócz podobieństw (np. tendencja do 
scalania, unifikacji) w ystępują także istotne różnice. Przykładowo, 
jednym z przejawów integracji regionalnej jest znoszenie wszelkiego 
rodzaju barier utrudniających przepływ towarów, usług, środków fi
nansowych, osób, a zam iast tego wznoszenie barier na granicach ze
w nętrznych danego ugrupow ania integracyjnego (np. dotyczących 
przepływu towarów, osób). Te bariery na granicach zewnętrznych blo
ków gospodarczych, podkreśla się, są  sprzeczne z logiką procesów 
globalizacji zmierzających do znoszenia wszelkich barier. Jed n ą  z róż
nic między globalizacją a integracją regionalną jest również to, że glo
balizacja stanowi proces żywiołowy, natom iast integracja jest inspi
rowana i sterow ana przez państw a w niej uczestniczące. W rozwój 
globalizacji angażują się przede wszystkim korporacje ponadnarodo
we, a w rozwój procesów integracji regionalnej -  państw a i instytucje 
państwowe.

Nie ma zgodności stanowisk w kwestii wpływu integracji na czyn
nik narodowy i rolę państw  narodowych. Zwolennicy jednej z głów
nych koncepcji in tegracji europejskiej, koncepcji federacyjnej, już 
w drugiej połowie la t czterdziestych XX wieku prezentow ali stano 
wisko, że należy przezwyciężyć rozbicie Europy na suwerenne pań
stwa w celu między innymi wyeliminowania jednego z głównych czyn
ników konfliktogennych w stosunkach między państw am i europej
skimi, czyli odmiennych interesów narodowych, często trudnych do 
pogodzenia. Integrację realizow aną na podstawie modelu federacyj
nego traktow ali między innym i jako skuteczny środek do przezwy
ciężenia polityki narodowej, ściślej nacjonalistycznej, prowadzącej do 
wojen. Wyrażali też przekonanie, że słabną funkcje państw  narodo
wych, dlatego też stosunkowo łatwo będzie przekazywać podstawowe 
uprawnienia państw  na rzecz instytucji ponadnarodowych36. Nadzie
je federalistów na relatywnie szybkie zastąpienie państw  narodowych 
europejskim państwem związkowym („stanami zjednoczonymi Euro
py”) negatyw nie zweryfikowane zostały przez praktykę. Jednakże 
kolejne etapy integracji europejskiej wzmacniały stanowisko, że pro
cesy in tegracyjne w pływ ają na zm niejszenie roli uczestniczących 
w nich państw  narodowych, które sta ją  się coraz bardziej zależne od 
s tru k tu r ponadnarodowych. Nie jest do końca spraw ą ja sn ą  -  pisał 
Włodzimierz Anioł -  czy zaawansowana integracja regionalna będzie 
na dłuższą metę osłabiać, czy też na odwrót -  wzmacniać, państwa naro

111 Zob. Drogi do Europy. Red. J. K r a n z  i J. R e i t er .  Warszawa 1998; J. Ł a  p - 
to  s: Europa jedna  czy dwie? Projekty i koncepcje integracji europejskiej w latach 1944-  
1950. Kraków 1994.
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dowe37. Z jednej strony coraz częściej pojawiają się obawy, że w proce
sie integracji państwo narodowe i naród są  zagrożone (np. poprzez 
stopniowo ograniczaną suwerenność). Zwolennicy przeciwstawnego 
stanowiska argum entują, że państw a w ram ach integracji lepiej re 
a lizu ją swoje narodowe interesy. Jak  podkreśla to Joachim  Liszka, 
w trwającej w Europie dyskusji wokół dalszych celów integracji za
gadnienie państwa i narodu jest kw estią kluczową38.

Jednym  ze swoistych paradoksów integracji jest, że kolejne gru
py rządzące Francji i RFN opierając swoje działania prointegracyjne 
na własnych, niekiedy sprzecznych in teresach narodowych, prowa
dziły w kolejnych dekadach do podnoszenia poprzeczki integracyjnej 
na wyższy poziom (np. motywacje rządów obu państw  w kwestii wpro
wadzenia euro). Jednym z celów integracyjnych Francji było dążenie 
do skrępowania w ten sposób potęgi niemieckiej i ograniczenia roli 
Niemiec. Celem integracyjnym  kolejnych rządów RFN było między 
innymi dążenie do usunięcia większości z negatywnych dla Niemiec 
skutków przegranej wojny, w tym wzrost międzynarodowej roli RFN 
i zjednoczenie państwowe Niemiec39.

Zarówno zwolennicy metody integracji wspólnotowej, jak  i mię
dzyrządowej k ierują się najczęściej motywacją w yrastającą z in tere
sów narodowych. Przykładowo, zarówno francuscy federaliści, jak i gau- 
lliści starali się zawsze w pierwszej kolejności realizować francuski 
in teres narodowy. Integracja europejska w opinii jednych i drugich 
miała służyć interesom polityki wewnętrznej i zagranicznej Francji40. 
Warto pod tym kątem spojrzeć na motywy i cele zawarte w tak zwanym 
planie Schum anna czy w kolejnych koncepcjach integracji europej
skiej pojawiających się we francuskiej myśli politycznej41.

Na historię integracji w ram ach Wspólnot Europejskich i Unii 
Europejskiej można spojrzeć przez pryzm at ścierania się interesów 
narodowych i wspólnotowych. Kolejne przyhamowania procesu in te
gracyjnego, w tym na przykład kryzys „pustego fotela” w połowie lat

17 W. A n i o ł: Paradoksy globalizacji...,  s. 81.
■IH J. L i s z k a :  Zrozumieć Europę. Naród i państwo a historyczny proces integracji  

europejskiej. W: Dylematy integracyjne Polski. Wybrane aspekty. Red. M. S t o l a r c z y k .  
Katowice 2003, s. 81.

*' S. P a r z y m i e s: Przyjaźń z rozsądku. Francja i Niemcy w nowej Europie. War
szawa 1994; S. S u l o w s k i :  Polityka europejska Republiki Federalnej Niemiec. War
szawa 2004.

40 K. P o p o w i c z :  Dynamika integracji europejskiej. Warszawa 2004, s. 267.
41 K. Ł a s t a w s k i :  Od idei do integracji europejskiej. Warszawa 2004; J. Ł u k a 

s z e w s k i :  Cel: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej. Warsza
wa 2002, s. 87-143.
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sześćdziesiątych XX wieku, spowodowane były dążeniem państw, przede 
wszystkim RFN i Francji, do realizacji w polityce integracyjnej od
miennych interesów narodowych. Również w okresie pozimnowojen- 
nym, podobnie jak w dekadach wcześniejszych, w procesach in teg ra
cyjnych ścierały się interesy narodowe ze wspólnotowymi. Nie spraw 
dziły się co prawda najbardziej pesymistyczne prognozy formułowa
ne na przełomie la t osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych minione
go stulecia co do daleko idącej renacjonalizacji polityki zagranicznej 
państw  należących do Wspólnot Europejskich i ich malejącego zain
teresow ania dalszą in tegracją (np. zjednoczonych Niemiec). Należy 
jednak dostrzegać współwystępowanie dwóch tendencji. Z jednej stro
ny, wzmocniona została tendencja do uszczuplenia upraw nień naro
dowych państw  Unii Europejskiej na rzecz wzrostu znaczenia in te re 
sów całej Unii Europejskiej (np. nastąpił wzrost roli Parlam entu E u
ropejskiego, którego s tru k tu ra  i funkcjonowanie preferu ją in teresy  
wspólnotowe przed narodowymi, ogólnoeuropejskie, a nie p a rty k u 
larne interesy narodowe; w zrasta liczba decyzji w Radzie Unii Euro
pejskiej, które podejmowane są  nie na podstawie zasady jednomyśl
ności, ale z zastosowaniem zasady kwalifikowanej większości). Z d ru 
giej zaś strony, pomimo obecnie dużego zaawansowania procesów in te
gracyjnych w Unii, każde uczestniczące w niej państwo na pierwszy 
plan wysuwa nadal swoje interesy narodowe jako motyw i cel swoich 
integracyjnych działań. Wymienione tendencje wyraźnie dawały znać 
o sobie na przykład podczas ratyfikow ania tra k ta tu  z M aastrich t, 
w dyskusji nad reform ą UE oraz nad rozszerzeniem UE na wschód. 
Również spory wokół wspólnej polityki rolnej, trak ta tu  z Nicei, tra k 
ta tu  konstytucyjnego dla Europy czy projektu budżetu unijnego na 
lata 2007-2013 były odzwierciedleniem trudności ze znalezieniem kon- 
sensu dla zróżnicowanych interesów narodowych państw  członkow
skich Unii Europejskiej.

Państw a członkowskie UE prow adzą politykę zagraniczną opie
rającą się na interesach narodowych. Próby jej koordynacji w ram ach 
Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństw a m ają  ch a rak te r 
międzyrządowy. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej, a tym bardziej Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obro
ny to nadal bardziej koncepcje niż rzeczywistość. Narastające różnice 
interesów wzmocniły w ostatnich latach tendencję w Unii do in tegra
cji różnych szybkości. Postępuje proces dywersyfikacji UE w kierunku 
coraz większej autonomii „grupy pionierów Unii” pod kierunkiem  Nie
miec i Francji. Przedstawiciele państw  zachodnioeuropejskich, nawet 
tych stawianych za wzór „europejskości”, tak  zwanej lokomotywy in 
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tegracji (Francja, RFN), nie ukrywali, że prowadzą politykę realizu
jącą w pierwszej kolejności interesy narodowe.

Nadal ak tualna  jest opinia przewodniczącej niemieckiego Bun
destagu Rity Suessm uth, która w 1991 roku pisała, że choć wszyscy 
pragną wspólnej Europy, każdy dąży jeszcze wciąż do własnej korzy
ści, bez gotowości rezygnacji z narodowych priorytetów 42. Politolog 
Juerg  Steiner wskazywał na fakt, że władza wykonawcza w insty tu
cjach Wspólnot należy nie do Komisji Europejskiej, lecz do Rady Eu
ropejskiej, jej zaś członkowie są  nastawieni przede wszystkim na re 
alizację interesów państw, które reprezentują43. Również kolejne e ta 
py modyfikacji funkcjonowania struk tu r unijnych nie zmieniły tego, 
że główne decyzje w UE podejmuje Rada Europejska i Rada Unii Eu
ropejskiej, a więc struktury , które m ają ch arak ter międzyrządowy, 
a nie wspólnotowy. Na podstawie przebiegu dyskusji podczas szczytu 
UE w Nicei Timothy Garton Ash sformułował opinię, że każdy mąż 
stanu dba o interesy swego kraju w imię Europy44.

Podzielić należy stanowisko, że główną siłą  sprawczą integracji 
było i jest forsowanie przez państwa członkowskie narodowych in te
resów45. S truktury integracyjne ograniczają, co prawda, zakres samo
dzielnych działań poszczególnych państw, w tym najsilniejszych, wymu
szają postawy i zachowania ukierunkowane na współpracę, a nie na 
konfrontację, sprzyjają harmonizowaniu interesów państw  uczestni
czących w rozwiązywaniu sporów na podstawie kompromisu. In te 
gracja okazała się skutecznym środkiem na ścieranie się egoizmów 
narodowych w sposób cywilizowany, na to, by zróżnicowane interesy 
narodowe nie przejawiały się w relacjach międzypaństwowych w po
staci różnych odmian nacjonalizmu prowadzących do konfliktów zbroj
nych. Jednakże procesy integracyjne nie uniem ożliw iają realizacji 
interesów narodowych. Wręcz przeciwnie -  mogą być dla nich bardzo 
użyteczne. W tym celu zostały zresztą zainicjowane. Niekiedy umyka 
z pola widzenia fakt, że integracja europejska zrodziła się i rozwinę
ła, by służyć realizacji interesów narodowych państw  uczestniczących, 
a nie, by im szkodzić. Dlatego też okazała się sukcesem. Wymownym 
tego przykładem są  motywacje i cele integracyjne kolejnych grup rzą
dzących RFN. W całym okresie po II wojnie światowej struktury  in 
tegracyjne Europy Zachodniej dobrze służyły interesom  niemieckim 
(odbudowie gospodarczej RFN po przegranej przez Niemcy wojnie;

r2 R. S u e s s m u t h :  Niemcy i Polska -  europejscy sąsiedzi. „Tygodnik Powszechny” 
1991, nr 12.

4:1 J. S t e i n e r :  Demokracje europejskie. Rzeszów 1993, s. 394.
" „Gazeta Wyborcza” z 16-17 grudnia 2000.
a:' K. P o p o w i c z :  Dynamika integracji..., s. 265.
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odzyskiwaniu przez RFN suwerenności i wzrostowi roli międzynaro
dowej; realizacji strategicznego celu RFN, jakim  w latach 1949-1990 
było zjednoczenie państwowe). Kolejne rządy niemieckie, również po 
zjednoczeniu państwowym , zabezpieczenie in teresów  niem ieckich 
w Europie za pomocą s tru k tu r europejskich uw ażają za rozwiązanie 
optym alne. M inister spraw zagranicznych Niemiec Joschka Fischer 
p isał, że „dem okratyczne Niemcy zachodnie dowiodły zręczności 
w rozwoju pośredniego realizowania interesów poprzez Europę i dzię
ki niej. Odniosły też tą  drogą wiele sukcesów. Powrót do polityki in 
teresów bezpośrednich przyniósłby w rezultacie raczej porażki”46.

W trwającej od kilkunastu  la t także w Polsce debacie na tem at 
przyszłości UE dominuje przekonanie o potrzebie zachowania rów
nowagi między instytucjam i Unii a organam i władzy państw  narodo
wych. Państw a narodowe w Europie, mimo zmieniających się ich funk
cji w procesie integracji i globalizacji, uznawane są  za wciąż trwały 
elem ent rzeczywistości politycznej. Czy byłoby możliwe, pytał m ini
ster spraw  zagranicznych Polski Władysław Bartoszewski, połącze
nie -  jak  proponował to niemiecki m inister spraw zagranicznych Jo 
schka Fischer w dniu 12 maja 2000 roku na Uniwersytecie Humbold
ta  w Berlinie -  tych państw  narodowych w rzeczyw istą europejską 
federację? Odpowiedź brzmi: tak, jeśli będą tego chcieli sami Euro
pejczycy47. W innym przemówieniu m inister Bartoszewski mówił: „Je
stem absolutnie przekonany, że ani Francuzi, ani Anglicy nie zgodzi
liby się na u tra tę  tak dużej części suwerenności. Powstanie Stanów 
Zjednoczonych Ameryki było zjawiskiem jednorazowym, stworzono 
tam  coś nowego. Tu w Europie mamy jednak do czynienia z państw a
mi, k tóre w łaśnie po kolei obchodzą tysiąclecie swojego istn ien ia. 
Dlatego nie wierzę w gotowość większości członków Unii do pójścia 
tak  daleko, jak  niemiecki m inister spraw  zagranicznych. Jes t na to 
o wiele za wcześnie. Nikt nie może jednak przewidzieć, jak ą  decyzję 
podejm ą w nuki F ischera”18. Polski m in ister spraw  zagranicznych 
akceptował stanowisko, że poszerzająca się Unia będzie powiększać 
zakres współpracy o charakterze wspólnotowym, zachowując jedno
cześnie najważniejsze decyzje w gestii państw  członkowskich.

Prezydent Polski A leksander Kwaśniewski w w ystąpieniu pod
czas inauguracyjnego Forum „Wspólnie o przyszłości Europy” na Zam 
ku Królewskim w Warszawie (18 lutego 2002 r.) podkreślał, że choć

Mi J. F i s c h e r :  Przymus historii. „Polityka” 1999, nr 3.
17 W. B a r t o s z e w s k i :  Wizja i możliwości. O nowy kierunek w integracji europej

skiej. W: I d e m :  Ponad podziałami.  W arszawa 2001, s. 33.
IK1 d e m: Droga Polski do Unii Europejskiej. W: I d e m :  Ponad podziałami... ,  s. 69.
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Europa coraz bardziej się integruje, to nadal pozostaje związkiem 
państw  o różnych tożsamościach narodowych, własnych doświadcze
niach historycznych, odmiennych kulturach i potencjałach gospodar
czych. „W dyskusji nad modelami integracji europejskiej należy mieć 
wzgląd na tę różnorodność. Należy się wstrzymać z radykalnym fede- 
ralizm em  i szukać rozwiązań pośrednich, jakiejś równowagi pomię
dzy kształtem  wspólnotowym i narodowym Europy. Polskie doświad
czenie -  mówił prezydent Kwaśniewski -  przemawia za szacunkiem 
dla czynnika narodowego, za budowaniem Europy ojczyzn, za odwo
ływaniem się do fundam entalnych wartości, z których wyrasta nasza 
cywilizacja”49. Zdaniem prezydenta Kwaśniewskiego, państw a naro
dowe pozostaną nadal podstawowym źródłem legitymizacji procesu 
integracji europejskiej. W wizjach politycznych, prognozach można 
dopuszczać zastąpienie państw  narodowych ponadnarodową form ą 
państwowości, ale pod warunkiem, że w procesie tym uwzględni się 
wiele faz i że tego właśnie będą chcieli obywatele państw  członkow
skich50.

Mimo że w polskiej myśli politycznej w sprawie modeli integracji 
europejskiej dom inują stanowiska sceptyczne wobec wzorca federa
cyjnego, nie znaczy to jednak, że nie ma zwolenników takiej koncep
cji integracji. Szczególnie w publicystyce politycznej można znaleźć 
wiele głosów poparcia dla federacyjnego kierunku integracji.

Trudno zanegować fakt, że integracja wpływa na ewolucję w poj
mowaniu i zakresie suwerenności zewnętrznej państw  uczestniczą
cych w tym procesie. Dużym uznaniem cieszy się pogląd, że uczestni
czące w procesach integracyjnych państw a dobrowolnie ograniczają 
swoją suwerenność, jednak się jej nie wyzbywają, a jedynie ograni
czają jej wykonywanie51. Niekiedy pojawia się argumentacja, że prze
kroczeniem bariery między ograniczeniem suwerenności a tran sfe 
rem  (wyzbyciem się suwerenności) była realizacja decyzji tra k ta tu  
z M aastricht o wprowadzeniu jednolitej waluty. Warto jednakże mieć 
na uwadze to, że w praktyce, każde państwo należące do „Eurolandu” 
może ze strefy  euro wystąpić, jeśli grupy rządzące tego państw a 
i większość społeczeństwa uznają  takie rozwiązanie za korzystniej

49 „Gazeta Wyborcza” z 28 lutego 2002.
50 M. D o w g i e 1 e w i c z: Polska debata o Unii Europejskiej. „Rocznik Polskiej Poli

tyki Zagranicznej 2002”. Warszawa 2002, s. 53-54.
51 I. P o p i u k - R y s i ń s k a :  Suwerenność współczesnych państw  -  konieczność rede

finicji? W: Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych...; J. S t e f a n o 
w i c z :  Suwerenność: rozwój, granice, przyszłość. W: Między tożsamością i wspólnotą...; 
M. M a l i k :  Integracja jako czynnik ograniczający suwerenność państwa.  W: Między  
tożsamością i wspólnotą...; W. A n i o ł :  Paradoksy globalizacji..., s. 179 i nast.
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sze dla interesów narodowych od uczestnictwa w systemie jednolitej 
waluty. Sądzę, że nawet brak wyraźnych regulacji prawnych w ystą
pienia z „Eurolandu” nie będzie poważniejszą b a rie rą  dla państw a, 
które zechce odstąpić od euro.

Państw a godząc się na ograniczanie swobody decyzji w danej dzie
dzinie, rekom pensują to sobie innymi korzyściami płynącymi z in te
gracji. Nie ma zasadniczych sprzeczności między integracją a in tere
sam i narodowymi, przy ograniczeniu suwerenności, jeśli integracja 
służy rozwojowi społeczeństwa jako całości. In teresy  narodowe wy
m agają odchodzenia od klasycznie rozumianej suwerenności. Zarów
no trak ta ty  sojusznicze, jak i inne umowy międzynarodowe są  również 
dobrowolną rezygnacją z suwerenności pojmowanej w sposób absolu- 
tystyczny. Jeśli bilans korzyści i s tra t związanych z uczestnictwem 
w struk tu rach  integracyjnych jest dla danego państw a i narodu do
datni, to wówczas suwerenność nie może być rozum iana jako ograni
czenie działania w interesie własnym52. Paradoks polega na tym, pi
sał Włodzimierz Anioł, iż wyrzeczenie się wielu atrybutów suw eren
ności na rzecz szerszej międzynarodowej wspólnoty wydaje się czę
sto warunkiem  zachowania lub uzyskania ich naprawdę i w szerszym 
zakresie. Integracja regionalna jest często postrzegana jako in s tru 
m ent wzmacniający faktyczną suwerenność państw  członkowskich53. 
Zapis w traktacie konstytucyjnym dla Europy mówiący o możliwości 
w ystąpienia państw a z Unii Europejskiej należy interpretować jako 
kolejny przejaw ochrony żywotnych interesów  narodowych państw  
członkowskich.

W ocenie Janusza Symonidesa, suwerenność na początku XXI wie
ku oznacza przede wszystkim niezależność konstytucyjną -  w ewnętrz
n ą  (dany podmiot nie ma ograniczeń wynikających z ustawy zasadni
czej, nie jest podporządkowany jakimś wyższym władzom czy organom 
konstytucyjnym, nie jest częścią jakiejś federacji) i niezależność ze
w nętrzną, która sprowadza się przede wszystkim do równości państw  
wobec praw a34. Oczywiście, form alna równość państw  wobec praw a 
nie oznacza, że państw a są  sobie równe w praktyce m iędzynarodo
wej. Inny badacz tej problematyki, Krzysztof Wojtowicz, pisał, że „pro
ces integracji w Europie nie doprowadził jak  dotąd do powstania no
wego państw a o pełnym m iędzynarodowym sta tu sie  suw erennym , 
w którym  zbiorowość obywateli europejskich sprawowałaby realnie 
i dem okratycznie władzę zw ierzchnią. Państw a członkowskie Unii

5- Ibidem.
3:1 W. A n i o ł :  Paradoksy globalizacji...,  s. 185.
31 J. S y m o n i d e s :  Wpływ globalizacji na miejsce i rolę państwa...,  s. 138-139.
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Europejskiej zachowały sta tu s suwerennych podmiotów praw a m ię
dzynarodowego, władza suw erenna należy z reguły do narodu lub 
pochodzi od narodu, prawnie utożsamianego ze zbiorowością obywa
teli w każdym z tych państw ”55.

Zakończenie

Czynnik narodowy w polityce zagranicznej państw  w dobie glo
balizacji i integracji odgrywa nadal bardzo ważną rolę motywującą do 
działań zarówno grupy rządzące, jak  i znaczną część społeczeństw 
państw  narodowych. Zmieniają się niektóre formy jego przejawiania 
się i sposoby realizacji. Pomimo dużego zaawansowania procesów in 
tegracyjnych w UE, każde uczestniczące w nich państwo na pierwszy 
plan wysuwa nadal swoje interesy narodowe jako motyw i cel swoich 
polityk integracyjnych. Wbrew niektórym prognozom z la t minionych 
państw a narodowe „trzym ają się mocno”, a rola czynnika narodowe
go nie została zm arginalizow ana. Trudne do obrony w zderzeniu 
z p rak tyką jest stanowisko, że wraz z natężeniem procesów globali
zacji i integracji to narody, a nie państwa będą głównymi podmiota
mi polityki bezpieczeństw a56. Również postulaty kolektywnej racji 
stanu  Unii Europejskiej czy europejskiej racji stanu m ają nadal cha
rak ter życzeniowy57. Niewiele też wskazuje na to, by w niezbyt odleg
łej perspektywie świadomość europejska zastąpiła świadomość naro
dową. Obok rodziny, kręgu towarzyskiego i pracowniczego, grupy wy
znaniowej, środowiska lokalnego i regionalnego ramy narodowe s ta 
nowią tak ą  społeczność, w której dokonuje się realizacja tożsamości 
człowieka w stopniu najpełniejszym. Człowieka cechuje dążenie do

"’"Autor ten zwraca również uwagę na fakt, iż ustalona przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości, a niefigurująca w traktatach, zasada pierwszeństwa prawa pierwot
nego przed prawem krajowym służy uszczupleniu kompetencji państw członkowskich  
ponad to, na co się suwerenne narody wyraźnie zgodziły, aprobując traktaty akcesyjne 
lub rewizyjne. Nie da się zatem wykluczyć, że faktyczne przejęcie prawa decyzji przez 
Unię pozbawi realnej treści pojęcie suwerenności. K. W o j t o w i c z :  Suwerenność w pro 
cesie integracji europejskiej. W: Spór o suwerenność.  Red. W.J. W ol p i u k. Warszawa 
2001, s. 173.

r>6 W. S o k a l a :  Naród jako podmiot polityki bezpieczeństwa w kontekście procesów  
globalizacji i integracji. W: Naród , kultura i państwo w procesie globalizacji...

" Polityce wschodniej brakuje głębi. Rozmowa z  Andrzejem Olechowskim.  „Integra
cja Europejska” 2005, nr 2-3.
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zachowania tożsamości. Jak  słusznie zauważa Joachim Liszka, „dąże
nie do tożsamości je st jed n ą  z sił motorycznych rozwoju. J e s t w e
w n ę trzn ą  potrzebą człowieka tw orzenie tak ich  społeczności, k tóre 
psychicznie ogarnia, z którymi może się świadomościowo utożsamiać. 
U tożsamiając się z określoną kulturowo społecznością, jednostka re 
alizuje swoje człowieczeństwo”58. Potrzeba tożsamości narodowej n a 
leży do jednej z najistotniejszych form przejaw iania się tożsamości 
w ogóle (potrzeba zachowania tożsamości zaliczana jest do potrzeb 
pierwotnych, niezbędnych do przetrw ania jednostki i grupy). W pań
stw ach narodowych potrzeba tożsam ości objawia się w dokonanej 
amalgam acji cząstek etnicznych, w związkach z terytorium , we wspól
nocie dziejów, w języku, w uznanej w ram ach danego narodu h ie ra r
chii w artości39.

J. L i s z k a :  Imperatyw kulturowy i jego implikacje w stosunkach międzynarodo
wych. W: Kultura jako nośnik treści ideologicznych w stosunkach międzynarodowych.  
Red. J. L i s z k a ,  J. P r z e w ł o c k i .  Katowice 1983, s. 45-^16.

59 P. R y b i c k i :  Struktura społecznego świata. S tudia  z  teorii społecznej. Warszawa 
1979, s. 262; zob. Z. B o k s z a ń s k i :  Tożsamości zbiorowe.  Warszawa 2005.



Katarzyna Czornik

Globalizacja czynnikiem wzmacniającym układ 
jedno- czy wielobiegunowy?

W ostatnim dziesięcioleciu XX stulecia proces globalizacji stał się 
jednym z kilku zasadniczych czynników kształtujących nowy, pozimno- 
wojenny ład międzynarodowy. Bezprecedensowe wydarzenia z przeło
mu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych minionego wieku (Jesień 
Ludów w Europie Środkowej i Wschodniej, rozpad Związku Socjali
stycznych Republik Radzieckich -  ZSRR oraz struktur militarnych i poli
tycznych bloku wschodniego, upadek muru berlińskiego, a ostatecznie 
zjednoczenie Niemiec) wyznaczyły dogodny moment dla ukształtowania 
się nowej struktury biegunowości. W miejsce systemu bipolarnego, któ
rego ramy określała przez prawie pięćdziesiąt lat postępująca rywali
zacja dwóch supermocarstw (Stanów Zjednoczonych i ZSRR), zaczęła 
odradzać się idea świata jednobiegunowego, a ściślej globalnej hegemo
nii Stanów Zjednoczonych1. Schyłek świata dwubiegunowego wprowa
dził do stosunków międzynarodowych zupełnie nową jakość. M ilitarna 
rywalizacja straciła wówczas na znaczeniu, a pojęcie bezpieczeństwa 
znacznie się poszerzyło, obejmując coraz to nowe kategorie2. USA zaś

1 Thomas Friedmann zauważa: „Istnieje tylko jedna, najlepsza droga i Ameryka 
odnalazła ją  (liberalizm i demokracja). [...] Wiadomość dla wszystkich jest jasna: do
stosujcie się albo cierpcie. Pod względem ekonomicznym Stany Zjednoczone są  najważ
niejszym państwem  na świecie, m ilitarnie są  nie tylko najważniejsze, ale decydujące. 
Świat jest podtrzymywany przez obecność amerykańskiej potęgi i woli do użycia siły  
przeciwko tym, którzy zagrażają globalnemu system owi”; zob. K.N. Wa l t z :  Globali
zation and Governance [http://www.apsanet.org/PS/dec99/waltz.cfm].

2 Zob. R. Z i ę b a :  Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje -  struk
tury -  funkcjonowanie. Warszawa 2004, s. 40-46.

http://www.apsanet.org/PS/dec99/waltz.cfm
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w ostatn im  dziesięcioleciu XX wieku tracąc główne spoiwo, które 
determinowało przez dziesiątki la t am erykańską politykę zagranicz
ną, stały  się jednocześnie jedynym, „samotnym superm ocarstw em ” 
(hipermocarstwem) i światowym przywódcą3.

Zarysowany w ten sposób stan  rzeczy nie oznacza jednak zanie
chania rozważań na tem at charakteru ładu międzynarodowego, który 
wciąż nie jest w pełni ukształtowany i ewoluuje. Praktyka ostatniego 
dziesięciolecia XX wieku (momentem przełomowym określa się in 
terwencję Sojuszu Północnoatlantyckiego w Kosowie w 1999 r.4) w ska
zuje wyraźnie na tendencje monocentryczne. Hegemonia Stanów Zjed
noczonych wydaje się obecnie nie do zakwestionowania. O twarte zaś 
pozostają pytania: Do jakiego stopnia am erykańska przewaga jest zja
wiskiem trw ałym ? J a k  długo nowy układ międzynarodowy będzie 
zdominowany przez jedno mocarstwo zdolne narzucać i egzekwować 
swoje decyzje? Czy w obliczu postępującego procesu globalizacji i zu
nifikowanej kultu ry  możliwy jest inny układ sił? Czy którekolwiek 
z mocarstw regionalnych (Chiny, Japonia, Niemcy, Rosja) bądź też Unia 
Europejska jako in tegralna w każdej płaszczyźnie wspólnota będzie 
w stanie sprostać wyzwaniu, jakie stawia Waszyngton? Czy XXI wiek 
będzie „wiekiem Stanów Zjednoczonych”, czy też nastąp i powrót do 
multipolarności, a polityka Białego Domu ulegnie reorientacji z uni- 
lateralizm u w kierunku m ultilateralnym ? A ostatecznie, czy możliwy 
jest układ mieszany, w którym zarówno mocarstwo dominujące, jak  
i pomniejsze będą wywierały wpływ na struk tu rę  globalną?

Dokonując próby odpowiedzi na postawione pytania, konieczne 
jest chociażby zarysowanie cech charakterystycznych dla poszczegól
nych kategorii układów międzynarodowych, jak  również przybliże
nie koncepcji, w myśl których ujęto przedstawione problemy5.

’ S.P. H u n t i n g t o n :  The Lonely Superpower. “Foreign Affairs”, March/April 1999, 
Vol. 78, No 2 [h ttp://w w w .foreignpolicy2000.org/library/issuebriefs/readingnotes/ 
fa_huntington.html]; J. S u r d y k o w s k i :  Dokąd, zmierza Ameryka? Czyli drugie czyta
nie Tocqueville’a. Warszawa 2001, s. 141-147.

1 J. K i w e r s k a :  Rola Stanów Zjednoczonych w konflikcie kosowskim. „Instytut 
Zachodni” 2000, nr 18, s. 22 -27 , 56-64.

5 W tym miejscu należy wskazać, iż oprócz koncepcji „nowego ładu światowego” 
pojawił się również pogląd o „nowym nieładzie św ia tow ym " (Zygmunta Baumana), któ
ry charakteryzuje płynność układów, niejasność i tym czasowość wszelkich rozwiązań  
społeczno-politycznych; zob. R. A r t y m i u k: Polityka globalna  -  uwarunkowania i d y 
lematy. W: Globalopolis. Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia. Red. R. B o r k o w s k i .  
Warszawa 2003, s. 68-69; J. S t a n i s z k i s :  Władza głobalizacji.  Warszawa 2003, 
s. 81—88; P. M i k i e w i c z: Zagrożenia, konflikty i mnogie oblicza globalizacji.  W: Wkra
czając w XXI wiek -  między globalizacją a zróżnicowaniem.  Red. E. S t a d t m i i l l e r .  
Wroclaw 2003, s. 19-22.

http://www.foreignpolicy2000.org/library/issuebriefs/readingnotes/
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Zgodnie z pojawiającą się w literaturze przedmiotu klasyfikacją, 
można więc mówić o system ach jedno-, dwu- i wielobiegunowych6. 
Wśród cech charakterystycznych porządku jednobiegunowego wymie
nia się występowanie jednego supermocarstwa, które zdolne jest do na
rzucania swojej woli w każdej sferze życia (politycznej, ekonomicznej, 
militarnej i kulturowej) innym aktorom areny międzynarodowej. W za
sadzie, w systemie tym dom inują zasady Machtpolitik i relacje pod
porządkowania. W porządku dwubiegunowym dwa państw a o porów
nywalnej pozycji międzynarodowej pełnią funkcje mocarstw, k szta ł
tując politykę w swoich strefach wpływów7. Z jednej strony ryw ali
zujące między sobą m ocarstw a dążą do zachowania s tan u  równo
wagi sił, z drugiej zaś -  świadome są  możliwości dokonania wzajem
nego zniszczenia („gra o sumie zerowej”). Jak  pisze Teresa Łoś-No- 
wak, system bipolarny nosi najwięcej cech trwałości, nie elim inuje 
wojen, ale spycha je w region Trzeciego Świata8. Z kolei system wie- 
lobiegunowy cechuje mnogość niezależnych od siebie podmiotów mię
dzynarodowych, zdolnych do prowadzenia własnej, samodzielnej po
lityki. W obrębie tego systemu można wyróżnić dwa podtypy: trójmo- 
carstwowy i pięciomocarstwowy. Wśród badaczy rysuje się brak zgod
ności co do funkcji stabilizacyjnej takiego układu sił. Zdaniem S tan
ley^ Hoffmana, istnienie pięciu ośrodków władzy jest nie tylko nie
pożądane, ale również niebezpieczne. Może ono implikować wzrost 
„równowagi niepewności” i wyścig zbrojeń. Co do systemu trójbiegu
nowego, Ronald Yalem podkreśla, iż skłonność dwóch podmiotów do 
łączenia się przeciwko trzeciemu i jednocześnie brak zdolności trze
ciego do zrównoważenia sytuacji powoduje, iż system staje się n ie
stabilny9. Teresa Łoś-Nowak zaś zdecydowanie eksponuje znamien-

6 Profesor Katarzyna Zukrowska wprowadza nową kategorię -  charakteryzującą  
jej zdaniem układ sil i wzajemnych powiązań w dobie globalizacji — „system bezbiegu- 
nowy”; K. Z u k r o w s k a :  Globalizacja jako warunek zmieniający determinanty kszta ł
towania się systemu bezpieczeństwa. W: Raport o bezpieczeństwie 2000. Red. E. C z i o - 
mer.  Kraków 2001, s. 34-37.

7 Zob. J. B r y l a :  Strefy wpływów supermocarstw jako instrumenty porządku mię
dzynarodowego. W: Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku. Anali
za problemów i s tudia przypadków.  Red. W. M a l e n d o w s k i .  Wrocław 2003, s. 50—61.

8 Zob. T. Łoś-Nowak dokonuje przedstawionego podziału na podstawie kryterium  
„koncentracji” potencjałów; T. Ł o ś - N o w a k :  Stosunki międzynarodowe. Teorie -  syste
my -  uczestnicy. Wrocław 2000, s. 121-125; J. S t e f a n o w i c z :  Ład międzynarodowy. 
Doświadczenie i przyszłość. Warszawa 1996, s. 152-164.

9 Zob. E. C z i o m e r, L.W. Z y b l i k i e w i c z :  Zarys współczesnych stosunków mię
dzynarodowych. Warszawa-Kraków 2001, s. 100-101; A. G a ł g a n e k :  Hegemonia S ta 
nów Zjednoczonych a teorie zmiany. „Sprawy Międzynarodowe” 1991, nr 7 -8 , s. 105- 
116 .
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ność stabilności wymienionych podtypów. Jak  pisze, potencjał jedne
go z trzech mocarstw musi przeważać dwa pozostałe, tak  by posiadać 
rea lną  możliwość uniknięcia zdominowania przez nie. Jeśli sytuacja 
tak a  nie je s t możliwa, wówczas mocarstwo to wchodzi w koalicję 
z czwartym państwem . Pentagonalny ład cechuje natom iast stab il
ność i efektywność poczynań o jeszcze większym natężeniu, gdyż wy
stępowanie pięciu podmiotów o wspólnym system ie wartości i in te 
resów samo w sobie wyznacza kurs na budowanie koalicji w celu u trzy
mania status quo10.

W pierwszej połowie la t dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia 
wśród znawców problem atyki międzynarodowej nie było zgodności 
co do przyszłej wizji świata ani roli, jaką  miały odgrywać w nim Stany 
Zjednoczone. O tw arte pozostawało pytanie o trwałość amerykańskiej 
suprem acji i potencjalne zdolności przywódcze potęg regionalnych. 
Opinie na tem at nowych zjawisk (w tym globalizacji) i ich wpływu na 
dopiero co kształtujący się globalny układ sił były wyraźnie zróżnico
wane. W obliczu konieczności tworzenia po raz kolejny nowego po
rządku globalnego pojawiły się liczne koncepcje, takie jak: Nowa Pen- 
tarchia (ład międzynarodowy opierałby się na pięciu ośrodkach wła
dzy: USA, Japonia, Chiny, Unia Europejska, Rosja), Pax Consortis 
(wizja policentryczna świata, w którym USA zrezygnują z roli przy
wódcy i powrócą do polityki izolacjonizmu), Bigemonia (Japonia jako 
mocarstwo gospodarcze oraz USA jako potęga m ilitarna, polityczna 
i ekonomiczna kształtowałyby na zasadzie partnerstw a scenę między
narodową), Pax Nipponica (Japonia jako przywódca i światowy hege
mon) czy System Unipolarny (dominacja Stanów Zjednoczonych)11.

Wielu ekspertów  problem atyki am erykańskiej w yrażało p rze 
konanie, iż jednobiegunowość świata ma jedynie charakter przejścio
wy. Dowodząc ograniczeń am erykańskiej mocarstwowości, Zbigniew 
B rzeziński wskazywał dwa zasadnicze przykłady. Pierwszy z nich 
stanowić m iała druga wojna w Zatoce Perskiej (1990-1991 r.), pod
czas której USA przeprow adzając kolejno operacje „Pustynna ta r 
cza” i „Pustynna burza”, zmusiły Irak  do wycofania się z Kuwejtu 
i przywrócenia status quo ante bellum. Waszyngton odniósł wówczas 
co prawda spektakularny sukces militarny, aczkolwiek, co podkreśla 
były am erykańsk i doradca do spraw  bezpieczeństw a narodowego 
USA, w celu prowadzenia kam panii potrzebował on wsparcia zarów
no finansowego, jak  i politycznego ze strony społeczności m iędzyna

111 T. Ł o ś - N o  w a k: Stosunki międzynarodowe... , s. 121-125.
"W. M a l e n d o w s k i :  Nowy lad międzynarodowy. W: Stosunki międzynarodowe. 

Red. W. M a 1 e nd  o w s k i, Cz. M oj s i e w ic  z. Wrocław 2000, s. 591-598.
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rodowej12. Zwycięstwo stworzonej pod patronatem  Białego Domu sze
rokiej koalicji antyirackiej miało ograniczony charakter i nie dopro
wadziło do zasadniczego przełomu, ale stało się źródłem licznych nie
pokojów w regionie bliskowschodnim w kolejnych latach13. Jako dru
gi przejaw  „iluzoryczności postępującej jednobiegunowości św iata” 
Brzeziński przytaczał konferencję z czerwca 1992 roku, która odbyła 
się w Rio de Janeiro, i w trakcie której Waszyngtonowi nie udało się 
stworzyć koalicji bogatych państw  w celu poparcia swojego raczej kon
serwatywnego programu w zakresie ochrony środowiska, wobec cze
go USA znalazły się poza światowym porozumieniem ekologicznym14. 
Zbigniew Brzeziński wielokrotnie podkreślał: „[...] nawet jeżeli Ame
ryka przez pewien czas pozostanie supermocarstwem, to jej efektyw
nemu globalnemu wpływowi może brakować autorytetu. Sama tylko 
am erykańska potęga będzie niewystarczająca do narzucenia am ery
kańskiej koncepcji »nowego ładu światowego«”15.

Podobnie jak Brzeziński, również politolog Richard Haas za nie
uchronne uważał ukształtowanie się świata wielobiegunowego. W kon
cepcji Haasa dominował jednakże pogląd, iż Waszyngton nie powinien 
zwalczać tendencji multipolarnych, lecz wręcz przeciwnie -  wspierać 
je i to w takim zakresie, by nadać im kształt optymalny z punktu wi
dzenia interesów amerykańskich. W celu urzeczywistnienia niektórych 
priorytetów amerykańskiej strategii, w tym zapobiegania proliferacji 
broni masowej zagłady, przestrzegania praw człowieka, utrzym ania li
beralizacji handlu czy zagwarantowania pokoju w świecie, konieczne 
wydaje się wprowadzenie przez Biały Dom sam oograniczeń16 co do 
własnych poczynań.

12 W sum ie USA otrzymały od innych państw w czasie wojny w Zatoce ponad 54 
mld USD; zob. M. L e ś n i e w s k i :  Pustynna Burza. Wojna w Zatoce Perskiej 1990-  
1991. W: Zarys dziejów Afryki i Azji 1869-1996. Historia konfliktów. Red. A. B a r t 
n i c k i .  Warszawa 1996, s. 451-468.

Warto podkreślić, iż odmienny pogląd prezentował amerykański politolog Charles 
Krauthammer, który u progu lat dziewięćdziesiątych XX w. pisał, iż oto nadszedł „mo
m ent jednobiegunowy” w historii św iata, a kryzys w Zatoce Perskiej uświadom ił w y
raziście, iż jedynym biegunem światowej potęgi są  Stany Zjednoczone jako Jądro uprze
mysłowionego Zachodu”; Ch. K r a u t h a m m e r :  Unipolar Moment? “ Foreign Affairs” 
1990/1991, No 1 [http://www.foreignaffairs.org/19910201faessay6067/charles-krautham- 
mer/the-unipolar-moment.html]; J. S t e f a n o w i c z :  Ład międzynarodowy..., s. 137-138.

u B.W. Z a l e s k i :  Przywództwo Stanów Zjednoczonych w systemie stosunków mię
dzynarodowych po „zimnej wojnie". W: Nowe role mocarstw. Red. B. M r o z e  k, S. B i e 
l e ń .  Warszawa 1996, s. 37; Z. B r z e z i ń s k i :  Bezład. Polityka św iatowa u progu XXI  
wieku.  Przeł. K. M u r a w s k i .  Warszawa [b.r.w.], s. 90-91.

15 Z. B r z e z i ń s k i :  Spadek po zimnej wojnie. Przeł. A. Wi l k .  Warszawa 1993, 
s. 193.

„Rocznik Strategiczny 1999/2000”. Warszawa 2000, s. 258—259.

http://www.foreignaffairs.org/19910201faessay6067/charles-krautham-
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Jednomocarstwowy w ym iar pozimnowojennego św iata kw estio
nował również Henry Kissinger. W jego przekonaniu system między
narodowy w XXI wieku kształtować miało co najmniej sześć wielkich 
mocarstw -  obok Stanów Zjednoczonych miały to być Europa, Chiny, 
Japonia, Rosja i, być może, Indie, a ponadto wiele różnych średnich 
i małych krajów. Jednakże, na co zwracał szczególną uwagę, „z grupy 
najważniejszych krajów, którym  przyjdzie budować nowy światowy 
porządek, żadne nie miało dotąd jakichkolwiek doświadczeń z wyła
niającym się systemem wielopaństwowym. Nigdy dotąd nie trzeba 
było tworzyć nowego porządku światowego z takiej liczby różnych 
poglądów i na tak globalną skalę. Nigdy dotąd żaden istniejący wcześ
niej system nie musiał łączyć atrybutów historycznej równowagi sił 
z globalną opinią dem okratyczną i wybuchową technologią czasów 
współczesnych”17.

W obliczu tak  kształtującej się nowej s tru k tu ry  m iędzynarodo
wej były sekretarz stanu  USA wyraźnie eksponował tezę, iż w nad
chodzących dziesięcioleciach możliwości W aszyngtonu w k sz ta łto 
waniu rzeczywistości nie będą większe niż na początku zimnej woj
ny. U progu XXI wieku na skutek działania rozległych sił globalnych 
Stany Zjednoczone stracą  z czasem na swej wyjątkowości. Nowy mię
dzynarodowy system sam będzie ciążył ku równowadze, a relatyw na 
potęga m ilitarna Stanów Zjednoczonych stopniowo zmniejszy się. Jak  
pisał Kissinger: „Potęga Ameryki uległa rozproszeniu, a możliwości 
nadaw ania kształtu  porządkowi światowemu zmalały. Ameryka bę
dzie największym i najpotężniejszym państwem, ale też jednym z wie
lu, co prawda prim us inter pares -  pierwszym wśród równych -  acz 
mimo to podobnym do innych. W tej zaś sytuacji am erykańskie po
czucie wyjątkowości, które jest niezbywalną podstaw ą wilsonowskiej 
polityki zagranicznej, zacznie w nadchodzącym stuleciu tracić na zna
czeniu”18. Implikacją braku wspólnego wroga będzie zwiększające się 
dążenie poszczególnych państw  do postrzegania zagrożeń z własnej, 
narodowej perspektywy, a w konsekwencji -  konieczność samodziel
nego ponoszenia kosztów i większej odpowiedzialności za własne bez
pieczeństwo. Przyrównując nowy porządek stosunków  m iędzynaro
dowych do europejskiego system u państwowego z XVIII i XIX wie
ku, K issinger dostrzegał „pozorną sprzeczność”, jak a  zaczynała się 
już wówczas kształtować: „z jednej strony rozczłonkowanie, z drugiej

17 H. K i s s i n g e r :  Dyplomacja.  Przeł. S. G ł ą b i ń s k i .  Warszawa 2002, s. 24, 
27-28 , 890.

18 Ibidem, s. 890.
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-  rosnąca globalizacja”. Stosunki międzynarodowe po raz pierwszy 
zaczęły więc nabierać prawdziwie globalnego charak teru19.

Samuel P. Huntington widział z kolei świat pozimnowojenny jako 
hybrydę (model mieszany), ponieważ zgodnie z jego definicją jedno- 
biegunowości, miał on jednocześnie charakter jedno- i wielobieguno- 
wy. Obok supermocarstwa istn ieją  bowiem, w jego opinii, inne ważne 
potęgi regionalne, a trw ałe ustabilizowanie sceny międzynarodowej 
wymaga współpracy z innymi mocarstwami. W jedno-wielobieguno- 
wym świecie istn ieją  cztery „piętra siły globalnej”. Na najwyższym 
poziomie znajdują się Stany Zjednoczone (jako jedyny kraj mający 
naprawdę globalne interesy), następnie mocarstwa regionalne domi
nujące w ważnych sferach, aczkolwiek niemające interesów ani moż
liwości zasięgu globalnego (Francja, Niemcy, Rosja, Chiny, Japonia, 
Indonezja, Iran, Izrael, Nigeria, RPA, Brazylia), kolejno działają d ru
gorzędne mocarstwa regionalne o mniejszych wpływach (ze względu 
na swe interesy pozostające w konflikcie z dominującymi mocarstwa
mi regionalnymi: Wielka Brytania, U kraina, Korea, Arabia Saudyj
ska czy Argentyna), ostatnie piętro tworzą natom iast pozostałe pań
stwa. W nowym, bardziej złożonym i heterogenicznym układzie żaden 
kraj, z Ameryką włącznie, nie ma w skali globalnej interesów doty
czących bezpieczeństwa. P rzesłank i decydujące o kształcie  relacji 
międzynarodowych znajdują się w obrębie cywilizacji oraz między 
nimi. Taki stan  rzeczy zaś powinien implikować nadaw anie polityce 
międzynarodowej kształtu  coraz bardziej wielobiegunowego i wielo- 
cywilizacyjnego. „Na świecie nastanie ład oparty na cywilizacjach albo 
nie będzie wcale”20.

Trzecia grupa ekspertów (wśród nich William C. Wohlforth czy 
Stephen G. Brooks) stała z kolei na stanowisku, iż to właśnie tenden
cja do umacniania się wymiaru jednobiegunowego nabierze cech trw a
łości. Orientacja taka winna stanowić dla układu globalnego i zacho
dzących w nim procesów najbardziej optymalne rozwiązanie. Wśród 
korzyści dla tejże opcji wskazywano przede wszystkim na ustabilizo
wanie stosunków międzypaństwowych, umocnienie pokoju na świe
cie, stopniową minimalizację skali konfliktów, jak również pomniej
szanie się rywalizacji w dziedzinie bezpieczeństwa. Trwałość domi
nacji jednego superm ocarstw a m iała wynikać z dwóch przesłanek: 
niepodważalnej pozycji USA w każdej płaszczyźnie oraz braku rea l

ls Ibidem.
S.P. H u n t i n g t o n :  Duże, większe, największe. „Polityka” 1999, nr 49; I d e m :  

Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Przel. H. J a n k o w s k a .  Warsza
wa 2000, s. 227 i nast.; S.P. H u n t i n g t o n :  The Lonely Superpower...
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nych możliwości pojawienia się w najbliższych dziesięcioleciach pań
stwa, które byłoby w stanie podjąć rywalizację z Waszyngtonem. Co 
praw da, wskazywano ew entualnych adwersarzy, takich jak  Chiny, 
Japonia, Rosja czy Niemcy, aczkolwiek podkreślano jednocześnie do
syć n ie rea ln e  w arunki (koordynacja polityki, zaw iązanie re a ln e 
go sojuszu, posiadanie potencjału politycznego, ekonomicznego, mili
tarnego przynajmniej na tym samym poziomie, co USA, jak  również 
schyłek biegunów regionalnych -  Europa, Azja W schodnia -  które 
przeszłyby pod kontrolę jednego ośrodka decyzyjnego), jakie państw a 
te musiałyby spełnić, by stać się konkurencyjne wobec superm ocar
stw a21.

Prognozy o rychłym zmierzchu św iata jednomocarstwowego nie 
znalazły odzwierciedlenia w politycznej rzeczywistości. Stany Zjed
noczone po raz trzeci w XX wieku odniosły zwycięstwo w konflikcie 
międzynarodowym i jeszcze silniej niż po II wojnie wkroczyły na a re
nę polityki światowej. Ich potęga sta ła  się niepodważalna22. Po raz 
kolejny potwierdzona została ponadczasowość założeń Wilsonowskie
go modelu polityki zagranicznej, opartego na poczuciu wyjątkowości 
i misyjności Stanów Zjednoczonych w świecie23. Taki stan  rzeczy s ta 
nowił jednocześnie uzasadnienie zm ierzchu wyobrażeń o um ocnie
niu się w najbliższej przyszłości ładu wielobiegunowego i możliwości 
prowadzenia tak zwanego global governance (globalnego rządzenia)24,

21 S.G. B r o o k s ,  W.C. W o h l f o r t h :  American Primacy in Perspective.  “Foreign 
Affairs”, July/A ugust 2002 [http://www.foreignaffairs.org/20020701aessay8517/ste- 
phen-g-brooks-william-c-wohlforth/american-primacy-in-perspective.htm]]; „Rocznik 
Strategiczny 1999/2000”..., s. 258-259.

22 N iezw ykle obrazowo pogląd ten przedstawił Jerzy Surdykowski, pisząc: „Mó
wiąc dziś o Ameryce, mówimy o nas wszystkich. Jeżeli bije dzwon nad Hudsonem, jego 
głos słychać nad Renem, Wisłą, Wołgą i Mekongiem. W szędzie!”; J. S u r d y k o w s k i :  
Dokąd zm ierza  Ameryka...,  s. 7-8 .

2:1 Zdaniem T.W. Wilsona wyznającego zasady „New Freedom” oraz „Ameryki Od- 
kupicielki”: „Społeczność am erykańska ma do spełnienia specjalną rolę, niejako misję 
historyczną, wynikającą z faktu, że USA stanow ią wyjątek na świecie, kraj wolności, 
którego powodzenie zależy zarówno od pozycji m aterialnej, jak i siły wewnętrznej. 
Ameryka powstała po to, aby ludzkość była wolna”; cyt. za: J. K i w e r s k a :  M iędzy  
izolacjonizmem a zaangażowaniem. Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilso
na do Rooseuelta. Poznań 1995, s. 20—23.

2Ą Odmienny pogląd wyraża m.in. Regina Artymiak, pisząc, iż odpowiedzią na glo
balizację powinien stać się rozwój m ultilateralizm u oraz stopniowa transformacja  
w kierunku tworzenia się regional governance, a z czasem global governance, które przej
m ą rolę państw  narodowych i organizacji międzynarodowych. Jako zalążki już istn ie
jące wskazuje Unię Europejską, ONZ i jej agendy (zwłaszcza Światową Organizację 
Handlu); R. A r  t y  m i u k: Polityka globalna -  uwarunkowania i dylematy.  W: Globalo- 
polis.. .,  s. 91-92 .

http://www.foreignaffairs.org/20020701aessay8517/ste-
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które, jak pisze Roman Kuźniar, „jest w swym obecnym kształcie sła
bo zdefiniowaną koalicją najsilniejszych państw, korporacji, koncer
nów medialnych, działających na styku z kilkoma organizacjami mię
dzynarodowymi, w ram ach której w sposób mniej lub bardziej for
malny zapadają decyzje o podstawowym znaczeniu dla porządku mię
dzynarodowego”25. Zachodzące zaś w strukturze porządku międzyna
rodowego zmiany trafnie określiła Jadwiga Staniszkis: „Wyłaniający 
się obecnie globalny system rządzenia stanowi próbę rozciągnięcia na 
przestrzeń międzynarodową am erykańskiego modelu federacji. Spe
cyficzne cechy tego modelu staw iają go w opozycji do europejskich 
państw  i federacji. Te same cechy jednak stanow ią instytucjonalny 
zasób decydujący o jego pojemności, ekonomiczności i elastyczności 
i u łatw iają dziś Stanom Zjednoczonym przepoczwarzanie się w neo- 
imperium, przełamując w ten sposób nie tylko kryzys ich dotychcza
sowej formuły państwa-hegemona, lecz także wewnętrzny kryzys am e
rykańskiej federacji”26. W związku z tym pojawia się pytanie: Jak i 
wpływ na ukształtowanie się struktury  porządku międzynarodowego 
oraz charak ter am erykańskiego przywództwa wywarły (i nadal wy
wierają) procesy globalizacyjne?27 Jakie implikacje niesie z sobą taki 
stan  rzeczy?

Mogłoby się wydawać, iż nieuchronnym następstwem globalizacji 
stanie się swego rodzaju unifikacja świata, stopniowe zanikanie po
czucia tożsamości narodowej, erozja suwerenności państwowej, ogra

Por. R. K u ź n i a r :  Globalizacja, polityka i porządek międzynarodowy.  W: Globa
lizacja a stosunki międzynarodowe.  Red. E. H a l i ż a k ,  R. K u ź n i a r .  J. S y m o n i d e s .  
Bydgoszcz—Warszawa 2004, s. 153, 163; R. S e r  u ton;  Zachód i cała reszta. Przeł. 
T. B i e r  o ń. Poznań 2002, s. 132-137; D. H e l d ,  A. M c G r e w :  Globalization /  Anti-  
-Globalization. Cambridge, UK — Malden, MA, 2002, s. 72-75.

26 J. S t a n i s z k i s :  Władza globalizacji..., s. 123-124.
27 Termin „globalizacja”, mimo iż niektórzy badacze jego źródła upatrują w idei 

imperium rzymskiego, a „prawdziwą fazą poczęcia” określają lata 1750-1875, zaczął 
być upowszechniany dopiero w ostatniej dekadzie XX w. Jego zasięg treściowy jest n ie
zwykle trudny do uchwycenia, ponieważ zarówno mnogość zjawisk, jakie obejmuje, jak 
i wielopłaszczyznowość (ekonomiczna, polityczna, kulturowa, bezpieczeństwa, ekolo
giczna, naukowa itd.), jaka go cechuje, sprawiają, iż pozostaje on poza kategoriami 
m ierzalności i precyzyjności. Ponieważ zam ierzeniem  autorki prezentowanego tekstu  
nie jest stricte analiza zjawiska globalizacji, dlatego też wystarczające wydaje się w ska
zanie, iż autorka za A. Giddensem i A. McGrew’em przez globalizację będzie rozumiała 
„Intensyfikację stosunków społecznych o światowym zasięgu, która łączy różne lokal- 
ności w ten sposób, że lokalne wydarzenia kształtowane są  przez zdarzenia zacho
dzące w odległości wielu tysięcy mil i sam e zwrotnie na nie oddziałują”. To „wielość 
powiązań i wzajemności oddziaływań państw i społeczeństw tworzących obecny św ia
towy system ”; zob. M. G o ł k a :  Cywilizacja, Europa, globalizacja. Poznań 1999, s. 114, 
117-126.
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niczenie (a nawet całkowite zatarcie się) roli państw  narodowych oraz 
władzy państwowej, jednocześnie nasilą  się tendencje na rzecz współ
działania, wypracowywania kompromisów przy podejmowaniu decy
zji o znaczeniu wszechświatowym (w szczególności w kw estiach do
tyczących bezpieczeństwa, a zapadających na forum Rady Bezpie
czeństwa ONZ), decentralizacja, przybieranie na sile potęg regional
nych, jak  również wielopłaszczyznowa integracja państw  (zwłaszcza 
w Europie). Praktyka międzynarodowa odbiega nieco -  tak  się wyda
je — od powszechnie przyjętych przewidywań. W skazane procesy za
chodzą, lecz w ograniczonym zakresie. Z całą pewnością nie można 
mówić o ich jednakowej intensywności czy też jednoznacznie stw ier
dzić, iż będą one kontynuowane w niezmienionym kształcie również 
w nadchodzących latach. Należy przy tym zwrócić uwagę na przynaj
mniej trzy zasadnicze przesłanki, których wyeksponowanie wydaje 
się kluczowe dla tychże rozważań.

Po p ie rw sze , mimo iż globalizacja prowadzi do stopniowego za
nikania granic pomiędzy państw am i i -  co za tym idzie -  swobodnego 
przepływu osób, usług i kapitału, a liczne zależności i powiązania eko
nomiczne im plikują funkcjonowanie oraz umacnianie globalnego wol
nego rynku, a w szerszym kontekście powstanie i aktywne działanie 
swego rodzaju global village28, to jednak postępujące w pozimnowo- 
jennym  świecie procesy globalizacyjne nie prowadzą do zatraty  poczu
cia tożsamości narodowej czy też spychania państw a do roli drugo
planowego gracza na arenie międzynarodowej. Wręcz przeciwnie, co 
prawda, zarówno pod wpływem procesów globalnych, jak  i zagrożeń 
określanych  w lite ra tu rz e  przedm iotu  m ianem  asym etrycznych29 
(szczególnie po wydarzeniach z 11 września 2001 r.30) modyfikacji u le
gają tradycyjne funkcje państw a, to jednak, jak  podkreśla Janusz  Sy- 
monides, w „zglobalizowanej społeczności państwo pozostaje absolut
nie niezbędnym w arunkiem  prawidłowego funkcjonowania wolnego 
rynku. Globalizacja wymaga istnienia nie tylko państw a, ale państw a 
silnego i sprawnego. [...] Musi ono działać jako super-arbiter, regula

W. P a t e r e k :  Zagrożenia d la  procesów globalnych. W: Globalopolis..., s. 98—109.
29 Zob. M. M a d e j :  Globalizacja zagrożeń asymetrycznych.  W: Globalizacja a s to

sunki... , s. 229—232.
:l" Reakcja amerykańskiego społeczeństwa po ataku terrorystycznym z 11 września 

2001 r. stała się dobitnym potwierdzeniem  tezy o znaczeniu państwa silnego ekono
micznie i politycznie (wewnętrznie i zewnętrznie) w dobie globalizacji. Naród am ery
kański w obliczu zagrożenia skupiał się  wokół symboli narodowych i państwowych, 
a nie korporacji wielonarodowych; zob. C. O’ L e a r y, T. P 1 a 11: Ślubując wierność sz tan
darowi: powrót do patriotyzmu nakazowego.  W: 11 września. Przyczyny i konsekwencje 
w opiniach intelektualistów. Red. Ph. S c a r t o n .  Warszawa 2003, s. 213—217.
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tor i gw arant rządów prawa. [...] Państw a m ają monopol na posiada
nie i użycie sił m ilitarnych. [...] Skoro problem wojny i pokoju nadal 
pozostaje głównym problemem stosunków międzynarodowych, ozna
cza to również, że państw a m uszą zachować kluczową rolę”31. Jeżeli 
zaś relacje pomiędzy globalizacją a państwem układają się, jak w skaza
no uprzednio, to zasadniczo implikuje to dwie zależności. Po pierwsze, 
największe profity procesy globalizacyjne przynoszą państwom n a j
potężniejszym, wysoko rozwiniętym, tym, które są  w stanie regulować 
zmiany zachodzące na arenie międzynarodowej, zarówno w płaszczyź
nie ekonomicznej, jak i politycznej, m ilitarnej i kulturowej32. Do tej 
grupy zaś zaliczyć należy z jednej strony mocarstwa regionalne, sek
torowe, takie jak Japonia, Chiny, Rosja, Niemcy, Francja, Wielka Bry
tan ia  bądź też Unia Europejska jako całość (korzystające z dorobku 
globalizacji w wybranych, ale nie we wszystkich płaszczyznach), z d ru
giej zaś -  jedyne supermocarstwo (Stany Zjednoczone), które dzięki 
atrybutom, jakie posiada, może skorzystać na procesie globalizacji w każ
dej bez wyjątku płaszczyźnie33. Po wtóre zaś, skoro globalizacja sprzyja 
rozwojowi państw, których pozycja na arenie międzynarodowej jest 
niepodw ażalna -  do roli przywódczej predestynow ane są  państw a 
stabilne i posiadające znaczny potencjał, a obecnie istnieje tylko jedno 
supermocarstwo -  Stany Zjednoczone -  to niezaprzeczalną konsekwen
cją takiego status quo staje się torowanie drogi dla ukształtow ania 
się ładu globalnego o charakterze monocentrycznym. Można więc wnio
skować, iż jednym z najważniejszych następstw  globalizmu staje się 
um acnianie porządku międzynarodowego o charakterze jednobiegu- 
nowym, ze szczególnym wskazaniem na USA w roli światowego hege
m ona34.

" Zob. J. S y m o n i d e s :  Wpływ globalizacji na miejsce i rolę państwa w stosunkach  
międzynarodowych.  W: Globalizacja a stosunki..., s. 130-152.

',2 D.T. G r i s w o 1 d: The Best Way to Grow Futurę Democracies [http://www.cato.org/ 
research/article/grisword—040215.htm l].

Zaznaczyć przy tym należy, iż tym sam ym proces globalizacji kraje słabiej roz
w inięte i niestabilne sprowadza do roli „wasali państw seniorów”, umacniając od
wieczny podział wśród państw na „bogatą Północ” i „biedne Południe”. Jak pokazują  
statystyki, 23% ludności całego św iata mieszkającej w krajach Północy korzysta z 85% 
dochodu wytwarzanego przez gospodarkę światową. Z kolei 77% m ieszkańców Połu
dnia wykorzystuje zaledwie 15% globalnego dochodu. Taki zaś stan rzeczy (20% bene
ficjentów globalizmu w stosunku do 80% zmarginalizowanej biedoty) staje się jedną  
z bezpośrednich przyczyn rozwoju ruchów antyglobalizacyjnych. W. S z y m a ń s k i :  In
teresy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji. Warszawa 
2004, s. 18-25.

'll Zob. R. K u ź n i a r :  Globalizacja, polityka... , s. 161-163.

http://www.cato.org/
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Po d ru g ie , globalizacja bardzo często bywa utożsam iana z „we- 
sternizacją” czy też ściślej -  z „amerykanizacją”, „mcdonaldyzacją” lub 
„losangelizacją” i to nie tylko w aspekcie kulturow ym 35. J a k  pisze 
Władysław Szymański, „globalizacji towarzyszy centralizacja decyzji 
dotyczących spraw  światowych (chociaż w wielu sprawach ważnych 
decyzji się nie podejmuje) w ręku nielicznych państw  i pozapaństwo
wych ośrodków. Niekiedy globalizację jako centralizację utożsam ia 
się z amerykanizacją. [...] »Globalizacja to jedynie inna nazwa domi
nacji USA«”36. Jak a  jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Jak  się wy
daje, taka  właśnie percepcja stała  się konsekwencją predestynow a
nia Waszyngtonu do roli ośrodka decyzyjnego w skali globalnej, przy
pisywania mu roli „dobrotliwego hegemona”37, który dysponuje wszel
kimi atrybutam i, by tak ą  właśnie rolę odgrywać. Postrzeganie globa
lizacji jako procesu, w którym mimo elementów pluralizm u politycz
nego, ekonomicznego i kulturowego wciąż nie ma możliwości na „peł
n ą  polibiegunowość”, gdyż we wszystkich płaszczyznach dominacja 
oraz zasięg potęgi Stanów Zjednoczonych nadal s ą  niepodw ażalne 
(mimo coraz silniejszych oznak braku akceptacji takiej sytuacji ze stro
ny innych uczestników społeczności międzynarodowej, czego najdo
bitniejszym potwierdzeniem okazał się trzeci kryzys iracki38). Należy 
przy tym pam iętać, iż nieodłącznymi elem entam i tradycyjnego poj
mowania mocarstwowości w nowym, pozimnowojennym układzie sił 
stały się s p ó j n o ś ć  i s y m e t  r  y c z n o ś ć władzy m ilitarnej, poli
tycznej, ekonomicznej i kulturowej39, a obecnie tylko USA w ykazują 
wszystkie te cechy. Inni członkowie s truk tu ry  międzynarodowej nie 
są  w stanie dominować we wszystkich aspektach. Jeżeli nawet k tó
ryś z „graczy” posiada predyspozycje, by określić go mianem potęgi 
w jednej dziedzinie (tak jak ma to miejsce w przypadku Unii Europej
skiej czy Japonii -  potęg ekonomicznych), to zdecydowanie pozostaje

35 A. S e n :  How to Ju d g e  G loba lism  [h ttp ://w w w .p rosp ect.O rg/prin t/V l3 /l/ 
sen-a.htm l]; M. G o ł k a :  Cywilizacja.. .,  s. 134-139; B.R. B a r b e r :  Dżihad kontra  
Mcświat. Warszawa 1997, s. 23, 107-115.

:łfi Cyt. za: W. S z y m a ń s k i :  Interesy i sprzeczności..., s. 51, 279-280 , 287-292 .
:,7J. S t e f a n o w i c z :  Ład międzynarodowy... ,  s. 135—138.
:IK Zob. E. L a u r e n t :  Wojna w Iraku. Ukryte motywy konfliktu. Warszawa 2003, 

s. 192-215.
:,1J W porównaniu z okresem zimnej wojny kwestia ta uległa znacznem u przewarto

ściowaniu, co podkreślał już na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku Henry Kis- 
singer: „W okresie zimnej wojny  poszczególne elem enty władzy zostały wyraźnie wyod
rębnione. Związek Radziecki, póki istniał, był militarnym  superm ocarstwem  i ekono
micznym karłem. Państwo mogło też być ekonomicznym olbrzymem, zarazem niewiele 
znacząc m ilitarnie, tak jak to było w przypadku Japonii”. H. K i s s i n g e r :  Dyplom a
cja..., s. 24.

http://www.prospect.Org/print/Vl3/l/
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„karłem” w innych płaszczyznach (wystarczy wskazać nikłe postępy 
oraz rozbieżności co do sam ych koncepcji in teg racji europejskiej 
w ramach drugiego filaru Unii Europejskiej -  Wspólnej Polityki Za
granicznej i Bezpieczeństwa, a w przypadku Japonii -  powiązania po
lityczne i m ilitarne z Waszyngtonem)40. Stany Zjednoczone -  hiper- 
mocarstwo, świadome swojego wielowymiarowego potencjału, skali od
działywania, braku rzeczywistych rywali -  jako jedyne są  więc w s ta 
nie prowadzić politykę globalną i kształtować międzynarodowy -  un i
polarny -  ład według własnych wizji41.

Jednym  z podstawowych warunków, pozwalających na urzeczy
wistnienie am erykańskich koncepcji globalnych, sta ła  się niedościg
niona dominacja Stanów Zjednoczonych w dziedzinie militarnej: glo
balny zasięg ich potencjału wojskowego, niezwykła innowacyjność 
technologiczna, komunikacyjna, informatyczna, taktyczna oraz super
nowoczesna armia, która może być wykorzystana praktycznie w każ
dym momencie i w każdym rejonie świata. Szczególnego podkreślenia 
wymaga fakt, iż USA są  jedynym państwem, będącym w stanie pro
wadzić operacje wojskowe (na dużą skalę) daleko poza swoimi grani
cami42. Wysokość budżetu obronnego USA (ok. 3,5% PKB rocznie) jest

40 Zob. R. Z i ę b a :  Problemy implementacji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa  
i Obrony. W: Globalizacja, integracja, transformacja. Główne problemy globalizacji,  in
tegracji europejskiej oraz transformacji politycznej Europy Środkowej i Wschodniej. Red. 
R. B a c k e r ,  J. M a r s z a l e k - K a w a ,  J. M o d r z y ń s k a .  Toruń 2003, s. 124-136; 
J. K u k u ł k a :  Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000. War
szawa 2001, s. 92—94, 165, 568—571, 778—780; A. W n u k o w s k a :  Przyszłość polityki  
zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej. W: Problemy polityki bezpie
czeństwa wobec procesów globalizacji.  Red. J. Ś w i n i a r s k i ,  J. T y m a n o w s k i .  To
ruń 2003, s. 131-162.

41 Odmienny pogląd prezentuje m.in. R. Borkowski czy E. Todd; zob. R. B o r k o w 
ski :  Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność. W: Globalopolis...,  s. 7-28; E. Todd:  
Schyłek imperium. Rozważania o rozkładzie systemu amerykańskiego. Przeł. A. S z a p - 
t y c k i ,  K. M ą c z y  ń s k a .  Warszawa 2003, s. 70-141.

42 W latach dziewięćdziesiątych XX w. Narodowa S trategia Bezpieczeństwa USA  
zakładała konieczność utrzym ania sił zdolnych do walki w dwóch wojnach jednocześ
nie, co miało zapewnić państwu wystarczające zasoby m ilitarne do odstraszania lub 
pokonania agresji ze strony koalicji wrogich sił bądź też przeciwnika o w iększych moż
liwościach, niż można to było przewidzieć. U schyłku XX w. zrewidowano założenia tej 
doktryny, uznając, że siły USA winny być gotowe do pewnego zwycięstwa w walce 
z jednym poważnym przeciwnikiem, przy jednoczesnym odstraszaniu innych i prowa
dzeniu kilku operacji o niższym  poziomie intensywności; zob. Narodowa Strategia Bez
pieczeństwa USA: zaangażowanie i rozszerzenie. Dokument przedłożony przez prezyden
ta Billa Clintona Kongresowi USA w lutym 1996 roku. W: Bezpieczeństwo narodowe 
i międzynarodowe u schyłku XX  wieku. Red. D. B o b r o w ,  E. H a l i ż a k ,  R. Z i ę b a .  
Warszawa 1997, s. 166-169; „Rocznik Strategiczny 2001/2002”..., s. 180.



158 Stosunki międzynarodowe

w prost nieporów nyw alna z budżetam i obronnym i innych państw . 
Podczas gdy w poszczególnych krajach sumy te wykazywały od za
kończenia zimnej wojny tendencje malejące i wynosiły: w 2000 roku 
w Japonii -  około 51 mld USD, w Niemczech -  39 mld USD, w Chinach 
-  17 mld USD, w Rosji -  11 mld USD, to w USA sum a ta  opiewała na 
252 mld USD13 i perm anentnie w zrasta -  zwłaszcza po wydarzeniach 
z 11 września 2001 roku. Budżet wojskowy na 2003 rok wyniósł 355 
mld USD, wydatki zaś na rok 2004 zbliżają się do sumy 400 mld USD, 
co pod względem wysokości jest porównywalne z budżetam i arm ii 
z ostatnich lat zimnej wojny. Ponadto, co równie istotne, Stany Zjed
noczone posiadają największy na świecie potencjał jądrowy. Według 
raportów, ani Rosja, ani Chiny nie będą stanowiły w najbliższych la
tach realnego zagrożenia dla USA w tej płaszczyźnie44. Należy dodat
kowo podkreślić, iż globalny wymiar am erykańskiej potęgi m ilita r
nej pozwala na (i niejako wymusza) obecność sił am erykańskich we 
wszystkich najważniejszych regionach świata: na Bliskim Wschodzie, 
w rejonie Zatoki Perskiej, w Azji oraz w Europie45. R epublikańska 
adm inistracja dąży ponadto do wyraźnej reorganizacji amerykańskiej 
obecności w świecie i dokonania pewnych przew artościow ań w tej 
kwestii. 16 sierpnia 2004 roku George W. Bush ogłosił plan reorgani
zacji sił m ilitarnych USA pozostających poza granicami kraju. Prze
widywany okres jego realizacji wynosi dziesięć lat. Wycofanych ma 
zostać z różnych części świata 60-70 tys. żołnierzy oraz około 100 tys. 
personelu pomocniczego i ich rodzin. Jak  podkreślał prezydent, takie 
decyzje m ają na celu sprostanie nowym realiom m ilitarnym  XXI wie
ku, lepsze przygotowanie wojskowe USA wobec zagrożeń ze strony 
rogue nations i globalnego terroryzmu oraz przeciwdziałanie rozprze
strzenianiu się broni masowej zagłady4'5.

J:l T. J e m i o ł o :  Wpływ globalizacji na charakter współczesnych sił  zbrojnych. 
W: Problemy polityki bezpieczeństwa..., s. 241-244; „Rocznik Strategiczny 1999/2000”..., 
s. 413-416.

" B. W ę g 1 a r c z y k: Budżet wojenny Pentagonu. „Gazeta Wyborcza” z 15—16 grud
nia 2001; „Rocznik Strategiczny 2002/2003”. Warszawa 2003, s. 189; „Rocznik S trate
giczny 2000/2001”..., s. 67.

Siły zbrojne Stanów Zjednoczonych liczą ok. 1,4 min żołnierzy, z czego ok. 250 tys. 
stacjonuje poza granicami kraju; do dyspozycji Białego Domu pozostaje niem al 600 
baz we wszystkich częściach świata; „Rocznik Strategiczny 2000/2001”..., s. 66—67; 
D. P s z c z ó l k o w s k a :  US Army żegna Niemcy. „Gazeta Wyborcza” z 17 sierpnia 2004.

Przesunięcie punktu ciężkości z Ku ropy Zachodniej nastąpi najprawdopodob
niej w kierunku Bałkanów (Bułgaria. Rumunia). Kaukazu oraz Bliskiego Wschodu. 
W przem ówieniu podkreślono również konieczność rozszerzenia współpracy USA  
w dziedzinie bezpieczeństwa z państwami Afryki i Ameryki Łacińskiej. Wojny w Afga-
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Niezwykle istotne znaczenie pod kątem  militarnym miała ponad
to rewizja założeń strategii m ilitarnej USA dokonana pod wpływem 
ataków terrorystycznych na World Trade Center we wrześniu 2001 
roku. W odpowiedzi na zamachy adm inistracja George’a W. Busha 
uzależniła utrzymanie bezpieczeństwa narodowego od wygranej w wal
ce z międzynarodowym terroryzm em . W orędziu o s tan ie  państw a 
wygłoszonym 29 stycznia 2002 roku prezydent USA wskazał trzy pań
stwa -  Irak, Iran  oraz Koreę Północną -  które określił mianem „osi 
zła”, i zapowiedział, iż nie dopuści do tego, by weszły one w posiada
nie broni masowej zagłady. Z kolei przemawiając 2 czerwca 2002 roku 
w West Point, p ierw szoplanow ą rolę przyznał uderzeniu  prewen- 
cyjnemu^7. W walce z terroryzm em  oraz z „państwami hultajskim i” 
(rogue states) USA m uszą być gotowe, by w celu obrony swego teryto
rium zaatakować przeciwnika jako pierwsze. W Narodowej Strategii 
Bezpieczeństwa z września 2002 roku potwierdzono zasady nowej glo
balnej polityki m ilitarnej USA, jak również nie wykluczono użycia -  
w razie potrzeby -  broni nuklearnej. Ponadto Biały Dom sprzeciwił 
się próbom zaostrzenia reżimu kontroli w konwencji o zakazie broni 
biologicznej^8.

Wydarzenia z 11 września stały się również dla USA motywem do 
przyspieszenia prac nad budową systemu narodowej obrony przeciw
rakietowej (N ational M issile Defense -  NMD), popularnie zwanej 
tarczą antyrakietow ą (z budżetu wojskowego na 2003 r. wyasygnowa
no na ten cel 7 mld USD), jak i związanych z tym kontrowersji wokół 
podpisanego jeszcze w 1972 roku przez Stany Zjednoczone i ZSRR

nistanie i Iraku dowiodły, iż zm ieniają się formy starć. Pod względem efektywności to 
bojowa broń precyzyjna staje się priorytetowa. Jej wprowadzenie podniosło efektyw
ność rażenia amerykańskich wojsk 8 -15  razy; K. M a l a k :  Siła wojskowa w warunkach 
globalizacji stosunków międzynarodowych.  W: Problemy polityki bezpieczeństwa...,  
s. 250-252; Fact Sheet: Mailing America More Secure by Transforming Our Military  
[http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/08/20040816-5.htm l].

' 'W.  S z y m b o r s k i :  Irak: casus belli. „Sprawy Międzynarodowe" 2003, nr 2, 
s. 38-45; E.O. C z e m p i e 1: Interwencja we współczesnym świecie. „Przegląd Zachodni” 
1999, nr 1, s. 15-25; T. J u d t: Krucha potęga. „Gazeta Wyborcza" z 7 -8  września 2002; 
L. P a s t u s i a k :  Amerykanie popierają swojego szeryfa. „Gazeta Wyborcza” z 25 lis
topada 2002; Nie ugnę się, nie zmięknę, nie spocznę -  przemówienie prezydenta Georgea 
W. Busha wygłoszone 20 IX 2001 r. p rzed  Kongresem. Przel. M. K i e l c z e w s k a ,  
D. P s z c z ó l k o w s k  a. „Gazeta Wyborcza” z 22-23  listopada 2001; R. K u ź n i a r :  
U  września -  implikacje i interpretacje. „Sprawy Międzynarodowe” 2002, nr 1, s. 13-17; 
[http://www.whitehouse.gov/nsc/nsc.htm l]; lwww.whitehouse.gov/news/releases/2002/ 
01]; [http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06],

"* Zob. A National Strategy of tlie United States of America  [http://www.white- 
house.gov/news/releases/2002/09].

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/08/20040816-5.html
http://www.whitehouse.gov/nsc/nsc.html
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06
http://www.white-
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układu ABM (Anti-Balistic Missile System) o zakazie budowy takich 
system ów49. Am erykański estab lishm ent w ielokrotnie sygnalizował 
w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, iż z punktu widzenia 
interesów USA układ ABM stanowi przeżytek system u zimnowojen- 
nego, kolidujący z am erykańskim i potrzebam i w dziedzinie bezpie
czeństwa, nieadekw atny do nowej polityczno-strategicznej sytuacji, 
a jednocześnie hamujący odpowiedź na wyłaniające się nowe zagro
żenia. Doktryna amerykańskiej polityki zagranicznej wyraźnie w ska
zywała, iż nie a tak  jądrowy jest największym zagrożeniem u schyłku 
XX wieku, ale potencjalne ataki rakietowe, stąd konieczność obrony 
terytorium  USA i jej wojsk, ewentualnie sojuszników w Europie i Azji50. 
Co prawda, po ogłoszeniu raportu  przez powołaną w 1998 roku tak  
zw aną komisję Rumsfelda, który przewidywał, że w ciągu kilku la t 
kraje takie, jak Irak, Iran, Korea Północna czy Libia będą zdolne do 
zaatakow ania terytorium  USA51, nastąpiło przyspieszenie prac nad 
NMD, jednak Biały Dom cały czas prowadził rozmowy z Kremlem na 
tem at jego modyfikacji, nie chcąc dokonywać jednostronnego wycofa
nia się z układu. Eskalacja unilateralizm u, która stała się im plikacją 
wydarzeń z 11 września, dała o sobie znać również przez jednostron
ne wypowiedzenie układu ABM. 14 grudnia 2001 roku Waszyngton 
przesłał Moskwie notę zaw iadam iającą o zam iarze jednostronnego 
wycofania się z układu ABM za sześć miesięcy52. Należy przy tym za
znaczyć, iż ze względu na wymiar strategicznego partnerstw a amery- 
kańsko-rosyjskiego oraz proam erykańskich  deklaracji p rezyden ta  
Putina (po 11 września 2001 r.), został podpisany podczas wizyty Bu
sha w Moskwie (23-24 maja 2002 r.) tra k ta t o redukcji strategicznych 
potencjałów ofensywnych, którego podstawy stworzono podczas li

Zob. A.D. R o t f e 1 d: Przyszłość kontroli zbrojeń. „Sprawy Międzynarodowe” 2001, 
nr 2, s. 13-24; J. K u k u ł k a :  Historia współczesna..., s. 183-184; M. O s t r o w s k i :  
Koniec Szalonego Mada.  „Polityka” 2001, nr 19.

50 J. K i w e r  sk  a: Stany Zjednoczone i Rosja. „Przegląd Zachodni” 2001, nr 3, 
s. 98-102; „Rocznik Strategiczny 1997/1998”. Warszawa 1998, s. 31-32; „Rocznik S tra
tegiczny 2000/2001”..., s. 67 -69 , 110-112, 301.

51 N ależy przy tym zaznaczyć, iż żadne rogue States nie posiadały rakiet balistycz
nych zdolnych do osiągnięcia terytorium USA, aczkolwiek W aszyngton przewidywał, iż 
będą one w stanie wyprodukować takie rakiety w okresie od pięciu do piętnastu  lat. 
Warty podkreślenia jest również fakt, iż zwolennicy NMD lekceważyli inne, równie 
wysoce prawdopodobne zagrożenia, jak atak za pomocą małych ładunków broni che
micznej i biologicznej, nuklearny terroryzm czy rakiety krótszego zasięgu odpalane np. 
ze statków  u wybrzeży USA. „Rocznik Strategiczny 1999/2000”..., s. 79.

W. R a d z i w i n o w ic  z: Demokrata czy tylko reformator? „Gazeta Wyborcza” 
z 15 stycznia 2002; B. W ę g l a r c z y k :  Tarcza Busha.  „Gazeta Wyborcza” z 18 grudnia  
2002: „Rocznik Strategiczny 2001/2002”..., s. 119.
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stopadowej wizyty Putina w USA. Zobowiązywał on strony do zmniej
szenia o dwie trzecie (do poziomu 1700-2200) w ciągu dziesięciu la t 
(do 31 grudnia 2012 r.) liczby czynnych strategicznych głowic jądro
wych53.

Szczególnego znaczenia dla ukazania globalnego wymiaru potęgi 
Stanów  Zjednoczonych nab iera  p ł a s z c z y z n a  g o s p o d a r c z a .  
„Stany Zjednoczone są  propagatorem  i najlepszym przykładem  glo
balizacji -  wolnorynkowego kapitalizmu, którego nie krępują granice, 
partykularne interesy, restryktywne i protekcjonistyczne praktyki czy 
państwowy interwencjonizm”5'1, „[...] sukces w kapitalizmie zapewnia 
korzyść wszystkim. Dlatego globalizacja wywołuje optymizm w USA 
i tyle niepokoju w Europie, która przesiąknięta jest socjaldemokra
tycznym m yśleniem ”55. Potwierdzeniem  tych słów s ta ją  się wyniki 
osiągane przez Stany Zjednoczone. Nie bez powodu USA zyskały m ia
no „lokomotywy światowej gospodarki”. Praktycznie, od zakończenia 
zimnej wojny Ameryka przeżywa okres prosperity56. Wielkość te ry 
torialna (czwarta lokata -  9373 tys. km2), liczba ludności (trzecie miej
sce -  283,2 min), oparcie na globalnym wolnym handlu i nieskrępo
wanej konkurencji sprawia, że jest to najbardziej wydajna i konku
rencyjna gospodarka św iata. S tany Zjednoczone zajm ują pierwsze 
miejsce pod względem wartości PKB (9837,4 mld USD). Jes t to w ar
tość dwukrotnie przekraczająca wysokość PKB znajdującej się na dru-

S3 Zob. Text of Strategie Offensive Reductions Treaty [http://www.whitehouse.gov/ 
new s/releases/2002/05/20020524-23.htm l]; NATO-Russia: Forging a New Relation
ship  [http://www.nato.int/docu/comm /2002/0205-rom e/b020528e.htm]; W. R a d z i  w i - 
n o w i c z: Przyjaciele dwaj.  „Gazeta Wyborcza” z 25—26 maja 2002; T. Z a l e w s k i :  Jak  
szeryf z szeryfem. „Polityka” 2001, nr 47; A. N a  g o r s  ky: W co gra Putin? „Newsweek” 
2001, nr 7; President Bush, President Putin Discuss Free Market Economy [http://www.white- 
house.gov/new s/releases/2002/05/20020525-2.htm l]; President Bush to Host Russian  
President in Crawford  [http://w w w .w hitehouse.gov/new s/releases/2001/ll/20011114- 
l.htm l]; Moscow Treaty on Strategic Offensive Reductions  [http://www.whitehouse.gov/ 
n ew s/releases/2002/05/20020524-23.h tm l].

S. B i e l e ń :  Przywództwo globalne Stanów Zjednoczonych Ameryki.  W: Prawo, 
instytucje i polityka w procesie globalizacji.  Red. E. H a l i ż a k  i R. K u ź n i a r .  War
szawa 2003, s. 396.

v’ Cyt. za: W. S z y m a ń s k i :  Interesy i sprzeczności..., s. 287.
115 Co prawda, pod koniec 2000 r. nastąpiło w USA pogorszenie koniunktury, a wyda

rzenia z 11 września 2001 r. spotęgowały niekorzystne zjawiska w amerykańskiej go
spodarce, jednakże od 2003 r. gospodarka am erykańska wyraźnie zaczęła się ożywiać. 
W 2001 r. wzrost PKB byl najniższy od 1991 r. i wynosił zaledwie 1,1%, w 2002 r. -  2,2%, 
podczas gdy w roku 2004 wynosił już 4%. Tak szybkiego wzrostu gospodarczego nie było 
od dwudziestu lat. „Rocznik Strategiczny 2001/2002”..., s. 170-173, 409-410; „Rocz
nik Strategiczny 2002/2003"..., s. 170-173; W. G a d o m s k i :  Awantura o wydatki.  „Ga
zeta Wyborcza” z 19-20 czerwca 2004.

http://www.whitehouse.gov/
http://www.nato.int/docu/comm/2002/0205-rome/b020528e.htm
http://www.white-
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/ll/20011114-
http://www.whitehouse.gov/
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gim miejscu Japonii (4841,6 mld USD)57, pięciokrotnie -  trzecich co 
do wielkości PKB Niemiec (1873,0 mld USD) i niem al dziewięciokrot- 
nie -  czwartych pod tym względem Chin (1079,9 mld USD). Średni 
roczny wzrost PKB w USA w latach 1990-2000 wyniósł 3,1%. USA 
należą do światowej czołówki pod względem jakości życia (indeks roz
woju ludzkości -  szóste miejsce; indeks wolności gospodarczej -  czwar
te). Są na pierwszym miejscu pod względem produkcji przemysłowej 
i wartości usług. Większość wielonarodowych korporacji to korpora
cje am erykańskie. Listę największych przedsiębiorstw  otw iera pięć 
kom panii am erykańskich: Exxon Mobil, W al-M art Stores, G eneral 
Motors, Ford Motor oraz Daim ler Chrysler58. Na pięć największych 
światowych banków aż trzy należą do Stanów Zjednoczonych. USA 
plasują się na pierwszym miejscu pod względem wymiany handlowej, 
której wartość sięga 15,44% całkowitego światowego eksportu (wi
dzialnego i niewidzialnego). Warto zaznaczyć, iż na drugim miejscu 
znajduje się strefa euro -  15,33%, następnie Japonia -  8,01%59. Jak  po
kazują statystyki, strefa euro tylko jako całość jest w stanie sprostać 
konkurencji ze strony USA. W skaźniki poszczególnych krajów człon
kowskich UE znacznie odbiegają od wyników am erykańskich. N ale
ży jednocześnie przypomnieć, iż UE i USA to dwie największe gospo
darki na świecie, wytwarzające prawie połowę światowego produktu 
brutto. UE jest dla USA drugim, po Kanadzie i M eksyku (NAFTA), 
najbardziej pożądanym partnerem  gospodarczym. Dziedzina gospo
darcza pozostaje jednakże jedyną, w której Bruksela i Waszyngton to 
„równi sojusznicy”, w pozostałych sferach nadal widoczna jest znacz
na asym etria, która z pewnością w przyszłości będzie się pogłębiać150.

57 W latach osiem dziesiątych XX w. USA, które przeżywały kryzys gospodarczy, 
weszły wówczas, zdaniem  P. Kennedy’ego, w stan „imperial overstretch” (imperialnego 
nadrozciągnięcia) -  sum a am erykańskich interesów i zobowiązań globalnych zaczęła 
przewyższać możliwości ich obrony. Pojawiły się wtedy tezy, że to w łaśnie Japonia 
wyprzedzi USA. Prognozy te nie sprawdziły się; zob. A. G a ł g a n e k; Hegemonia S ta 
nów Zjednoczonych...,  s. 105—116; M. R i s s m a n n :  Zmiany w zagranicznej polityce 
handlowej Stanów Zjednoczonych. „Sprawy Międzynarodowe” 1990, nr 6, s. 79—80; 
Z. B r z e z i ń s k i :  Bezład...,  s. 105-115.

7,8 W. Szym ański stwierdza: „Amerykański przemysł i am erykańskie korporacje 
przekształciły się stopniowo w nową jakość, w transnarodowe korporacje. Am erykań
skie korporacje i am erykański przemysł przestały istnieć w jakiejkolwiek postaci po
zwalającej je sensow nie wyodrębnić z reszty gospodarki globalnej. W tym wypadku 
gospodarka am erykańska jako całość nie zachowuje odrębnej tożsamości, w ramach 
której Am erykanie osiągają wspólne powodzenie lub ponoszą porażkę”; W. S z y m a ń 
ski :  Interesy i sprzeczności..., s. 53.

:W Ś w iat w liczbach 2003, The Economist. Warszawa 2003.
811 USA jako ekonomiczny gigant pozwalają sobie często na działania gospodarcze 

stanowiące pogwałcenie zasad wolnego handlu WTO. Przykładem było chociażby wpro-
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Pisząc o ekonomicznych przesłankach amerykańskiej potęgi oraz 
ich wpływie na kszta łt globalnego ładu, przeciwnicy am erykańskiej 
supremacji, ze szczególnym wskazaniem na okres prezydentury Geor- 
ge’a W. Busha, bardzo często podnoszą istotny problem -  potężny de
ficyt budżetowy, jak również fakt, iż pod koniec drugiej kadencji Billa 
Clintona w budżecie federalnym obecna była nadwyżka opiewająca 
na 230 mld USD, podczas gdy rok 2004 charakteryzują braki rzędu 
500 mld USD61. Jak  pisze Joseph Stiglitz: „Poza granicami można było 
obserwować tendencje do odczuwania złośliwej satysfakcji z powodu 
am erykańskich problemów. [...] Lecz Schadenfreude poza granicami 
Ameryki jest przedwczesne. W dobie globalizacji błędy popełniane 
w jednym kraju -  zwłaszcza gdy jest to największa światowa gospo
darka -  m ają rozliczne konsekwencje gdzie indziej. [...] Po pierwsze, 
am erykańskie deficyty z pewnością zaabsorbują potężne ilości świa
towych oszczędności. [...] Po drugie, olbrzymi am erykański deficyt 
handlowy może stać się poważnym źródłem braku równowagi na świę
cie. [...] Po trzecie, co będzie jeśli światowi inwestorzy dojdą do wnio
sku, że powinni zmienić nieco skład swoich portfeli, pozbywając się 
części am erykańskich aktywów? Słaba Europa i obawa przed wscho
dzącymi rynkam i stanowiły siłę Ameryki, ale jak  długo USA mogą 
polegać na słabości innych? W końcu, szukając winnych, Ameryka 
może znów wkroczyć w erę protekcjonizmu”62.

Jak  pisze Władysław Szymański, jednym z ważniejszych nurtów 
ujmujących problemy czasu globalizacji stała się próba identyfikacji 
państw  zainteresow anych owym zjawiskiem oraz kw estie podjęcia 
się pełnienia funkcji hegemona tego procesu. Wśród zainteresow a
nych rysują się wyraźne rozbieżności. Podczas gdy część obserwato
rów postrzega globalizację jako ciągle utrzymujący się proces walki 
o tę hegemonię pomiędzy USA, Europą Zachodnią, Rosją i Azją Połu
dniowo-Wschodnią, których interesy wciąż są  rozbieżne, inni zw ra
cają uwagę na obecne przyspieszenie procesu globalizacji, które ma 
stanowić odpowiedź na m ającą miejsce przed trzydziestoma laty ero
zję hegemonii am erykańskiej w stosunku do azjatyckich tygrysów.

wadzenie ceł zaporowych na produkty stalowe. WTO zdecydowała, iż jest to niezgodne 
z regułami handlu międzynarodowego; zob. R. D u d a :  Stosunki transatlantyckie -  spoj
rzenie z Waszyngtonu i Brukseli.  W: Wkraczając w XXI wiek..., s. 227-228 , 232-235; 
M. K u ź m i c z: Celne ciosy w Busha. „Gazeta Wyborcza” z 14 listopada 2003; R. B a i - 
1 e y: The Looming Trade War Ouer Plant Biotechnology [http://www.freetrade.org/pubs/ 
p as/tpa-018es.htm l],

61 K. M i c h a ł e k :  Co tu zrobić z  taką siłą. „Gazeta Wyborcza” z 16—17 listopada
2002; W. G a d o m s k i :  Awantura...

J.E. S t i g l i t z :  Czarna dziura Busha.  „Gazeta Wyborcza” z 19 września 2003.

http://www.freetrade.org/pubs/
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Trzecia zaś grupa sygnalizuje, iż obecna hierarchia światowej władzy 
ze S tanam i Zjednoczonymi na czele pozostaje niezagrożona63.

Globalne przywództwo Ameryki to, poza płaszczyzną m ilita rn ą  
i ekonomiczną, również siła atrybutów  natury  kulturowej. To w łaś
nie sfera globalnego rozprzestrzeniania amerykańskiej kultu ry  oraz 
tradycji wolności i demokracji stały się swego rodzaju wyznacznikiem 
„mcdonaldyzacji narodowych k u ltu r”64. Am erykańska k u ltu ra  m aso
wa -  programy telewizyjne, In ternet, filmy, litera tu ra , muzyka zdo
minowały światowy rynek. Po łacińskiej i francuskiej, nasta ła  era ję 
zyka angielskiego. Prowadzenie kam panii wyborczych, „nowy” styl 
wielu polityków, opiera się na wzorcach, które oferuje A m eryka65. 
Z kolei tendencje do eksportowania (nieraz za wszelką cenę -  jak  ma 
to miejsce w przypadku Iraku66) ideałów demokratycznych zakorze
nionych w amerykańskiej tradycji politycznej jeszcze bardziej um ac
n ia ją  zjawisko określane m ianem im perializm u (nie tylko) ku ltu ro 
wego.

Należy jednak zaznaczyć, iż ów imperializm oraz poczucie misji 
s ta ją  się ogromnym wyzwaniem zarówno dla społeczności m iędzyna
rodowej, jak i dla samej Ameryki, która coraz dotkliwiej odczuwa n ie
chęć oraz brak akceptacji dla swych (wyraźnie unilateralnych) decy
zji ze strony innych podmiotów areny globalnej67. Trafnego podsumo
w ania poczucia posłannictwa pojawiającego się w amerykańskiej s tra 
tegii dokonał Benjamin Barber, pisząc: „Nie ma uniwersalnej recepty

6:1 W. S z y m a ń s k i :  Interesy i sprzeczności..., s. 278—280.
114 The Spread of American Culture; Americans on Globalization. A S tudy of US 

Public Attitudes. March 28, 2000 [http://www.pipa.org/OnlineReports/Globalization/ 
5.htm l].

65 J. K i w e r s k a: Gra o Europą. Bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjed
noczonych pod  koniec XX wieku.  Poznań 2000, s. 17—19; Z. B r z e z i ń s k i :  Wielka sza 
chownica. Główne cele polityki amerykańskiej.  Przel. T. W y ż y ń s k i .  Warszawa 1999, 
s. 21-27; K. K r z y s z t o f ę  k: Kulturowa ścieżka globalizacji.  W: Oblicza procesów g lo 
balizacji.  Red. J. P i e t r a ś .  Lublin 2002, s. 121-122.

“  George Bush w wywiadzie udzielonym dziennikarzom „Gazety Wyborczej” stw ier
dzał: „Demokracja w tej części św iata (Bliski Wschód) będzie pięknym wydarzeniem  
z niezwykle silnym  przesłaniem  dla reszty ludzkości. [...] Ludzka wolność i godność nie 
są  darem Ameryki dla świata, lecz darem Boga dla każdego z nas. Wierzę w to głęboko 
i w łaśnie ta zasada leży u podstaw mojej polityki zagranicznej”. Wywiad z  prezydentem  
Georgeem Bushem; Wierzą w wolność. „Gazeta Wyborcza” z 30 maja 2003.

B7 Słuszne wydaje się stw ierdzenie E.J. Dionne, politolog z Instytutu Brookings 
w W aszyngtonie: ,Antyam erykanizm  jest dziś modny. W Europie Zachodniej protesty  
przeciw polityce USA są  dziś dla wielu polityków dowodem ich niezależności. [...] Z dru
giej strony mamy do czynienia z fatalną dyplomacją USA. Amerykański rząd nie po
trafi wytłumaczyć ani Europejczykom, ani mieszkańcom Bliskiego Wschodu, co i dlacze
go czyni Biały Dom”. E.J. D i o n n e :  Walka o dusze.  „Gazeta Wyborcza” z 4 lipca 2003.

http://www.pipa.org/OnlineReports/Globalization/
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na demokrację. Rozwija się ona różnymi drogami [...]. Reszta świata 
nie musi realizować modelu amerykańskiego. Zamiast zadbać o rozwój 
demokracji czerpiącej z lokalnego dziedzictwa kulturowego, wysłali
śmy Afgańczykom pocztą ekspresową projekt konstytucji. [...] Wciąż 
nie rozumiemy, że demokracja importowana nie zakorzenia się [...]. 
Demokracja to także prawo narodów do popełniania błędów na drodze 
ku wolności. [...] Wreszcie dem okracja to prawo do podejmowania 
podstawowych decyzji politycznych i ekonomicznych. Dziś Ameryka
nie wespół z Brytyjczykami decydują o wszystkich żywotnych kwe
stiach, które określą przyszły kształt państw a irackiego [...]. Demo
kracja daje ludowi siłę, ale musi być prawdziwa. Może też być niezłą 
receptą na terroryzm -  ideologię ludzi bezsilnych”68.

Kontaminacja wskazanych uprzednio trzech param etrów  potęgi 
Stanów Zjednoczonych staje  się niew ątpliw ie p latform ą monopolu 
władzy USA w sferze politycznej. Niektórzy znawcy stosunków mię
dzynarodowych w yrażają pogląd, iż n a tu ra ln ą  konsekwencją globali
zacji staje się rezygnacja USA z roli „światowego żandarm a” oraz za
stąpienie jej dyplomacją w ielostronną. W zrost zależności pomiędzy 
uczestnikami areny globalnej wymusza bowiem konieczność poszuki
wania kompromisów, których ceną może być częściowa u tra ta  wcześ
niej zdobytej niezależności69. Trudno zgodzić się z takim  poglądem. 
Praktyczna strona am erykańskich wizji współczesnego św iata po
twierdza, iż Waszyngton wciąż postrzega siebie jako przywódcę de
mokratycznego i stabilizatora demokratyzującego się świata. Amery
ka dzięki sile swojego wielopłaszczyznowego zasięgu, oddziaływania 
i nacisku nie zrezygnuje dobrowolnie z roli, jak ą  przyszło jej odgry
wać na przełomie wieków. Globalizacja nie jest w stanie zmienić am e
rykańskich zapatryw ań. To raczej Biały Dom posiada zdolności, by 
wpływać i kształtow ać procesy globalizacyjne według swoich po
trzeb70. Globalizacja stała się procesem, w którym nie ma miejsca na 
decentralizację w podejmowaniu decyzji czy też budowanie relacji 
międzynarodowych o charakterze policentrycznym. Ponadto, co rów
nie ważne, ubocznym efektem globalizacji okazuje się deficyt demo
kracji czy też demokratyzacji w ram ach relacji międzypaństwowych. 
Władza międzynarodowa w dobie globalizacji należy do nielicznych,

“  B. B a r b e r :  Nie eksportujmy wolności. „Gazeta Wyborcza” z 20 października 
2003.

(i!' Zob. R. D u d a :  Stosunki transatlantyckie.. .,  s. 231.
711 Benjamin Barber stwierdza, iż obecny stan przyspieszenia globalizacji im pli

kuje fakt, iż żaden pojedynczy kraj -  może z wyjątkiem USA -  nie jest zdolny skutecz
nie przeciwstawić się uruchomionym przez nią procesom: B. B a r b e r :  Globalny dżin. 
„Gazeta Wyborcza” z 1-2  lipca 2000.
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a zarazem  najsilniejszych. Iluzoryczna idea tworzenia się global go
vernance system  staje się tylko potwierdzeniem prezentowanej tezy.

Zanim jednak dokonana zostanie analiza czwartej -  politycznej -  
płaszczyzny hegemonii Waszyngtonu, słuszne wydaje się odniesienie 
do dwóch równie istotnych kwestii, które stanow ią n a tu ra ln ą  konse
kwencję przedstawionych rozważań. Po pierwsze, w tym momencie 
konieczne staje się wyeksponowanie trzeciej z omawianych przesła
nek w relacjach na linii: globalizacja -  ład światowy -  USA (dynamiki 
zmian w globalnej strategii USA). Po drugie zaś, odpowiedź na pyta
nia: Czy w ciągu najbliższego dziesięciolecia którekolwiek z mocarstw 
regionalnych (ze szczególnym wskazaniem na Chiny) bądź też Unia 
Europejska będą w stanie sprostać wyzwaniu, jakie staw ia Waszyng
ton? Czy relacje globalne z jednobiegunowych, ulegną przewartościo
waniu w stronę polibiegunowości? Czy którykolwiek z obecnych kon
kurentów  (rywali) USA stanie się w przyszłości na tyle potężny, by 
poważnie zagrozić hegemonii Ameryki?

Po trz e c ie  więc, dokonując analizy wydarzeń, jakie miały miejsce 
w ostatniej dekadzie XX i na początku XXI wieku, oraz ich wpływu na 
formowanie się nowego porządku międzynarodowego, słuszne wyda
je się ukazanie pewnej dynamiki kształtow ania się owego nowego ładu 
światowego oraz roli, jak ą  odegrały w tym procesie Stany Zjednoczo
ne. Wyraźnie dostrzegalne są  bowiem trzy zasadnicze etapy.

P i e r w s z y  e t a p  przypada na okres pomiędzy Jesien ią  Ludów 
w Europie Środkowej i Wschodniej a interw encją NATO w Kosowie 
w 1999 roku. Można go określić mianem „ładu m ultilateralnego”, gdyż 
w tym czasie politykę zagraniczną USA cechowały działania n a s ta 
wione na wielobiegunowość, stopniowe zmniejszanie zaangażowania 
i odpowiedzialności za bezpieczeństwo światowe. Co prawda, żadna 
z adm inistracji nie rezygnowała z przyznanej Ameryce przywódczej 
roli ani w ukształtowaniu nowego porządku, ani w jego utrzym aniu, 
jednak wskazywano na gotowość współdziałania zarówno z potęgami 
regionalnymi, jak i z międzynarodowymi organizacjami -  zwłaszcza 
z ONZ (koncepcja „New World O rder” George’a Busha seniora oraz 
pierwsze la ta  rządów adm inistracji Billa Clintona, stawiającego jako 
p rio ry te t napraw ę sytuacji gospodarczej kraju). Tylko niew ielkie 
zm iany w prezentowanym podejściu można dostrzec w dokumencie 
Stra tegia  narodowego bezpieczeństwa USA 1994-1995. Zaangażo
wanie i rozszerzenie (enlargement and engagement). Mimo iż głów
nym jej założeniem było rozszerzenie grona państw  demokratycznych 
oraz wspieranie demokracji na świecie, to jednak nieodłącznym ele
mentem pozostawało odwołanie się do „stanowczego m ultilateralizm u”
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(assertive multilateralism,)11. Teoretyczne podłoże dla działań unila- 
teralnych oraz umocnienia am erykańskiego przywództwa i zaanga
żowania w świecie dała dopiero strategia przedstawiona w 1996 roku 
i kontynuow ana w dokumencie opublikowanym w m aju 1997 roku. 
Stwierdzano w niej: „Nie możemy i nie powinniśmy być światowym 
policjantem . Gdy jednak  nasze in teresy  i w artości s ą  w oczywisty 
sposób zagrożone i gdy możemy czegoś dokonać, musimy działać i prze
wodzić”72. Przywództwo to powinno przejawiać się w dwojaki sposób, 
poprzez reakcje bezpośrednie oraz poprzez długofalowe inwestowa
nie w zapewnienie bezpieczeństwa, dobrobytu, wolności i pokoju.

Praktyczne zastosowanie wspomnianej strategii wiosną 1999 roku 
zapoczątkowuje d r u g i  e t a p  kształtow ania ładu światowego. In 
terw encja hum an ita rna  Sojuszu Północnoatlantyckiego w Kosowie 
(bez m andatu Rady Bezpieczeństwa ONZ), której głównym inicjato
rem był właśnie Biały Dom, stała się wyrazem rzeczywistego nasile
nia unilateralnych tendencji w polityce zagranicznej USA oraz b ra 
nia na siebie coraz większej odpowiedzialności za regulowanie kształtu 
stosunków międzypaństwowych. Stała się ona również kolejnym prze
jawem dążenia Waszyngtonu do umocnienia więzi z państw am i Eu
ropy Zachodniej, potwierdzenia przywódczej roli w ram ach samego 
Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak  również osłabienia systemu bez
pieczeństwa gwarantowanego w ram ach ONZ (wyrazem narastające
go braku zainteresowania instytucjonalizacją współdziałania między
narodowego)73.

Drugi etap nadaw ania kształtu  porządkowi międzynarodowemu, 
mimo iż pod względem ram czasowych jest dosyć krótki, to jednak 
dla relacji międzynarodowych jego wartość jest ważka. Wówczas bo
wiem ukonstytuowana została nowa koncepcja polityki zagranicznej 
USA, która zyskała miano „doktryny globalizacji”. Jej przesłaniem  
stało się stworzenie Stanom Zjednoczonym ram  dla nieskrępowane
go rozwoju swego państw a i społeczeństwa w obrębie postępującego

71 Zob. J. S t a c h u r a :  Stany Zjednoczone w epoce pozimnowojennej. „Sprawy 
M iędzynarodowe” 1995, nr 2, s. 107—126; J. K i w e r s k a :  Gra o Europę..., s. 38—64; 
W. M a l e n d o w s k i :  Nowy lad..., s. 594-598; J. H e i d e k i  n g: Amerykańscy prezyden
ci. Wrocław 1999, s. 496—509; G. B u s h ,  B. S c o w c r o f t :  Świat przekształcony. War
szawa 2000, s. 576—578; M.A. J o n e s :  Historia USA. Gdańsk 2002, s. 711-725, 795— 
805; B.W. Z a l e s k i :  Przywództwo Stanów Zjednoczonych..., s. 35—36; „Rocznik Strate
giczny 1995/1996”. Warszawa 1996, s. 207-210.

72 „Rocznik Strategiczny 1996/1997”. Warszawa 1997, s. 242-244; „Rocznik Stra
tegiczny 1997/1998”..., s. 221-224.

Zob. M. S t o l a r c z y k :  Interwencja NATO w Jugosławii i je j  implikacje dla bez
pieczeństwa międzynarodowego (niektóre aspekty). W: Polityka: przedm iot badań i for
my jej przejawiania  się. Red. M. S t o l a r c z y k ,  P. D o b r o w o l s k i .  Katowice 2000.
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procesu globalizacji oraz czerpanie z niego jak  największych korzy
ści. Chodziło przy tym o zapewnienie Waszyngtonowi, bez względu 
na środki wiodące do celu, autorytetu  i pozycji niekwestionowanego 
hegemona w zglobalizowanej rzeczywistości politycznej, ekonomicz
nej, m ilitarnej i kulturow ej. Wśród społeczności międzynarodowej 
coraz częściej pojawiały się jednak głosy, iż Ameryka wyznacza zasa
dy, lecz sam a im nie podlega, to zaś sprawiało, że decyzje i działania 
podejmowane przez Biały Dom spotykały się z coraz w iększą kry ty
ką74. Wielu polityków i publicystów podzielało pogląd Roberta D. K a
płana, który pisał: „[...] św iat pragnie Ameryki mniej egoistycznej, 
ale z drugiej strony tylko z Ameryką egoistyczną i dominującą może 
dokonywać się jednoczenie świata. Cały problem polega na tym, że 
Amerykanie zajm ują się jednak resztą  św iata tylko wtedy, gdy odpo
wiada to am erykańskiem u społeczeństwu i interesom ”75.

Omawiany etap kształtow ania się nowego ładu globalnego obej
muje ostatnie la ta  rządów adm inistracji Billa Clintona oraz pierwszy 
rok prezydentury republikanina -  George’a W. Busha. Jes t to o tyle 
istotne, że adm inistracja Busha juniora wyraźnie zapowiadała zm ia
nę polityki zagranicznej. Jeszcze w trakcie kam panii wyborczej wie
lokrotnie sygnalizowano, iż nowa polityka będzie „um iarkow ana”, 
przeciwna obcym interwencjom na rzecz procesów narodowościowych. 
Należało zaprzestać interwencji „hum anitarnych”, odbudowy społe
czeństw po okresach dyktatur lub anarchii (jak to czyniono w o sta t
niej dekadzie XX wieku w Somalii czy na Haiti), a przede wszystkim 
zmniejszyć m ilitarną obecność Stanów Zjednoczonych w świecie. J e 
śli wojska am erykańskie miałyby interweniować, to tylko w obronie 
strategicznych interesów USA, tylko przeważającymi siłami, aby zmi
nimalizować straty, i tylko wtedy, kiedy jasno będzie określony mo
ment zakończenia akcji (tzw. doktryna Powella)76. Administracji Clin

74 „Rocznik Strategiczny 2000/2001”..., s. 64.
75 R.D. K a p ł a n :  Czy Stany Zjednoczone prze trw ają  do 2005? „Gazeta Wyborcza” 

z 25 -2 6  listopada 2000.
76 Republikańska administracja zapowiadała „internacjonalizm”, „umiarkowaną 

dyplomację”, odchodzenie od polityki sankcji, zm niejszenie militarnej obecności USA  
w św iecie (m.in. wycofanie sil USA z misji NATO na Bałkanach), w iększą powściągli
wość w stosunkach z Rosją, radykalną reformę Pentagonu, gotowość do przekazania  
UE większej odpowiedzialności za kwestie bezpieczeństwa Europy (Bałkany), zwróce
nie większej uwagi na istotę bezpieczeństwa w Azji, a przede wszystkim  rezygnację 
z interwencjonizm u. Doktryna Powella, utrzym ana w duchu szkoły Realpolitik H en
ry’ego Kissingera, pogłębiła początkowo obawy o zwrot Ameryki w kierunku izolacjoniz- 
mu. Jednakże już w czasie wizyty Busha w Europie, w czerwcu 2001 r., sekretarz stanu  
wyraźnie podkreślał, że Ameryka nie ma zamiaru wycofać się ani z Europy, ani z innych  
części świata: „Rocznik Strategiczny 2000/2001”..., s. 70; T. Z a l e w s k i :  Doktryna B u 
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tona zarzucano, że nie potrafiła w pełni wykorzystać supermocarstwo
wej pozycji Ameryki. Skłonność do unilateralnych działań pozostała 
w o wiele większym stopniu cechą adm inistracji republikańskiej.

Dominacja kierunku unilateralnego w polityce zagranicznej Wa
szyngtonu znalazła praktyczne zastosowanie na wielu płaszczyznach. 
Jako najbardziej znaczące wystarczy wskazać:
-  naloty na Irak będący wówczas jeszcze pod rządami Saddama H usaj

na (m.in. operacja „Pustynny lis” przeprowadzona w grudniu 1998 r., 
bez wcześniejszego poinformowania Rady Bezpieczeństwa77),

-  jednostronne działania w celu zwalczania terroryzm u78,
-  nadm ierne, a mało efektywne korzystanie z sankcji ekonomicz

nych79,
-  wspom nianą wcześniej interwencję w Kosowie jako demonstrację 

możliwości wojskowych USA oraz dystansu dzielącego Amerykę od 
reszty świata w tej sferze,

-  plany budowy Narodowego System u Obrony Przeciw rakietow ej 
(NMD),

-  odejście od trak ta tu  z Kioto (decyzja z marca 2001 r.)80,
-  nieratyfikow anie (październik 1999 r.) przez am erykański Senat 

T raktatu o całkowitym zakazie prób nuklearnych (CTBT)81,
-  zablokowanie w grudniu 2001 roku w Genewie prac nad wzmoc

nieniem konwencji o zakazie broni biologicznej, co miało pozosta
wić Waszyngtonowi o tw artą  drogę do wznowienia prób z nowymi 
typami tego rodzaju broni82,

sha. „Polityka” 2000, nr 53; T. Z a l e w s k i :  Prymus Al kumpel George. „Polityka” 2000, 
nr 44; M. O s t r o w s k i :  Buszujący na ściernisku. „Polityka” 2001, nr 25.

77Zob. J. K u k u ł k a :  Historia współczesna..., s. 805-807.
78 Przykładem działań USA na tym polu była chociażby odmowa przyznania (zgod

nie z konwencją genewską) 158 cudzoziemcom, podejrzanym o przynależność do orga
nizacji terrorystycznej Al-Kaida, a schwytanym  podczas operacji antyterrorystycznej 
w Afganistanie, statusu  jeńców wojennych i um ieszczenie ich w bazie Guantanamo na 
Kubie; M. J ę d r y s i k :  Młot na potężnych. „Gazeta Wyborcza” z 13—14 kwietnia 2002.

79 W 1998 roku sankcjom podlegało ponad 75 państw; „Rocznik Strategiczny 1998/ 
1999”. Warszawa 1999, s. 217.

80 Ameryka uchodzi za największego światowego truciciela. Emituje do atmosfery  
25% wszystkich zanieczyszczeń. Wpływ na taką decyzję Busha wywarło działające na 
rzecz przemysłu petrochemicznego silne, am erykańskie lobby, które wspierało finanso
wo kampanię prezydencką; A. L u b o w s k i :  Wyścig obłudników. „Polityka” 2001, nr 23.

81 Brak ratyfikacji traktatu CTBT wywołał tym większe oburzenie wśród innych 
państw, ponieważ kilka lat wcześniej Amerykanie sami wymusili zakończenie negocjacji 
i nałożyli sankcje na Indie, które przeprowadziły testy z bronią nuklearną. „Rocznik 
Strategiczny 1999/2000”..., s. 46-47; P. K e n n e d y: Ślad na ziemi. „Wprost” 2002, nr 11.

„Rocznik Strategiczny 2001/2002"..., s. 176.
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-  początkowo brak  zgody na powołanie, a później zapisy wyraźnie 
odrzucające jakąkolw iek jurysdykcję M iędzynarodowego Trybu
nału Karnego (ICC) w stosunku do działań podejmowanych przez 
USA83,

-  wyraźnie lekceważący stosunek Ameryki do ONZ jako instytucji 
nieefektywnej (akcje m ilitarne podejmowane przez USA bez m an
datu Rady Bezpieczeństwa, naciski na zmianę sekretarza general
nego NZ Butrosa Ghali’ego w 1996 r. czy też zaleganie z płatnością 
składek członkowskich)84.

Elastyczne podejście Białego Domu do praw a i porozumień mię
dzynarodowych zyskały powszechnie miano „m ultilateralizm u a la 
carte”. C harles K rau tham m er zaś określił un ila te ra lizm  George’a 
Busha jako nową wersję Pax Americana -  pokoju na amerykańskich 
warunkach. Jak  stwierdzał: „Bush, jak Reagan, rozumie, że USA są 
w stanie przekształcić rzeczywistość po swojemu. Ameryka jest do

83 Pomimo podpisania przez prezydenta Clintona traktatu rzym skiego z 1998 r., 
USA zakwestionowały prawo jakiegokolwiek trybunału, w tym ICC, do sądzenia oby
wateli USA, twierdząc, iż żadna instytucja nie jest kompetentna do osądzania polityki 
zagranicznej lub decyzji w sprawach bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczo
nych. Doradcy Busha uzasadniali taką decyzję obawami o możliwość wykorzystania 
ICC przeciwko obywatelom amerykańskim. Jak twierdzili, pojawienie się n ieuzasad
nionych oskarżeń o zbrodnie wojenne wobec Amerykanów i długotrwałe śledztwa spa
raliżowałyby interwencje m ilitarne USA. By przeciwdziałać powołaniu do życia ICC, 
obie izby Kongresu uchwaliły w 2001 r. ustawy, które wykluczały w szelką współpracę 
USA z ICC, jak również zakładały wstrzym anie pomocy wojskowej i wywiadowczej dla 
każdego kraju, który ratyfikował traktat rzymski, a nie jest kluczowym sojusznikiem  
USA. Ostatecznie Kongres złagodził ustawy w grudniu 2001 r. W sierpniu 2002 r. Bush  
podpisał ustaw ę o ochronie członków sił zbrojnych USA, zw aną popularnie ustaw ą  
o inwazji na Hagę. W czerwcu 2002 r. Ameryka zawetowała misję sił am erykańskich  
w Bośni, stawiając jako warunek jej kontynuacji gwarancję trwałego im m unitetu dla 
uczestników misji; „Rocznik Strategiczny 2001/2002”..., s. 449-452; M. J ę d r y s i k :  
Młot na potężnych...; D. W a r s z a w s k i :  Bezsilny Trybunał. „Gazeta Wyborcza” z 7 
maja 2002; B. W ę g 1 a r c z y k: S ąd  i Klincz. „Gazeta Wyborcza” z 2 lipca 2002; I d e m :  
Ustawa o inwazji na Hagę. „Gazeta Wyborcza” z 5 sierpnia 2002; I d e m :  Nietykalni.  
„Gazeta Wyborcza” z 10-11 sierpnia 2002.

84 George Soros, optując za m ultilateralną strukturą św iata, pisze: „Nie twierdzę, 
że Stany Zjednoczone powinny we wszystkich okolicznościach działać za pośrednic
twem ONZ. Organizacja jest tak niedoskonała i tak niepodatna na w szelkie próby re
form, iż czasam i konieczne jest wyjście poza jej ramy. [...] Jednakże jednostronne dzia
łanie, które odbywa się wbrew międzynarodowej opinii publicznej, nie może być uspra
wiedliwione i może zagrażać naszem u bezpieczeństwu narodowemu, zwracając św iat 
przeciwko nam”; M. O s t r o w s k i :  Chłopiec do bicia. „Polityka” 1996, nr 42; G. S o 
ros:  Bańka amerykańskiej supremacji. Przeł. D. C h y l i ń s k a .  Kraków 2004, s. 104— 
106; J. M i c k l e t h w a i t . A .  W o o l d r i d g e :  Czas przyszły doskonały. Wyzwania i ukryte 
obietnice globalizacji.  Przeł. A. U n t e r s c h u e t z .  Poznań 2003, s. 271-288.
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minującym mocarstwem, bardziej niż jakakolwiek potęga od czasów 
starożytnego Rzymu. Może więc przekształcać normy, zmieniać ocze
kiw ania i tworzyć nową rzeczywistość. Jak? Poprzez nieugięte de
monstrowanie swojej woli”85.

Jednakowoż dążenie do zapewniania sobie -  z użyciem środków 
m ilitarnych i ekonomicznych -  pozycji hiperm ocarstw a stawało się 
dla Waszyngtonu stopniowo coraz większym wyzwaniem i ciężarem, 
implikując przy tym pogłębianie się w świecie nastrojów antyamery- 
kańskich. Dosyć spektakularnym  potwierdzeniem takiego stanu rze
czy stała się między innymi porażka USA w wyborach do Komisji Praw 
Człowieka, które odbyły się w maju 2001 roku. Po pięćdziesięciu pię
ciu latach członkostwa miejsce USA -  „najbardziej demokratycznego 
państwa świata” -  zajął Sudan, znajdujący się na waszyngtońskiej li
ście rogue states. Swoistym zaś apogeum sprzeciwu wobec unilate- 
ralnej polityki Białego Domu okazał się a tak  terrorystyczny na World 
Trade Center w Nowym Jorku  i Pentagon (symbole am erykańskiej 
potęgi gospodarczej i m ilitarnej) dokonany przez islam skich zam a
chowców 11 września 2001 roku86.

W łaśnie to tragiczne w skutkach wydarzenie, stając się swoistą 
cezurą (pojawiły się nawet głosy, iż dopiero 11 września skończył się 
wiek XX -  wiek totalitaryzm u, a rozpoczął wiek terroryzm u87), otwie
ra  t r z e c i  e t a p  kształtow ania się pozimnowojennego ładu m ię
dzynarodowego. Jego cechami charakterystycznym i s ta ją  się:
-  eskalacja unilateralizm u na niespotykaną dotychczas skalę, a nawet 

agresywność i imperializm w polityce zagranicznej Białego Domu,
-  wzrost roli czynnika militarnego w stosunkach Stanów Zjednoczo

nych z zagranicą,

T. Z a l e w s k i :  Buty po Reaganie. „Polityka” 2001, nr 15; „Rocznik Strategiczny  
2001/2002”..., s. 174.

"" Wśród przyczyn ataku wskazywano m.in. politykę zagraniczną USA, globaliza
cję i jej ujemne następstw a, a nawet proces dekolonizacji. Z badań przeprowadzonych 
trzy m iesiące po tej tragedii wynikało, że ponad połowa zam ieszkałych poza granicami 
respondentów uważała, iż po części sam e Stany Zjednoczone ponoszą odpowiedzial
ność za to, co się wówczas wydarzyło. Solidarność z Am eryką i rozpętaną przez n ią  
wojną z terroryzmem pozostała w dużej mierze symboliczna; „Rocznik Strategiczny  
2001/2002”..., s. 177; R. K u ź n i a r :  11 września -  interpretacje..., s. 8-12; A. O r l a -  
- B u k o w s k a :  Ameryka, Amerykanie i duch Ameryki po 11 września.  W: Świat po 11 
września 2001 roku. Red. K. G ł a d k o w s k i .  Olsztyn 2003, s. 255—260.

M7 Noam Chomsky pisze zaś: „Nowe tysiąclecie zaczęło się od dwóch potwornych 
zbrodni: ataków terrorystycznych 11 września i am erykańskiego odwetu, który z pew
nością pochłonął o wiele więcej niewinnych ofiar”; J. K a c z m a r e k :  Terroryzm i kon
flikty zbrojne a fundamentalizm islamski.  Wrocław 2001, s. 172-175; N. C h o m s k y :  
Następstwa 11 września -  dokąd zmierza świat? "W: 11 września. Opinie..., s. 91-96.
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-  postępująca suprem acja USA, osłabienie uniwersalnych instytucji 
gw arantujących bezpieczeństwo międzynarodowe (zwłaszcza ONZ 
i mechanizmów Rady Bezpieczeństwa),

-  lekceważenie zasad prawa międzynarodowego (w tym nowe podej
ście do praw człowieka i wojny prewencyjnej),

-  rozwój fundam entalizm u religijnego,
-  pogłębienie podziałów pomiędzy tradycyjnym i sojusznikam i (Eu

ropa Zachodnia -  USA),
-  tworzenie nowych koalicji (m.in. nowe strateg iczne partnerstw o 

USA -  Rosja czy Rosja -  NATO, USA -  Chiny),
-  globalizacja terroryzm u88.

Jak  okazało się 11 w rześnia, m ocarstwowa pozycja i siła S ta 
nów Zjednoczonych nie jest autom atyczną gw arancją ich bezpieczeń
stwa narodowego. Zagrożenia św iata pozimnowojennego, który stał 
się mniej groźny, ale jednocześnie bardziej nieprzewidywalny, w ta 
kim samym stopniu dotyczą wszystkich państw  globu (bez względu 
na ich potencjał czy położenie geograficzne). Wobec takich przesła
nek koniecznością (w mniemaniu amerykańskiej adm inistracji) stała  
się reorientacja priorytetów w strategii bezpieczeństwa narodowego 
USA. Naczelną zasadą zapoczątkowaną po 11 września 2001 roku, k tó
rej podporządkowano zarówno politykę zewnętrzną, jak  i wewnętrz
ną, stała  się w a l k a  z m i ę d z y n a r o d o w y m  t e r r o r y z m e m .  
Temu zaś zjawisku ekipa Busha nadała bardziej realny wymiar w po
staciach: najpierw koncepcji „osi zła”, a następnie wojny w A fganista
nie i a taku  na Irak88.

"" Zob. Z. C e s a r z :  Globalny wym iar współczesnego terroryzmu.  W: Problemy g lo 
balne współczesnego świata.  Red. S.M. G r o c h a l s k i .  Opole 2003, s. 125—133; R. K u ź 
n i a r :  Ankieta „Rocznika Strategicznego": czy atak terrorystyczny z  11 września 2001 r. 
można uznać za początek nowej ery w stosunkach międzynarodowych.  „Rocznik S trate
giczny 2002/2003”..., s. 45-46; R. B o r k o w s k i :  Terroryzm globalny. W: Globalopolis..., 
s. 246—275; R. S c r u t o n ;  Zachód i cala reszta..., s. 116—132.

H!l Koncepcja „osi zła” i w skazania w niej trzech państw (Iraku, Iranu i Korei Pół
nocnej), mimo iż lista rogue States  jest o wiele dłuższa (wybór wskazanych państw w y
wołał wiele kontrowersji), stała się poniekąd efektem braku precyzyjności terminu „ter
roryzm”. Wojnę o wiele łatwiej prowadzić, mając jasno określonego wroga, terroryzm zaś 
stanowi pojęcie bardzo płynne, trudno uchwytne i trudno definiowalne. Terroryzmowi 
przełomu wieków towarzyszy ponadto tendencja do anonimowości i braku publicznej 
identyfikacji przywódców. Atak z 11 września miał taki w łaśnie charakter. Waszyngton 
zaś jako „duchowego sprawcę” wskazał Osamę bin Ladena, który już w latach dziewięć
dziesiątych wypowiedział wojnę USA z powodu ich poparcia dla Izraela oraz obecności 
militarnej w Arabii Saudyjskiej; zob. B. H o f f m a n :  Obl icza  terroryzmu.  Warszawa 
2001, s. 199-202; G. K i p e l :  Świę ta  wojna.  Ekspans ja  i upadek  fun d am en ta l i zm u  
i s lamskiego.  Warszawa 2003, s. 314-322.
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Nowa doktryna Busha stanowiła wyraźne i ostateczne przekre
ślenie nadziei na m ultila te ra lną  wizję świata, której źródła niektó
rzy upatryw ali w tworzonej pod patronatem  Białego Domu między
narodowej koalicji antyterrorystycznej. Należy jednakże podkreślić, 
iż już samo przemówienie wzywające inne państw a do współpracy 
w zwalczaniu terroryzm u, wygłoszone dziewięć dni po zamachach, 
nacechowane było unilateralizm em . Przemawiając przed Kongresem, 
prezydent USA staw iał przed dem okratyczną społecznością między
narodow ą wybór w swej istocie praktycznie bezalternatyw ny. Jak  
stwierdzał: „11 września wrogowie wolności wypowiedzieli wojnę na
szemu państwu. [...] Nasza wojna z terroryzmem zaczyna się od Bazy, 
ale na niej się nie kończy. [...] Wszystkie państw a na całym świecie 
m uszą teraz podjąć decyzję: albo jesteście z nami, albo z terro rysta
mi. Od dziś każdy kraj, który gości lub wspiera terrorystów, będzie 
uważany przez Stany Zjednoczone za wroga. [...] Niektórzy mówią, że 
to epoka terroru. [...] Ale to nasz kraj będzie decydował, jaka to bę
dzie epoka”90.

Po stronie Stanów Zjednoczonych opowiedziała się wówczas więk
szość państw, nawet tradycyjni rywale, jak Rosja czy Chiny, Francja 
(13 w rześnia „Le M onde” pisał: Wszyscy jesteśm y A m erykanam i). 
Współpracy podjęły się Libia i Syria. Bezprecedensowym w ydarze
niem było odwołanie się członków NATO do art. 5 Traktatu waszyng
tońskiego, jednoznaczne uznanie ataku na USA w kategoriach „zbroj
nej napaści z zewnątrz” oraz zobligowanie się do udzielenia zbioro
wej pomocy w celu przywrócenia bezpieczeństwa. Rada Bezpieczeń
stwa ONZ wydała z kolei rezolucję uznającą prawo każdego kraju do 
samoobrony w obliczu zagrożenia terrorystycznego91.

Oczekującą na zmianę w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczo
nych społeczność międzynarodową spotkał jednak zawód. A tak z 11 
września 2001 roku nie stał się punktem zwrotnym w strategii USA 
w pożądanym tego słowa znaczeniu. USA nie zawróciły z obranego 
jeszcze w latach dziewięćdziesiątych XX wieku kierunku -  lonely su- 
perpower. Wręcz przeciwnie, atak  terrorystyczny stał się pretekstem  
do samowolnego usankcjonowania hegemonii Ameryki na „wielkiej 
szachownicy”92. 11 września 2001 roku administracja George’a W. Bu
sha „zapomniała” co znaczą formuły „primus in ter pares”, multilate- 
ralizm czy „partnerstwo w przywództwie”. Zastąpiła je zaś bezkom- 
promisowość, egoizm narodowy i samowola.

!l" Nie ugnę się, nie zmięknę, nie spocznę...
J. S y m o n i d e s: Prawnomiędzynarodowe aspekty walki z  terroryzmem. „Sprawy 

Międzynarodowe” 2001, nr 4, s. 23-35; G. S o r o s :  Bańka amerykańskiej...,  s. 29—30.
■'2 Zob. Z. B r z e z i ń s k i :  Wielka szachownica..., s. 30-56, 197 i nast.
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W aszyngton, precyzując 3 października 2001 roku oczekiwania 
względem Sojuszu Północnoatlantyckiego, wykluczył możliwość sko
rzystan ia z pomocy m ilitarnej zaoferowanej przez sojuszników przy 
prowadzeniu kampanii antyterrorystycznej w Afganistanie. 7 paździer
nika 2001 roku nalotam i brytyjskiego i am erykańskiego lotnictwa 
rozpoczęła się operacja m ilitarna o kryptonimie Enduring Freedom, 
mająca doprowadzić do likwidacji Al-Kaidy oraz Usamy Ibn Ladina93. 
Już w trakcie tej operacji w USA zastanawiano się nad kolejnymi etapa
mi i celami w walce z terroryzmem94. 8 stycznia 2002 roku Pentagon 
przekazał Kongresowi raport, w którym wracał do poruszanej jesz
cze przed zamachami koncepcji zastosowania broni nuklearnej. Prio
ry te t dano jądrowem u uderzeniu wyprzedzającemu w stosunku do 
państw, które posiadają broń jądrow ą lub mogą wejść w jej posiada
nie. W orędziu o stanie państw a wygłoszonym 29 stycznia 2002 roku 
prezydent Bush dał jasno do zrozumienia, że wojna z międzynarodo
wym terroryzmem będzie kontynuowana, toczyć się będzie na wielu 
frontach, nie tylko w Afganistanie, a kolejnym jej celem będzie reżim 
Saddam a Husajna w Iraku. Państw a w szczególnej mierze zagrażają
ce międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu określił m ianem  
axis o f evil („oś zła” -  Iran, Irak, Korea Północna). W ogłoszonej 17 
września 2002 roku nowej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa USA 
wyraźnie zarysowano am erykańską wizję jednowymiarowego porząd
ku globalnego nowej ery. USA jako mocarstwo globalne, z interesam i 
w skali całego globu, m usi pozostać niedoścignione pod względem 
potencjału i zasięgu oddziaływania. Nie może pozwolić na to, by ja 
kiekolwiek inne państwo osiągnęło taki poziom rozwoju, by skutecz
nie rywalizować i zagrażać pozycji USA (stąd też ostrzeżenie wzglę
dem Chin i ich aspiracji m ilitarnych). By uskutecznić zapewnienie 
bezpieczeństwa zarówno na kontynencie amerykańskim, jak  i w ska

il:l Przygotowując się do wojny z terroryzmem, USA wycofały swe siły z międzynaro
dowych sił pokojowych na Bałkanach. Z kolei na kampanię w A fganistanie adm inistra
cja Busha wydawała ponad 1 mld USD m iesięcznie. Sukces USA był jednak połowicz
ny: Usam y Ibn Ladina nie schwytano, a próby demokratyzacji Afganistanu (mimo wy
boru Hamida Karzaja na prezydenta, międzynarodowej pomocy ekonomicznej i m ili
tarnej) wciąż trwają. Sytuacja nadal jest niestabilna, a przewodzą lokalni w atażko
wie; zob. K. S t r a c h o t a :  Afganistan po 11 września. „Sprawy Międzynarodowe” 2002, 
nr 1, s. 169-180; „Rocznik Strategiczny 2001/2002”..., s. 180, 337—356; M. W e i n -  
b a u m: The United States and Afghanistan. From Marginality to Global Concern. In: 
The Middle East and the United States. A Historical and Political Reassessment.  Ed. 
D.W. L e s c h .  Colorado 2003, s. 443-458; A. L i e v e n :  The End of NATO  [http://www. 
ceip.org/files/Pub]icatios/Lieven%20The%20End%20of%20NATO.asp?from=pubdate].

MJJ. S y m o n i d e s :  Prawnomiędzynarodowe aspekty..., s. 28-35.

http://www
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li globu, wyrażono gotowość stosowania ataków wyprzedzających (pre
emptive attack), siły militarnej w sensie ofensywnym95. W am erykań
skiej krucjacie rola ONZ została ograniczona do koniecznego m ini
mum96. Trafnym podsumowaniem przedstawionego skrótowego omó
wienia am erykańskich posunięć po atakach na tw in towers wydają 
się słowa Michaela Ignatieffa: „Tworzy się nowy międzynarodowy ład, 
lecz ma on służyć am erykańskim  imperialnym celom. Sojusznicy Ame
ryki chcą ładu wielostronnego, który zasadniczo ograniczy am erykań
ską potęgę, ale imperium nie pozwoli się omotać, jak Guliwer, tysią
cem prawnych nitek”97. Sojusznicy Ameryki zostali zaś jasno sklasy
fikow ani w ram ach Europy „nowej” (państw a Europy Środkowej 
i Wschodniej wyrażające chęć współpracy z USA) i „starej” (sceptycz
nej wobec am erykańskiej hegemonii i działań -  zwłaszcza Niemiec 
i Francji)98.

Punktem  kulm inacyjnym  kszta łtow ania  światowego porządku 
według am erykańskich koncepcji stało się zastosowanie w praktyce 
a taku  prewencyjnego. 20 marca 2003 roku Stany Zjednoczone rozpo
częły kam panię m ilitarną zm ierzającą do obalenia reżimu Saddama 
H usajna i pozbawienia go broni masowego rażenia. Faktem  jest, iż 
początkowo adm inistracja George’a W. Busha zabiegała o zbudowa
nie antyirackiej koalicji międzynarodowej, jak miało to miejsce na po
czątku la t dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jednakże pozyska
nie sojuszników okazało się bardzo problematyczne. Na forum Rady 
Bezpieczeństwa USA i Wielka Brytania dążyły do wypracowania re 
zolucji, która sankcjonowałaby użycie siły wobec Iraku, Rosja, F ran
cja i Chiny zaś optowały za dyplomatycznym uregulowaniem konflik

Zob. A National Strategy of the United States of America  [http://www.white- 
house.gov/new s/releases/2002/09]; [http://w w w .w hitehouse.gov/nsc/nsc.htm l; www. 
w hitehouse.gov/new s/releases/2002/01 ].

„Waszyngton nie pozwala nigdy nazwać swojej polityki terroryzmem, natom iast 
dzieli św iat na dwa obozy: anielski, który niesie wolność wszystkim  ludziom, a z dru
giej strony -  diabelski, który wciąż prowokuje przywódców dobrej, hum anitarnej poło
wy ludzkości. W ten sposób obecnie prowadzone działania nie są  nazywane wojną 
(nawet gdy chodzi o regularną przecież wojnę w Afganistanie), ale stają  się operacją  
policyjną, oczyszczeniem,  w końcu nawet krucjatą”. T. M o 1 n a r: Los imperium. „Arca
na” 2001, nr 42, s. 44-45.

117 Cyt. za „Rocznik Strategiczny 2002/2003”..., s. 83.
9H Była to reakcja USA (słowa padły z ust Donalda Rumsfelda) na „list dziewięciu” 

państw europejskich wzywający inne europejskie stolice do udzielenia poparcia dzia
łaniom amerykańskim  w Iraku. Powstał on z inicjatywy premiera H iszpanii Jose M a
rii Nazara; zob. „Rocznik Strategiczny 2001/2002”..., s. 166-192; A. W a l i c k i :  Czy 
Ameryka oddala się od Europy?  „Gazeta Wyborcza” z 26-27  czerwca 2004; J.S. Ny e :  
K lątwa samotnego szeryfa. „Gazeta Wyborcza” z 20-21 września 2003.

http://www.white-
http://www.whitehouse.gov/nsc/nsc.html
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tu. Szczególnego podkreślenia wymaga, iż przyjęta 8 listopada 2002 
roku kompromisowa rezolucja 1441 nie dawała żadnemu państw u le
gitymizacji do jednostronnej akcji m ilitarnej, jakiej podjęły się Lon
dyn i Waszyngton w marcu 2003 roku". Reperkusje trzeciej wojny 
w Zatoce Perskiej, zakończonej oficjalnie przez prezydenta George’a 
W. Busha z pokładu lotniskowca USS „Abraham Lincoln” 1 maja 2003 
roku, s ta ją  się ogromnym wyzwaniem nie tylko dla Waszyngtonu, ale 
i dla całej społeczności międzynarodowej100. Należy stwierdzić ponad
to, iż zakończenie operacji „Iracka wolność” nie jest jednoznaczne ze 
zwycięstwem USA, a tym bardziej ze zrealizowaniem głównych ce
lów, jakie stawiano akcji zbrojnej. Obalenie reżimu Saddam a H usaj
na i wyzwolenie Iraku stanow ią sukces połowiczny. W Iraku  nie od
naleziono bowiem broni masowego rażenia, a cel, jakim  było zapo
czątkow anie rewolucji dem okratycznej w regionie (ze szczególnym 
uwzględnieniem kwestii izraelsko-palestyńskiej), przez zbudowanie 
społeczeństwa obywatelskiego w Iraku, okazał się utopią. Bezkom
promisowa dyplomacja wojenna i agresja na Irak  bez m andatu Rady 
Bezpieczeństwa ONZ doprowadziły do poważnego kryzysu w stosun
kach międzynarodowych101.

Przytoczone przykłady stanowią, w mniemaniu autorki, w ystar
czające potwierdzenie tezy o wzmożonym ciążeniu pozimnowojenne-

99 Wobec braku jednoznaczności zapisów w rezolucji 1441 USA zabiegały o kolej
ną rezolucję jasno określającą ramy działania. 24 lutego 2003 r. Londyn, poparty przez 
W aszyngton i Madryt, zgłosił projekt nowej rezolucji, w której pojawiłby się wyraźny 
zapis mówiący o tym, że Irak nie wykorzystał ostatecznej sposobności, jaką dała mu 
rezolucja 1414, co stanowiłoby legitym izację na użycie siły przeciwko Bagdadowi. Za
biegi te zakończyły się jednak niepowodzeniem. O statecznie 17 marca 2003 r. Bush  
przedstawił Husajnowi ultimatum , w którym zażądał od niego i jego rodziny opuszcze
nia Iraku w ciągu czterdziestu  ośm iu godzin, grożąc rozpoczęciem akcji zbrojnej. 
W rezultacie zlekceważenia ultim atum  przez Husajna 20 marca 2003 r. w ładze S ta
nów Zjednoczonych rozpoczęły operację zbrojną przeciwko Irakowi określaną mianem  
„Iracka wolność”.

11111 Zob. [www.whitehouse.gov/news/releases/2003/09/20030923-4.htm l]; B. W o o d -  
w a r d :  Wojna Busha. Przel. W. J e ż e w s k i .  Warszawa 2002, s. 265-285; M. T a r 
n a w s k i ;  Globalny wym iar konfliktu w Iraku. W: Globalizacja, integracja..., s. 75—88; 
W. S z y  m b o r  s k  i: Irak: casus belli..., s. 43-58; A. K o s t a  R a s u  1: Współczesne z a 
grożenia dla światowego pokoju na przyk ładzie  kryzysu irackiego. W: Problemy p o l i ty 
ki..., s. 197-209.

"" Otwarte pozostaje pytanie o to, jak długo USA będą w stanie ponosić koszty 
przywracania stabilności w Iraku, jak również o to, czy po wyborach prezydenckich, 
które odbędą się w listopadzie bieżącego roku, nastąpi jakiekolwiek przewartościowa
nie w polityce zagranicznej Białego Domu. Faktem jednak pozostają słowa filozofa 
i politologa M ichaela Walzera: „Kerry będzie skłonniejszy niż adm inistracja Busha do 
scedowania władzy lub podzielenia się silą. [...] Jednak 11 września zm ienił się także

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/09/20030923-4.html
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go ładu w kierunku jednego ośrodka decyzyjnego -  Stanów Zjedno
czonych102. Ostatecznie należy zadać jednak jeszcze jedno pytanie: Czy 
w dobie globalizacji którakolw iek z obecnych potęg regionalnych 
(w przewidywalnej przyszłości) będzie w stanie zagrozić hegemonii 
USA? Zdaniem autorki, ani UE jako całość, ani tym bardziej poszcze
gólni jej członkowie jako pojedynczy aktorzy, nie będą w stanie spro
stać wyzwaniu Waszyngtonu. Nie pozwolą im na to postępująca roz
bieżność interesów, wewnętrzne podziały oraz polityczna i m ilitarna 
słabość. Wyzwaniem dla USA nie będzie również Rosja. Państwo to 
nadal przechodzi proces wewnętrznej transformacji, boryka się z wie
loma problem am i n a tu ry  wewnątrzpaństwowej (m.in. kw estia cze
czeńska), a jak  wykazały doświadczenia la t dziewięćdziesiątych XX 
wieku, strategiczne partnerstw o ze Stanam i Zjednoczonymi o wiele 
bardziej służy interesom Kremla niż pragmatyzm wzajemnych re la 
cji103. K ierunek okcydentalny oraz „strategiczne partnerstw o” z USA, 
a także nowe relacje z NATO stały się priorytetam i w polityce zagra
nicznej prezydenta W ładimira Putina po 11 września 2001 roku.

Jedynym państwem, które mogłoby okazać się zdolne do sprosta
nia am erykańskiej supremacji, pozostaje Chińska Republika Ludo
wa (ChRL) -  mocarstwo regionalne o aspiracjach globalnych104. Do 
tej zaś roli predestynują Chiny następujące uwarunkowania: poten
cjał terytorialny (9561 tys. km2 -  trzecie miejsce w skali globu), lud
nościowy (1275,1 min -  najludniejsze państwo świata) oraz m ilitarny 
(wydatki na obronę stanowią 5,3% PKB; pod względem liczby sił zbroj
nych plasują się na pierwszym miejscu: 2810,0 — siły stałe i 600,0 — re 
zerwa; to również czwarta potęga atomowa świata dysponująca około

sposób postrzegania zagrożeń przez Demokratów. Będą skłonniejsi do używania siły  
w różnych punktach świata, choć nie zawsze wojskowej”. J. M a k o w s k i :  Ameryka zmięk
nie? „Gazeta Wyborcza” z 18 sierpnia 2004.

I(l- Tadeusz Kisielewski stwierdza natomiast: „Nie ulega wątpliwości, że żadne im pe
rium nie jest wieczne; również Imperium Americanum jest fenomenem historycznie 
przejściowym [...]. Dziś trudno sobie wyobrazić pojawienie się jakiegoś państwa potęż
niejszego od USA [...]. Można jednak wyobrazić sobie ukształtow anie się -  w bardzo 
dalekiej przyszłości -  koalicji państw zdolnej przeciwstawić się hegem onii Ameryki”. 
T.A. K i s i e l e w s k i :  Zanim Ameryka abdykuje. „Gazeta Wyborcza” z 1 lutego 2004.

111:1 Zob. J. K i w e r  s k a: Gra o Europę..., s. 255-329; E a d e m: Stany Zjednoczone..., 
s 75-102; J. S t a c h u r a :  Pozycja Rosji w polityce amerykańskiej.  „Polityka Wschod
nia” 1999. nr 2, s. 51-80; B. Ło m i ń s k i: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Rosji 
w latach 90. „Przegląd Politologiczny” 1998, nr 3 -4 , s. 19-33.

"" Sam uel Huntington w Zderzeniu cywilizacji  pisał: „Najbardziej rosną i będą  
rosnąć w silę cywilizacje azjatyckie, Chiny zaś zajmują stopniowo pozycję państwa, 
które najprawdopodobniej stanie się głównym rywalem Zachodu we wpływie na losy 
św iata”. S.P. H u n t i n g t o n :  Zderzenie cywilizacji...,  s. 108.
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400 głowicami atomowymi i środkam i przenoszenia)105. Jak  wynika 
z prognoz Banku Inwestycyjnego Lehman Brothers, około 2030 roku 
Chiny s tan ą  się drugą gospodarką świata po amerykańskiej. Po dwu
dziestu latach reform ChRL awansowała z 32 na 10 pozycję w handlu 
światowym (eksport wzrósł 20-krotnie). W Chinach znalazło się po
nad 300 mld USD inwestycji zagranicznych. Rezerwy walutowe w 1992 
roku wynosiły 19,44 mld USD, a w 2000 roku wzrosły do sumy 160,4 
mld USD. W 2001 roku, przy ogólnoświatowym pogorszeniu koniunk
tury, do Chin napłynęło 46,8 mld USD z inwestycji zagranicznych, 
a PKB ChRL wzrósł do 7,3% (średni roczny wzrost PKB w la tach  
1990-2000 wyniósł 9,6%). Według szacunków Banku Inwestycyjnego 
Morgan Stanley, w 2005 roku, po dopełnieniu procesu otwarcia ryn
ków, do Chin będzie napływało rocznie 100 mld USD106.

Jak  podkreślają znawcy tej problematyki, Chiny są  mocarstwem 
rew izjonistycznym  -  niezadowolonym ze swego obecnego s ta tu su  
i pozycji międzynarodowej. Waszyngton nie może lekceważyć rapor
tów, w których od początku la t dziewięćdziesiątych minionego stu le
cia mowa jest o „wyłaniających się” lub „rosnących w siłę” Chinach, 
prognoz stwierdzających, iż do 2020 roku kraj ten osiągnie najwięk
szy w świecie PKB, stając się jednocześnie poważnym zagrożeniem 
dla hegemonii USA, i to nie tylko w regionie Azji i Pacyfiku, ale w skali 
globalnej107. Chiny postrzegane są  więc w W aszyngtonie zarówno 
przez pryzmat partnerstw a, jak i rywalizacji, zgodnie z dewizą: „Chi
ny są  już zbyt wielkie, by je ukarać, a jednocześnie zbyt ważne, by je 
izolować”108. Wzajemne zaś relacje (zwłaszcza po 11 września 2001 r.109) 
można ująć w trzech kategoriach: strategiczności, partnerstw a i kon- 
struktyw ności. Obydwie strony świadome są  fak tu , iż do tej pory

lu5 K. M ö l l e r :  Polityka bezpieczeństwa i rola wojska w aspekcie międzynarodo
w ym .W: Chiny. Przemiany pań s tw a  i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000. Red. 
K. T o m a l a .  Warszawa 2001, s. 242-243; H. K i s s i n g e r :  Dyplomacja..., s. 909, 914; 
Św iat w liczbach..., s. 96 -97 , 122—123.

100 Zob. „Rocznik Strategiczny 2001/2002”..., s. 357—364; W. D z i a k ,  M. B u r d e l -  
s k i: Chiny u progu XXI wieku.  Toruń 1997, s. 137-143; J. K u k u ł k a :  Historia współ
czesna..., s. 561, 782; „Gazeta Wyborcza” z 2 -3  lutego 2002.

107 „Rocznik Strategiczny 2002/2003”..., s. 340-345.
10M W.J. D z i a k :  Chiny. Wschodzące supermocarstwo. W arszawa 1996, s. 6-7; 

A. G e 11 a: Między Ameryką a Rosją. „Arcana” 1997, nr 16, s. 26.
"w Na tem at ewolucji stosunków am erykańsko-chińskich zob.: J. R o w i ń s k i :  

Chiny wobec wydarzeń z  11 września.  „Sprawy Międzynarodowe” 2002, nr 1, s. 33—57; 
T. Z a l e w s k i :  Smok szczerzy zęby.  „Polityka” 2001, nr 17; A. B u r c h a r d t :  Bohater  
mimo woli. „Polityka” 2001, nr 18; „Rocznik Strategiczny 2001/2002”..., s. 186-187, 
356-364; R. Z o e  11 ic  k: Pięć punktów zapalnych.  „Polityka” 2000, nr 16.
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współpraca wzajemna przynosiła zbyt wiele obopólnych korzyści, by 
ryzykować jej zerwanie110.

W samych zaś Chinach wizja św iata pozimnowojennego (zbieżna, 
co istotne, z rosyjską koncepcją ładu światowego) opiera się na propa
gowaniu idei tworzenia globalnego układu wielobiegunowego, z jed
noczesnym kwestionowaniem utrzym yw ania przez USA pozycji he
gemona111. Pekin pozostaje świadomy tego, że brak wsparcia ze stro
ny USA spowoduje minimalizację źródeł dopływu nowoczesnej tech
nologii, pomocy finansowej, brak poparcia na forum międzynarodo
wych instytucji (dzięki wsparciu USA Chiny stały się w listopadzie 
2001 r. członkiem WTO), a w efekcie być może nawet stopniowe h a 
mowanie reform oraz pogłębienie i poszerzenie zakresu sojuszu USA 
-  Japonia112.

Czy Stany Zjednoczone potrzebują więc, „mimo niekwestionowa
nej pozycji [...] godnego siebie partnera  w globalnej rywalizacji, aby 
dzielić się z nim częścią międzynarodowej odpowiedzialności”113? Jak  
pokazała praktyka ostatnich lat, Biały Dom nie jest skłonny do dzie
lenia się odpowiedzialnością podczas podejmowania decyzji dotyczą
cych światowego bezpieczeństwa. Partnerzy pozostają potrzebni ty l
ko w takim  stopniu, w jakim  mogą ponieść koszty przy zagw aranto
waniu ładu ustanowionego wcześniej, według koncepcji Waszyngto
nu (Bałkany, Afganistan, Irak). Akceptacja ze strony organizacji mię
dzynarodowych czy innych podmiotów odgrywa coraz m niejszą rolę, 
a wykorzystanie siły militarnej jako ultima ratio przestaje być respek- 
towanelu . Niektórzy eksperci znajdują usprawiedliwienie takiego s ta 

ul) Edward Haliżak wskazuje następujące wspólne interesy USA i Chin: stabiliza
cja w Korei, integracja gospodarcza ChRL z regionem, przeciwstawienie się japońskie
mu militaryzmowi. dobre stosunki z Indochinami. stabilne stosunki chińsko-rosyjskie, 
bezpieczeństwo morskich szlaków komunikacyjnych, a także ograniczenie wyścigu zbro
jeń w Azji Wschodniej: E. H a l i ż a k :  Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacy
fiku. Warszawa 1999, s. 146.

111 B. R y c h ł o w s k i :  Stosunki Chiny -  Rosja w okresie transformacji. W: Rosja -  
Chiny. Dwa modele transformacji. Red. E. W i e l g o s z .  Toruń 2000, s. 23—33.

112 E. H a l i ż a k :  Stosunki międzynarodowe..., s. 181-182,197-199: B. R y c h ł o w 
ski :  Stosunki rosyjsko-chińskie u progu XXI wieku. „Polityka W schodnia” 1997, nr 1, 
s. 25-34; Z. B r z e z i ń s k i :  Wielka szachownica..., s. 172; E. H a l i ż a k :  Polityka zagra
niczna ChRL: uwarunkowania, decyzje i wizje rzeczywistości międzynarodowej.  W: Chi
ny. Przemiany państwa...,  s. 227.

m R. D u d a :  Stosunki transatlantyckie..., s. 232; G. P a r m e n t i e r :  Zaangażowa
nie międzynarodowe Stanów Zjednoczonych, jak ie  perspektywy? „ Rocznik Strategiczny  
2000/2001”..., s. 53.

111 Jadwiga Staniszkis pisze: „Samouwiklanie imperialnej władzy w legitym izu
jące ją  zobowiązania [...] jest istotą  polityki mocy, a jednocześnie jej pułapką. Zmusza-
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nu rzeczy, postrzegając kształt porządku światowego jako a lte rnaty 
wę: albo am erykańska suprem acja, albo międzynarodowa anarchia. 
„Żadne państwo nie ma obecnie takiego wpływu na sprawy między
narodowe jak Stany Zjednoczone, lecz świat bez hegemonii Ameryki 
oznaczałby więcej przemocy i chaosu, mniej demokracji i spowolnie
nie wzrostu gospodarczego. Trwały prym at międzynarodowy Stanów 
Zjednoczonych to kluczowy w arunek zarówno dobrobytu i bezpieczeń
stw a Amerykanów, jak  i wolności, demokracji, wolnego rynku oraz 
międzynarodowego ładu na świecie”115.

Przed 11 września trafne wydawały się słowa Samuela H unting
tona podsumowujące mocne fundam enty potęgi amerykańskiej: „Pro
blemem obecnie nie jest znalezienie środków do realizacji celów Ame
ryki, lecz raczej znalezienie celów dla wykorzystania siły Ameryki”116. 
Po a taku  terrorystycznym na World Trade Center problem ten  prze
s ta ł istnieć. Poszukiw any w la tach  dziewięćdziesiątych XX wieku 
rywal, który zastąpiłby przeciwnika z czasów zimnej wojny, wyłonił 
się w postaci międzynarodowego terroryzmu (wpierw jako rogue States, 
później jako „oś zła”). O tw arta pozostaje odpowiedź na pytanie o to, 
czy rację ma George Soros, pisząc: „Walka z terroryzmem prowadzona 
metodami adm inistracji Busha jest nie do wygrania [...]. Przeciwnie, 
może skutkować stanem  ustawicznej wojny. Terroryści są  niewidzial
ni, dlatego nigdy nie znikną. Będą też nadal stanowić wygodny pre
tekst dla pogoni za urzeczywistnieniem amerykańskiej supremacji”117.

nie innych do uznania własnej logiki ekspansji i jej wewnętrznej racjonalności [...] sta 
nowi podstawę skom plikowanej relacji m iędzy im perium  a państw am i leżącym i 
w obszarze jego za interesow ania”. Zob. J. S t a n i s z k i s :  Władza g lobalizacji .. . ,  
s. 126—127, 152; E a d e m: W poszukiwaniu  nowych form panowania. Federalizm am e
rykański jako model globalnego porządku.  W: Problemy polityki. .. , s. 72-111.

115 Z. B r z e z i ń s k i :  Wielka szachownica...,  s. 30 -56 , 197 i nast.; J. S u r d y k o w -  
s k i :  Dokąd zmierza Ameryka...,  s. 149—151.

110 „Rocznik Strategiczny 1998/1999”..., s. 32.
117 G. S o r o s :  Bańka amerykańskiej...,  s. 32-33.



Tomasz Kubin

Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej 
a pojęcie suwerenności państwa

Ustanowienie na mocy tra k ta tu  z M aastricht z 1992 roku Unii 
Gospodarczej i Walutowej (UGiW) przez państw a Unii Europejskiej 
jest bez wątpienia jednym z najważniejszych wydarzeń przełomu XX 
i XXI wieku. Stanowi także chyba najdalej idące pogłębienie in tegra
cji gospodarczej i politycznej krajów UE. Proces tworzenia UGiW za
kończył się powodzeniem -  1 stycznia 2002 roku banknoty i monety 
nominowane w euro znalazły się w powszechnym obiegu. Obejmujący 
w chwili obecnej 12 państw  „Euroland” w przyszłości najprawdopo
dobniej rozszerzy się, a wśród potencjalnych kandydatów do członko
stwa w strefie euro jest między innymi także Polska. Uczestnictwo 
w unii walutowej, z czym związana jest również rezygnacja z waluty 
narodowej i przekazanie kompetencji decydowania o polityce pienięż
nej czy kursowej na szczebel ponadnarodowy, wiąże się z wieloma do
niosłymi konsekwencjami o charakterze ekonomicznym i politycznym. 
Celem niniejszego artykułu jest analiza członkostwa państw a w unii 
walutowej w kontekście pojęcia suwerenności.

Jak  zauważa się w literaturze prawniczej lub też politologicznej 
(„suwerenność to pojęcie polityczno-prawne”1), kategoria suw eren
ności należy do najbardziej kontrowersyjnych i spornych pojęć. Spo
wodowane jest to tym, że ma ono charak ter historyczny, jego rozu
m ienie podlegało bardzo wyraźnym zmianom i było zróżnicowane

1 I. P o p i u k - R y s i ń s k a: Suwerenność współczesnych państw  -  konieczność rede
finicji? W: Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Red. E. H a l i -  
ż a k. I. Po  p i u k - Ry  s i  ń s k  a. Warszawa 1995. s. 213.
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w różnych okresach historycznych. Ponadto, jak  często się zastrzega, 
ze zróżnicowanym znaczeniem pojęcia suwerenności mamy także do 
czynienia w prawie (tutaj ponadto np. suwerenność państw a i suwe
renność narodu nie są  pojęciami tożsamymi), w naukach politycznych 
czy ekonomicznych2. Sylwester Zawadzki pisze, że „zarówno w teorii 
państw a i prawa, jak  również w nauce prawa międzynarodowego pro
blem suwerenności należy do najbardziej skomplikowanych proble
mów teoretycznych. Mimo bowiem kluczowego znaczenia (zwłaszcza 
dla prawa międzynarodowego), treść pojęcia suwerenności nie zosta
ła określona przez żadną normę prawa międzynarodowego”3. Torsten 
Stein pisze, że suwerenność „jest najbardziej błyszczącym i kontro
wersyjnym pojęciem w historii, w doktrynie i w praktyce publiczne
go prawa międzynarodowego”4. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę 
na to, że niejasność pojęcia suwerenności była wskazywana już w okre
sie międzywojennym -  na przykład Zenon Wachlowski pisał w wyda
nej w roku 1938 pracy: „[...] nie ma chyba innego pojęcia polityczno- 
-prawnego, które miałoby tak  różnorodną treść, jak pojęcie suw eren
ności”3 -  a wtedy nie komplikowały go jeszcze takie procesy i zjawi
ska, jak  in tegracja m iędzynarodowa, współzależność, globalizacja, 
wzrost liczby i znaczenia organizacji międzynarodowych w postaci, 
z jak ą  mamy do czynienia obecnie.

Wspomniana niejasność pojęcia suwerenności spowodowana jest 
między innymi tym, że, jak zauważa Krzysztof Wojtowicz, będąc formułą 
„par excellence polityczną”, jej znaczenie podlegało istotnym zmianom6.

2 J. K ra  n z: Suwerenność pań s tw a  i prawo międzynarodowe.  W: Spór o suweren
ność. Red. W.J. W o ł p i u k .  Warszawa 2001, s. 103; J. B a r c z :  Suwerenność w proce
sach integracyjnych. W: Suwerenność i integracja europejska. Materiały pokonferencyjne. 
Red. W. C z a p l i ń s k i ,  I. L i p o w i c z ,  T. S k o c z n y ,  M. W y r z y k o w s k i .  Warszawa 
1999, s. 31; J. K r a n z: Wspólnoty i Unia:ponadnarodowość, federalizm, subsydiarność
i suwerenność.  W: Drogi do Europy. Red. J. K r a n z, J. R e i t e  r. Warszawa 1998, s. 33; 
A. W a s i l k o w s k i :  Uczestnictwo w strukturach europejskich a suwerenność pań s tw o
wa. „Państwo i Prawo” 1996, z. 4—5, s. 15.

' S. Z a w a d z k i  : W  kwestii podzielności i stopniowalności suwerenności pań s tw o
wej. W: Państwo -  demokracja -  samorząd. Księga jubileuszowa na sześćdziesięciopięcio- 
lecie profesora Eugeniusza Zielińskiego. Red. T. M o l d a w a ,  Z. K i e ł m i ń s k i ,  G. U l i c -  
ka,  K.A. W o j t a s z c z y k .  Warszawa 1999, s. 289.

Ą T. S t e i n :  Suwerenność, organizacja międzynarodowa i integracja. W: Suweren
ność i integracja..., s. 41.

3 Z. W a c h l o w s k i :  Suwerenność prawna i polityczna w historii i teorii angielskiej. 
Lwów 1938, s. 80.

3 Na tem at ewolucji pojęcia suwerenności w doktrynach prawnych i politycznych
m.in.: A. P i e n i ą ż e k :  Suwerenność -  problemy teorii i praktyki.  W arszawa 1979;
A. M a r s z a l e k :  Suwerenność a integracja europejska w perspektywie historycznej. Spór
o istotę suwerenności i integracji. Łódź 2000; I d e m:  Wprowadzenie do teorii suwerenności
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Już od okresu, z którego pojęcie to się wywodzi7 -  czyli od średniowie
cza -  w rozumieniu suwerenności wskazać można dwa aspekty -  we
wnętrzny i zewnętrzny -  związane z jednej strony z podporządkowy
waniem sobie przez monarchę we Francji słabszych feudałów, a z d ru
giej strony -  z jego dążeniem do uniezależnienia się od uniwersali- 
stycznych aspiracji papiestwa i cesarstwa8.

Zmiany znaczenia suwerenności w szczególności dotyczyły pod
m iotu władzy zwierzchniej. Oprócz wspom nianego przypisyw ania 
w okresie średniowiecza atrybutu  suwerenności papieżowi i cesarzowi 
w historycznym rozwoju koncepcji suwerenności jej walor przypisy
wany był także państw u -  władcy (J. Bodin9), ludowi (prekursorem  
takiego podejścia był Marsyliusz z Padwy10, pogląd ten został następ
nie rozwinięty m.in. przez J .J . Rousseau11), narodowi12, jednostce (pre
kursor -  J. Locke), praw u13, a także organowi państwowemu14. W koń
cu, w zdecydowanej większości przypadków, jako nosiciel suwerenno
ści w płaszczyźnie wewnętrznej „zwyciężył” podmiot grupowy15 (lud, 
naród, społeczeństwo).

W kontekście uczestnictwa państw a w procesach integracyjnych 
(a szerzej -  w stosunkach międzynarodowych) najistotniejsze znacze

i integracji europejskiej. Łódź 2001; K. G r z y b o w s k i :  Historia doktryn politycznych
i prawnych. Warszawa 1967; H. O l s z e w s k i ,  M. Z m i e r c z a k :  Historia doktryn po li
tycznych i prawnych. Poznań 1994.

7 G.L. S e i d l e r ,  H. G r o s z y  k, J. M a l a r c z y k :  Wstęp do teorii państwa i prawa.
Lublin 1989, s. 54.

"K. W o j t o w i c z :  Prawo Wspólnot Europejskich a zasada suwerenności w prawie
konstytucyjnym państw  członkowskich.  W: Wspólnoty Europejskie. Wybrane problemy
prawne.  Red. J. K o l a s a .  Cz. 1. Wrocław 1998, s. 9.

9 J. B o d i n :  Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej. Warszawa 1958. „Koronna teza o su 
werenności władzy państwowej zapewniła jego twórczości poważny wpływ na um acnia
nie się doktryny absolutyzmu królewskiego”. H. O l s z e w s k i ,  M. Z m i e r c z a k :  H i
storia doktryn politycznych...,  s. 95.

1(1 A. W o j t o w i c z :  Model władzy państwowej Marsyliusza z  P adw y. Katowice 1977, 
s. 54. Także m.in.: K. G r z y b o w s k i :  Historia doktryn politycznych...,  s. 200; A. P i e 
n i ą ż e k :  Suwerenność  -  problemy teorii..., s. 21; H. O l s z e w s k i ,  M. Z m i e r c z a k :  
Historia doktryn politycznych..., s. 80-83.

"J.J.  R o u s s e a u :  Umowa społeczna.  Przeł. B. B a c z k  o. W arszawa 1966.
12 B. B a n a s z a k :  Prawo konstytucyjne.  Warszawa 2001, s. 257-258.
1:1 Koncepcja suwerenności prawa w najbardziej rozwiniętej formie funkcjonowała 

w Anglii w okresie XIII—XV w. Zob. Z. W a c h l o w s k i :  Suwerenność p raw n a  i politycz
na..., s. 18.

N Najbardziej rozwiniętą tutaj teorią była angielska teoria suwerenności parla
mentu. Zob. B. B a n a s z a k :  Prawo konstytucyjne...,  s. 259; Z. W a c h l o w s k i :  Suwe
renność praw na i polityczna... , s. 79-80.

W.J. W o l p i u k :  Niepodległość i suwerenność. Dystynkcje pojęciowe. W: Spór  
o suwerenność..., s. 52.



184 Stosunki międzynarodowe

nie ma zewnętrzny aspekt suwerenności. W tym kontekście jest ona 
przypisywana państwu. „Teoria suwerenności państw a [...] pozostała 
dom inującą w teorii i praktyce”16; „[...] wraz z rozwojem nowożytnych 
państw  narodowych suwerenność zaczęto utożsamiać z państwem ”17.

Najogólniej, pojęcie suwerenności państw a oznacza „niezależność 
władzy państwowej od jakiejkolwiek innej władzy”18. Bardziej precy
zyjnie, jak  pisał często przywoływany w litera tu rze przedmiotu Lu
dwik E hrlich19, przez suwerenność można rozumieć „sam ą najwyż
szą, przez nikogo poza państwem  nie ograniczoną władzę” bądź też 
dwa atrybuty  tej władzy, czyli samowładność, to znaczy „prawną nie
zależność od jakichkolwiek czynników zewnętrznych”, i całowładność, 
a więc „kompetencję normowania w szystkich stosunków wewnątrz 
państw a”. Doprecyzowując rozumienie suwerenności państw a na jego 
tery torium , au to r ten  w innym miejscu stw ierdził, że oznacza ona 
„domniemanie wszechstronnych kompetencji państwa, a więc domnie
manie, że państwo może bez naruszania swych zobowiązań wobec in 
nych państw  rozwijać na tym terytorium  wszelką działalność, jak ą  
uzna za stosow ną o ile przez n ią nie zostają naruszone prawa innych 
państw ”20. Inaczej mówiąc, całowładność polega na upraw nieniu do 
regulowania wszystkich stosunków wewnątrz państwa i łączy się ona 
ze zwierzchnictwem terytorialnym  (władza wykonywania na tery to
rium  państw a wszystkich właściwych mu funkcji i działań) oraz ze 
zwierzchnictwem personalnym (oznaczającym istnienie więzi praw 
nej pomiędzy państwem a jednostką, której rezultatem  są określone 
obowiązki jednostki wobec państw a)21.

Rozumienie suwerenności w kategoriach samowładności i cało- 
w ładności może dotyczyć tylko płaszczyzny form alnopraw nej. We 
współczesnym świecie nie ma bowiem państwa, o którym można by 
powiedzieć, że spełnia tak  określone w arunki suwerenności. Każde 
państwo, w mniejszym lub większym stopniu, jest w jakiś sposób uza

A. M a r s z a ł e k :  Suwerenność a integracja..., s. 24.
17 J. K u k u ł k a :  Wymuszone samoograniczanie suwerenności Polski w układzie Eu

ropejskim. W: Suwerenność i państwa narodowe w integrującej się Europie -  przeżytek  
czy przyszłość?  Red. J. F i s z e r ,  Cz. M o j s i e w i c z. Poznań—Warszawa 1995, s. 63.

IH W. G ó r a l c z y k :  Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. Warszawa 2001, 
s. 125.

ln L. E h r l i c h :  Prawo narodów. Kraków 1948, s. 104.
20 I d e m :  Suwerenność a morze w prawie międzynarodowym. Warszawa 1961, s. 80; 

M.N. S h a w :  Prawo międzynarodowe. Warszawa 2000, s. 256.
21 B. B a n a s z a k :  Prawo konstytucyjne.... s. 255. Tożsame w istocie rozumienie su 

werenności także np. w: W. La n g, J. W ró b  1 e w s k i, S. Z a w a d z k i :  Teoria pań stw a  
i praw a.  Warszawa 1986, s. 67 oraz S. E h r l i ch: Wstęp do nauki o państwie i prawie.  
Warszawa 1979, s. 64.
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leżnione od swojego otoczenia zew nętrznego (podatne na wpływy 
z zewnątrz). To uzależnienie może mieć charakter dobrowolny i wy
nikać ze świadomej decyzji danego kraju bądź też może być wynikiem 
zewnętrznych okoliczności i uwarunkowań, na które kraj ten nie ma 
żadnego wpływu, bądź też wpływ ten jest niewielki. Takie rozróżnie
nie pomiędzy suwerennością w sensie formalnoprawnym i suw eren
nością w znaczeniu faktycznym czy „politycznym” ma kluczowe zna
czenie dla wyjaśnienia i „pogodzenia” suwerenności państw a z jego 
na przykład uczestnictwem w strukturach  integracyjnych, co jest za
sadniczym przedmiotem niniejszych rozważań. Jan  Barcz wskazując 
na różne rozumienia pojęcia suwerenności, pisze o „suwerenności pań
stwowej”, pojmowanej w kategoriach praw a międzynarodowego (ze
w nętrzny wym iar suwerenności), „suwerenności narodowej” -  poj
mowanej w kategoriach prawa konstytucyjnego (wspomniany uprzed
nio wewnętrzny aspekt suwerenności) oraz właśnie „suwerenności 
politycznej”, zawierającej w sobie różne aspekty politologiczne, a także 
ekonomiczne22. To rozróżnienie pomiędzy suw erennością w znacze
niu formalnoprawnym i faktycznym jest dokonywane w lite ra tu rze  
przedmiotu często23. Jerzy  Kranz używa określeń „ograniczenie su 
werenności” oraz „ograniczenia w wykonywaniu suwerenności (wy
konywania kompetencji)”.

Jeśli chodzi o ograniczenia suwerenności, to polegają one na tym, 
iż dane państwo nie przestając formalnie istnieć, „traci w części lub 
w całości możność występowania w stosunkach międzynarodowych 
jako podmiot prawa narodów, przy czym w imieniu tego państw a wy
stępuje na zewnątrz inne państwo”. W związku z tym, zdaniem owe
go autora, „trafniejsze wydaje się postrzegać suwerenność państw a 
nie tyle jako niczym nie uszczuplony katalog kompetencji, lecz raczej 
badać istnienie zdolności do wykonywania funkcji państwowych. Praw 
ne lub faktyczne ograniczenia mogą redukować rzeczywistą kompe
tencję państwa lub jej wykonywanie, lecz ponieważ suwerenność nie 
ma postaci sztywnego katalogu kompetencji, wspomniane ogranicze
nia nie oznaczają likwidacji zdolności danego podmiotu. [...] Możliwe 
są  natom iast ograniczenia w wykonywaniu kompetencji państwowych. 
W tym kontekście mówi się czasami o ograniczeniu praw suw eren
nych państwa, czego nie należy utożsamiać z ograniczeniem suw eren
ności państwa. Pod niezbyt trafnym i mało precyzyjnym terminem »pra

J. B a r c  z: Suwerenność w procesach..., s. 31.
Pr7,ykładowo L. Ehrlich stosuje terminy „ograniczenie suwerenności” i „ograni

czenie wykonywania suwerenności". L. E h r l i c h :  Prawo międzynarodowe. Warszawa 
1958, s. 123. ’
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wa suwerenne« rozumie się w takim przypadku kompetencje państwa, 
których wykonywanie lub zakres podlega ograniczeniom w wyniku 
zobowiązań m iędzynarodow opraw nych państw a. Trudno w takim  
przypadku mówić o ograniczaniu suwerenności państw a czy też ogra
niczaniu suwerenności narodowej, trafniej natom iast o zgodnym z p ra
wem międzynarodowym ograniczeniu kompetencji państwa, co nie jest 
bynajmniej równoznaczne z przekazaniem  kompetencji państw a in 
nemu podmiotowi”21.

Bardzo podobnie kwestię tę ujmuje R enata Sonnenfeld. Według 
niej suwerenność jest „pojęciem niepodzielnym, ograniczenie suwe
renności oznacza ograniczenie podmiotowości międzynarodowej. Od 
ograniczenia suwerenności należy odróżnić ograniczenie wykonywa
nia praw suwerennych czy to na rzecz państw, czy też organizacji mię
dzynarodowych”25.

Cezary Berezowski pisze, iż od pojęcia suwerenności, „która jest 
czymś niezmiennym”, należy odróżnić „treść suwerenności, która ule
ga przemianom w zależności od przemian w określonych co do czasu 
i miejsca stosunkach międzynarodowych”. Przejawem tej treści suwe
renności, z k tórą mamy do czynienia w relacjach państw a z organizacją 
lub organem międzynarodowym, jest „kompetencja w łasna państw a”26.

Rozróżnienia pomiędzy suwerennością w znaczeniu prawnym i po
litycznym dokonują także na przykład Karl Wolfgang Deutsch i Irena 
Popiuk-Rysińska. K.W. Deutsch pisze, że w znaczeniu prawnym su
werenność jest „ostatecznym prawem do podejmowania decyzji, p ra
wem do podejmowania decyzji, od których nie ma wyższego odwoła
nia. Jednak  z realistycznego, politycznego punktu  widzenia, rzeczy 
tak się nie mają. Nie ma rządu na świecie, który może podejmować 
decyzje z ostateczną nieodwołalnością [ang. with ultim ate finality]. 
[...] Suwerenność w politycznym znaczeniu oznacza raczej ogólną kom
petencję do podejmowania decyzji”27.

N atom iast I. Popiuk-Rysińska pisze o suwerenności w znaczeniu 
prawnomiędzynarodowym, że „jest cechą idealizacyjną państw a”. Do
tyczy bowiem tylko formalnego sta tusu  państw a w jego kontaktach

21 J. K r a n z :  Suwerenność państwa i prawo...,  s. 134-136; I d e m :  Państwo i jego
suwerenność. „Państwo i Prawo” 1996, z. 7, s. 16.

25 R. S o n n e n f  e 1 d: Ograniczenia kompetencji państw  Europejskiej Wspólnoty Go
spodarczej. Warszawa 1973, s. 26.

211 C. B e r e z o w s k i :  Zagadnienia zwierzchnictwa terytorialnego. Z teorii p raw a
międzynarodowego.  Warszawa 1957, s. 10-11, 57.

27 K.W. D e u t s c h :  Communication Theory and Political Integration. In: The Inte
gration of Political Communities.  Eds. P.E. J a c o b ,  J.V. To s c  a no. Philadelphia-N ew  
York 1964, s. 72-73 .
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z otoczeniem międzynarodowym, nie oddaje zaś realnie istniejących 
stosunków czy oddziaływań pomiędzy państwem a uczestnikam i sto
sunków międzynarodowych w stosunku do państw a tego zew nętrz
nymi. Zdaniem tej autorki, ujęcie prawne suwerenności, z powodu swo
jego formalizmu, nie uwzględnia w wystarczającym stopniu mających 
miejsce w praktyce wszystkich skomplikowanych więzi, zależności 
czy oddziaływań, z jakimi mamy do czynienia w odniesieniu do państw 
formalnie suwerennych. Stąd chcąc lepiej zrozumieć sens suw eren
ności, „należy odwołać się nie tylko do jego aspektu jakościowego, 
ale też do ilościowego, do treści suwerenności, jej m aterialnej zaw ar
tości”. W celu określenia tego ilościowego wymiaru suwerenności uży
wa ona pojęcia „autonom ia”, k tó rą  w tym kontekście rozumie jako 
„samodzielność państwa w sprawach wewnętrznych i zewnętrznych”. 
Autonomia „oscyluje między maksimum a minimum. Górna granica 
oznacza pełną, absolutną autonomię, której przejawem jest całkowi
ta  samowystarczalność państwa. Dolna oscyluje na granicy całkowi
tej zależności i absorbcji przez inną  jednostkę polityczną”. Takie ro
zumienie suwerenności I. Popiuk-Rysińska nazywa „politycznym bądź 
politologicznym”, dlatego że akcentuje ono rzeczywisty, praktyczny 
zakres, używając pojęcia cytowanej autorki, autonomii28.

Rozróżnienie pomiędzy suwerennością praw ną (formalną) a poli
tyczną (materialną) jest czynione także na przykład przez Wolfa Gra- 
bendorffa, który pisze, że „suwerenność »formalna« nie jest tożsama 
z suwerennością »operacyjną«, to znaczy z prawdziwą autonom ią i wła
dzą dostępną państw u narodowemu”29.

Biorąc pod uwagę wskazane stanowiska, chociaż w literaturze funk
cjonują różne określenia -  „ograniczenia w wykonywaniu suwerenno
ści”, „treść suwerenności”, „ograniczenia w wykonywaniu kom peten
cji”, „ograniczenie wykonywania praw suwerennych”, „suwerenność 
w znaczeniu politycznym”, „ilościowy” czy „materialny” wymiar suwe
renności, wydaje się, iż istota rozróżnienia pomiędzy tak  rozum ianą 
suwerennością a suwerennością w znaczeniu formalnoprawnym jest 
zbieżna. Rozumienie suwerenności w kategoriach absolutnych, tak jak 
czynił to twórca nowożytnej koncepcji suwerenności -  Jean  Bodin, bio-

-s I. P o p i u k - R y s i ń s k a :  Suwerenność współczesnych państw...,  s. 213-216; 
E a d e  m: Suwerenność w rozwoju..., s. 182-183.

-s W. G r a b e n d o r f f :  The Price of Integration: Reducing or Redefining State Sov
ereignty? In: The Challenge of Integration: Europe and the Americas.  Ed. P.H. S m i t h .  
M iami 1993, s. 348. Zob. na ten tem at także m.in.: W. L a n g ,  J. W r ó b l e w s k i ,  
S. Z a w a d z k i :  Teoria państwa i prawa.  Warszawa 1986, s. 67-68; S. E h r 1 i c h: Wstęp 
do nauki..., s. 65; S. Z a w a d z k i :  W kwestii podzielności i stopniowalności suwerenności 
państwowej. W: Państwo -  demokracja -  samorząd. Księga jubileuszowa.. .,  s. 290.
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rąc pod uwagę obecny rozwój stosunków międzynarodowych, jest nie 
do utrzym ania80. J. Bodin pisał: „[...] albowiem tak samo, jak wianek 
przestaje być wiankiem, gdy zostanie przerwany albo gdy się zeń po
wyrywa kw iatki, tak  też i suw erenny m ajesta t s traci swoją w iel
kość, gdy się w nim zrobi wyłom, aby zawładnąć jakąś częścią tegoż”31. 
S tąd też formułowane na przykład w kontekście procesu integracji 
europejskiej sądy czy opinie o „utracie suwerenności”, w kontekście 
funkcjonujących w doktrynie i przedstawionych uprzednio różnic nie 
m a ją - ja k  się wydaje -  zbyt wielkiego uzasadnienia. Biorąc pod uwagę 
funkcjonujące w doktrynie rozróżnienie, wprowadzenie unii w aluto
wej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej powinno być rozumia
ne nie jako ograniczenie suwerenności w znaczeniu formalnoprawnym, 
powodujące naruszenie czy w jakiś sposób ograniczenie podmiotowo
ści prawnomiędzynarodowej państw  -  członków UGiW, ale jako ogra
niczenie w wykonywaniu kompetencji. Przykładowo, Andrzej W asil
kowski stwierdza, że przekazywanie przez państwa członkowskie UE 
niektórych kompetencji na szczebel ponadnarodowy „nie jest [...] rów
noznaczne z ograniczeniem suwerenności. Przede wszystkim dlatego, 
iż nie ma tu elementu uzależnienia się od innego państwa. Kompeten
cje te przejm ują wspólnie utworzone organy działające we wspólnie 
ustalony sposób i we wspólnie ustalonym kierunku. [...] Nie jest to więc 
przekazanie kompetencji na rzecz jakiejś władzy wyższej, lecz zlecenie 
jej wykonywania -  na podstawie umowy międzynarodowej -  powoła
nym w tym celu instytucjom. [...] Przekazywanie kompetencji organom 
wspólnym jest więc ograniczeniem w y k o n y w a n i a  suwerenności, 
lecz nie samej suwerenności. Organy wspólnotowe mogą te kompeten
cje realizować dlatego właśnie, iż państwa je do tego upoważniły, a nie 
same z siebie, gdyż same nie m ają atrybutu suwerenności”32. Podobnie 
J. Barcz: „[...] członkostwo państw a w UE i przekazanie »niektórych 
kompetencji władzy państwowej« na rzecz tej organizacji oraz otw ar
cie w odpowiednim zakresie swojej sfery wewnętrznej wobec praw a 
wspólnotowego stanowi realizację przez państwo jego praw wypływa
jących z suwerenności (a nie ograniczenia suwerenności)”33.

1,1 Należy jednak w tym miejscu wspomnieć, że, jak zauważa np. K. Knorr, potęga 
(ang. power) jest rozumiana także jako wzmocnienie bezpieczeństwa przed naciskam i 
(presją) z zewnątrz, m inim alizowanie ryzykownej współzależności i m aksym alizow a
nie autonomii w celu samodzielnego rozwoju. K. Knorr :  The Power of Nations. The Po- 
litical Economy of International Relations.  New York 1975, s. 21. 

ni J. B o d  i n: Sześć ksiąg..., s. 176.
A. W a s i l k o w s k i :  Uczestnictwo w strukturach europejskich...,  s. 20-21 .

:,:l J. Ba rc z: Integracja europejska -  suwerenność -  tożsamość. „Przegląd Zachodni” 
2001. nr 3, s. 14.
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Zarówno funkcjonujące rozróżnienie pomiędzy suwerennością for
m alną i „ilościową” czy „m aterialną”, jak i w związku z tym takie ro
zumienie wprowadzenia unii walutowej w kontekście suwerenności 
wydają się zasadne także z tego powodu, że oprócz wpływu procesu in
tegracji europejskiej na suwerenność zaangażowanych w ten proces 
państw  należy wspomnieć o wielu innych faktach, procesach czy zja
wiskach, z jakim i mamy do czynienia we współczesnym świecie i któ
re w niezwykle istotny sposób również oddziałują na suwerenność 
polityczną państw a praktycznie we wszystkich płaszczyznach34.

Po pierwsze, zakres rzeczywistej swobody działania każdego pań
stwa na arenie międzynarodowej jest uzależniony od wielu czynników. 
W praktyce możliwości oddziaływania danego kraju  na środowisko 
międzynarodowe i realizacji w nim swoich interesów zależą między 
innymi od czynników i uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, 
m ilitarnych, geograficznych, demograficznych.

Po drugie, w oczywisty i bardzo silny sposób na praktyczny wy
m iar suwerenności wpływa zakres uczestnictwa państw a we wszel
kiego rodzaju organizacjach międzynarodowych, sojuszach polityczno- 
-militarnych, ugrupowaniach integracyjnych itd. oraz zakres zobowią
zań, jakie przyjął na siebie dany kraj, zawierając wszelkiego rodzaju 
umowy i porozumienia międzynarodowe. Jak  wskazuje chociażby Jó 
zef Kukułka, „błędne jest [...] utożsamianie suwerenności z absolutną 
swobodą działania państwa w kraju i na zewnątrz. Zapomina się o pod
stawowej prawdzie, że każda umowa międzynarodowa w jakim ś stop
niu ogranicza tę swobodę”35. Oprócz zawartych przez państwo umów 
międzynarodowych, jego swobodę ogran iczają  także powszechnie 
uznawane zasady prawa międzynarodowego oraz uchwały organizacji 
międzynarodowych, do których dane państwo należy, jeśli zgodnie ze 
statu tem  organizacji m ają one charakter prawotwórczy™.

Po trzecie, każde państwo musi liczyć się z zachowaniami i dzia
łan iam i tak  zw anych pozapaństw ow ych uczestników  stosunków  
międzynarodowych (organizacje międzynarodowe i ruchy m iędzyna
rodowe, wszelkiego rodzaju uczestnicy transnarodowi, jak na przykład

" Jak pisze A. Wasilkowski „procesów integracyjnych nie należy [...] traktować 
i rozważać w izolacji. Są niewątpliwie awangardą postępujących przemian i laborato
rium nowatorskich rozwiązań polityczno-prawnych, ale są  również częścią procesów  
zachodzących w całej społeczności międzynarodowej”. A. W a s i l k o w s k i :  Uczestnic
two w strukturach europejskich..., s. 18.

:Vi J. K u k u ł k a :  Wymuszone samoograniczanie...,  s. 66.
:uiA. W a s i l k o w s k i :  Uczestnictwo w strukturach europejskich...,  s. 18; M. G u 

zek:  Integracja gospodarcza a suwerenność państwa.  „Sprawy Międzynarodowe” 1976. 
nr 12, s. 22.
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korporacje i przedsiębiorstwa transnarodowe, Kościoły i związki re 
ligijne, ugrupow ania terrorystyczne, uczestnicy subpaństwowi, np. 
partie  polityczne oraz narody). Wszystkie one w mniejszym lub więk
szym stopniu w zależności od miejsca i czasu oddziałują na państwo 
jako uczestnika stosunków międzynarodowych.

Po czwarte wreszcie, należy wspomnieć o zachodzących we współ
czesnym świecie procesach określanych m ianem  globalizacji oraz 
wzrostu współzależności pomiędzy uczestnikam i życia m iędzynaro
dowego. Wszystko to sprawia, że słuszna wydaje się opinia, zgodnie 
z k tó rą  „upada klasyczne pojęcie suwerenności, odwołujące się do sa- 
mowładności i całowladności”37. Zdaniem Wolfa Grabendorffa, „świat 
w szybkim tempie odchodzi od tradycyjnej interpretacji suw erenno
ści państw a. Powszechnie definiowana jako wyłączna, nienaruszalna 
i niezbywalna kontrola nad danym terytorium , zamieszkującymi na 
nim ludźmi i jego zasobami, suwerenność zawsze znaczyła różne rze
czy dla różnych ludzi”38. Ronald Tiersky pisze, że to, co zostało zbudo
wane w ram ach Wspólnot Europejskich, stanowi o stopniowej „ trans
formacji suwerenności”39. Antoni M arszałek zaś dowodzi, że „ in te r
pretow anie suwerenności państw a w kategoriach absolutnych (wła
dza najwyższa, nieograniczona i niepodzielna) jest nielogiczne. Su
werenność jednego państwa (jeśli to ono ma być suwerenem) musi być 
odniesiona do suwerenności innych państw , które w odpowiedniej 
relacji (sile i zakresie) ograniczają jego suwerenność. Nawet w abs
trakcyjnej sytuacji istnienia jednego i tylko jednego państw a -  w ład
cy na świecie, suwerenności nie można interpretować w kategoriach 
władzy absolutnej [...] dlatego, że jest ona tu bezprzedmiotowa. Pro
blem suwerenności pojawia się wówczas, kiedy suwerenność jednego 
podm iotu (państw a) je st ograniczana przez suwerenność drugiego 
i pozostałych”41’. Tak więc nawet suwerenność prawnomiędzynarodo- 
wa (formalna) nie może być rozum iana jako kategoria absolutna, jest

17 A. Ł a zo  w s k i, A. Z a w i d z k a: Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa
2001, s. 73. M. Pietraś pisze, że globalizacja tworzy „wyzwanie” dla rozum ienia i w y
konywania suwerenności państwa, zm ienia warunki wykonywania praw suwerennych,
ale nie oznacza elim inowania suwerenności z życia społecznego. W warunkach globali
zacji suwerenność „przechodzi proces »dostrojenia« do nowych realiów życia społeczne
go”. M. P i e t r a ś :  Globalizacja jako zm iana  procesów społeczno-politycznych.  W: Inte
gracja  europejska a globalizacja.  Red. T. W a l l a s .  Słubice 2003, s. 52—53; także:
T. Ł o ś - N o w a k :  Stosunki międzynarodowe. Teorie -  systemy -  uczestnicy. Wrocław 2000,
s. 182-185.

:w W. G r a b e  n do r f f: The Price of Integration..., s. 333.
:,!l R. T i e r s k y :  France in the New Europe. “Foreign Affairs” Spring 1992, Vol. 71,

No 2, s. 145.
10 A. M a r s z a l e k :  Suwerenność a integracja..., s. 23.
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ona bowiem ograniczona suwerennością prawnomiędzynarodową in 
nych państw, a także normami praw a międzynarodowego. Zaciąga
nie zaś przez państwo zobowiązań międzynarodowych, jak to ma miej
sce w przypadku na przykład zaw ierania umów międzynarodowych 
czy członkostwa w organizacjach międzynarodowych, jest rozumiana 
jako konsekwencja suwerenności41.

W kontekście procesu integracji europejskiej konsekwencją po
czynienia takiego rozróżnienia i rozum ienia suwerenności jako for
m alnoprawnego a trybu tu  państw a oraz suwerenności w znaczeniu 
politycznym przekazywanie przez kraje członkowskie Unii Europej
skiej kompetencji w kolejnych sferach czy dziedzinach życia społecz
nego -  wykonywanie których to kompetencji było dotychczas zastrze
żone dla państwa narodowego -  na szczebel ponadnarodowy nie ozna
cza naruszenia suwerenności formalnoprawnej, a tylko ograniczenie 
w wykonywaniu suwerenności. Jak  stwierdza na przykład J. Kranz, 
„prawo emisji waluty i dopuszczenie jej na danym terytorium  wiąże 
się, historycznie rzecz biorąc, z kompetencjami państwa, jednak brak 
waluty własnej i dopuszczenie na obszarze danego państw a waluty 
innego państwa nie oznacza automatycznie zaniku suwerenności (pań
stwowości)”42. W kontekście poczynionego rozróżnienia pomiędzy 
ograniczeniem suwerenności i ograniczeniem wykonywania kompe
tencji, zdaniem tego autora, „rozpatrywanie [...] tych kwestii w k a te 
goriach suwerenności walutowej i wyrzeczenia się jej (tak jakby is t
niała jeszcze cała gama innych suwerenności, np. wojskowa, celna, 
handlowa) prowadzi donikąd. Określanie państw  WE jako mniej su 
werennych wywołuje tylko zamęt polityczny i koncepcyjny. Przykład 
ten wskazuje, że próby definiowania suwerenności przez treść (kata
log) kompetencji państwowych są  mało przydatne i nietrafne”41. Jed 
nocześnie jednak Jerzy Kranz pisze, iż „nie ulega wątpliwości, że pro
blemy związane z u n ią  w alutow ą są  poważne i nieporównywalne 
z niektórymi innymi ograniczeniami państw  w wykonywaniu ich kom
petencji”14.

Znaczenie dla suwerenności kwestii związanych z pieniądzem było 
podkreślane praktycznie od momentu, gdy zaczęto zajmować się w łaś
nie zagadnieniem suwerenności. Cytowany już J. Bodin jako na naj
w ażniejsze „znam ię suw erennego księcia” wskazyw ał „możliwość 
wydawania ustaw obowiązujących wszystkich w ogólności i każdego

"A . Ł a z o w s k i ,  A, Z a w i d z ka: Prawo międzynarodowe... , s. 73. 
1,2 J. K r a n z :  Suwerenność państw a i prawo...,  s. 117.
1:1 Ibidem, s. 112.
11 Ibidem.
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z osobna”45. Pozostałe upraw nienia widział jako pochodne możliwo
ści stanowienia prawa: „[...] ściśle mówiąc, można stwierdzić, iż is t
nieje tylko to jedno znamię suwerenności, zważywszy, że w nim miesz
czą się wszystkie inne uprawnienia, jak postanowienie wojny czy za
w ieranie pokoju, rozpoznaw anie w ostatecznej in stancji orzeczeń 
w szystkich urzędników, powoływanie i odwoływanie najwyższych 
funkcjonariuszy, nakładanie na poddanych ciężarów i danin oraz zwal
nianie od nich, świadczenie łask i dyspensowanie od rygorów ustaw, 
podwyższanie lub obniżanie tytu łu  wartości i stopy monet, zm usza
nie poddanych i wasali ściśle związanych do przestrzegania wierno
ści”46. Poza tym, że J. Bodin wymienił zagadnienia związane z pienią
dzem wśród innych, zwrócił na nie szczególną uwagę: „[...] otóż po 
ustawie nie ma nic bardziej doniosłego aniżeli tytuł, wartość i stopa 
monet [...]. I w każdej dobrze rządzonej rzeczypospolitej jedynie su
werennem u księciu przysługuje prawo w tym względzie”47.

K rzysztof Wojtowicz o „kompetencjach niezbędnych do funkcjo
nowania państw a jako odrębnej jednostki” stw ierdza, że „doktryna 
zalicza do nich możność podejmowania samodzielnych decyzji w kwe
stiach odnoszących się do stosunków zagranicznych i wewnętrznych. 
Na decyzje te, poza związanymi z podmiotowością międzynarodową, 
składają się przede wszystkim: stanowienie prawa, wymierzanie sp ra
wiedliwości, zapewnienie porządku, bicie monety, tworzenie i u trzy 
mywanie arm ii”48.

Bardzo w yraźne podkreślenie w kontekście suwerenności zn a
czenia posiadania własnej waluty i związanych z tym faktem  moż
liwości w zakresie na przykład prowadzenia polityki pieniężnej, wpły
w ania na kurs tej waluty można znaleźć także u autorów anglosa
skich. H erbert Grubel pisze bowiem: „[...] najbardziej znaczące przy
w ileje suw erenności państw ow ej w sferze ekonom icznej obejm u
ją  emisję krajowej waluty, regulowanie podaży pieniądza, ustalan ie 
stóp procentowych i prowadzenie polityki fiskalnej, zmianę zewnętrz
nej wartości waluty krajowej i utrzymywanie rezerw w obranej for
mie i wielkości”49. W opinii Hugo K. Kaufmanna, „z politycznego, jak 
też ekonomicznego punktu widzenia najbardziej znaczącym i zapew
ne najbardziej oczywistym kosztem UGiW jest u tra ta  politycznej su 
werenności i polityki m onetarnej jako narzędzia sterow ania popy

B o d i n: Sześć ksiąg..., s. 183.
Ibidem, s. 187-188.

17 Ibidem, s. 212.
^ K. W o j t o w i c z :  Prawo Wspólnot Europejskich a zasada  suwerenności...,  s. 13.
1!l H. G r u b e l :  Introduction: Plans and ¡ssues. In: World Monetary Reform. Plans  

and Issues. Ed. H. G r u b e l .  Stanford 1963, s. 6.



Tomasz Kubin: Członkostwo w Unii Gospodarczej. 193

tem ”30. Joseph S. Nye pisał, że plany stworzenia unii walutowej ozna
czają „wyrzeczenie się żywotnego instrum entu  suwerenności naro
dowej: możliwości dewaluacji lub rewaluacji kursu waluty”51. Zdaniem 
Stephena D. Cohena, „dwoma wrażliwymi obszaram i władzy suwe
rennej są  obrona i pieniądz. Ten pierwszy czynnik determ inuje bez
pieczeństwo narodowe, ten drugi wpływa na alokację dóbr m aterial
nych”52. Wreszcie także Wayne Sandholtz uważa, iż „unia walutowa 
wymaga daleko idącego zrezygnowania z suwerenności”51.

W przedstawionych stanowiskach jednoznacznie podkreślono zna
czenie pozbycia się pieniądza narodowego w kontekście suwerenno
ści. Można jednak spotkać się z sądam i zdecydowanie różniącymi się 
w porównaniu do zaprezentowanych. Taką wyraźnie odmienną opinię 
w tej sprawie wyraża Rudi Dornbusch. Autor ten pisze, że kwestie 
związane z kierowaniem pieniądzem to nie to samo, co na przykład 
polityka zagraniczna czy obronna. „W zarządzaniu pieniądzem, każdy 
chce tego samego -  stabilnego pieniądza. Dlatego w polityce obronnej 
czy zagranicznej transfer suwerenności oznacza porzucenie czegoś rze
czywistego i cennego. Porzucenie kierowania pieniądzem przez pań
stwo jest po prostu jak pozbycie się nałogu. Różnica nie może być więk
sza”54. W stosunku do tej opinii można jednak sformułować poważne 
zastrzeżenia. Wprawdzie istotnie trudno byłoby spotkać się ze zda
niem, że jakiś podmiot zajmujący się zarządzaniem  pieniądzem nie 
chce jego stabilności, jednak takie określenie jest zbyt ogólnikowe. 
Bez wyraźnego określenia, co konkretnie oznacza pojęcie „stabilny 
pieniądz”, czyli sprowadzając rzecz do praktyki, na przykład, jaki po
ziom inflacji uzna się za zapewniający ową „stabilność”, z takim stwier
dzeniem zgodziłby się każdy. Spory i dyskusje zaczynają się wtedy wła
śnie, kiedy trzeba, po pierwsze, osiągnąć porozumienie co do konkret
nego, ściśle określonego celu (w tym przypadku -  maksymalnego po
ziomu inflacji), po drugie zaś, gdy trzeba zdecydować o zastosowaniu 
konkretnych narzędzi czy środków cel ten pozwalających osiągnąć.

H.K. K a u f m a n n :  European Economic and Monetary Union: Prospects and P it
falls -  is EMU Premature? In: The European Union in a Changing World. A Selection of 
Conference Papers, Brussels ¡9 -20  September 1996. Luxembourg 1998, s. 170.

f>1 J.S. N y e: The Political Context. In: European Monetary Unification and Its Mean
ing for the United States. Eds. L. K r a u s e ,  W. S a l a  n t. Washington 1973, s. 37.

V,!S.D. C o h e n :  International Monetary Reform 1964-1969. New York 1970, s. 19-
20. Cyt. za: G.M. M e i e r :  Problems of a World Monetary Order. New York 1974, s. 99.

5:1 W. S a n d h o l t z :  Choosing Union: Monetary Politics and Maastricht. In: The
European Union. Readings on the Theory and Practice of European Integration. Eds.
B.F. N e  1 s e n, A.C.-G. S t u b b. Boulder-London 1994, s. 267.

,J K. D o r n b u s c h :  Euro Fantasies. “Foreign Affairs” September/October 1996,
Vol. 75, No 5. s. 121.
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Problem nabiera charakteru  politycznego wówczas, gdy czy to osiąg
nięcie danego celu, czy też zastosowanie konkretnych środków w ią
że się z -  mówiąc najogólniej -  zyskiem lub s tra tą  jakiejś grupy (grup) 
interesu. Posługując się przykładem R. Dornbuscha, tak  jak w kiero
waniu pieniądzem celem ogólnym jest jego stabilność, tak  w polityce 
obronnej celem sformułowanym na analogicznym poziomie ogólności 
będzie zapewnienie państwu bezpieczeństwa, a z kolei w polityce za
granicznej -  zapewnienie możliwie najpełniejszej realizacji interesów 
narodowych w środowisku międzynarodowym. Jednak istota czy to po
lityki obronnej, czy też zagranicznej -  i każdej innej -  polega na ści
słym i precyzyjnym zdefiniowaniu celów oraz wyborze środków i in 
strum entów  mających pozwolić na ich osiągnięcie. I właśnie tak  okre
ślone cele i środki, będące efektem ścierających się interesów czy idei, 
są  przedmiotem dyskusji, sporów, debat itd.

Przedstawione opinie (oczywiście poza zdaniem wyrażonym przez 
R. Dornbuscha) jednoznacznie wskazują na doniosłość rezygnacji z wa
luty narodowej i przyjęcia waluty wspólnej dla -  zgodnie z poczynio
nym rozróżnieniem -  ograniczenia w wykonywaniu suwerenności czy 
ograniczenia w wykonywaniu kompetencji. Bez wątpienia, ze wzglę
du na swoje znaczenie, zarówno symboliczne, jak  i praktyczne -  na j
krócej mówiąc, oddziaływanie na wszystkie aspekty funkcjonowania 
państw a (nie tylko współczesnego) -  znaczenie wprowadzenia unii 
walutowej przez kraje  członkowskie Unii Europejskiej je st daleko 
bardziej doniosłe w porównaniu z uwspólnotowieniem innych dzie
dzin. Jednak w odniesieniu do wprowadzenia unii walutowej w kon
tekście suwerenności, poza stwierdzeniem i podkreśleniem wagi tego 
wydarzenia, aby jego obraz stał się pełniejszy, należy wskazać na k il
ka innych aspektów będących częścią tego problemu.

Kwestią, k tórą  należy wziąć pod uwagę podczas analizowania pro
blemu wpływu przystąpienia jakiegoś państw a (grupy państw) do unii 
walutowej w kontekście suwerenności, jest to, czy przed takim  przy
stąpieniem  o kraju tym (lub krajach) można było powiedzieć, że jego 
zakres kompetencji w zakresie regulowania kwestii związanych z po
siadaniem  własnej, narodowej waluty był pełny. Innym i słowy, czy 
z jakichś powodów treść jego suwerenności w sferze walutowej nie 
była w żaden sposób uszczuplona, a przynajmniej nie była ona uszczu
plona na tyle, aby w konsekwencji w znacznym stopniu była ona ogra
niczona. Przyczynami takiego stanu rzeczy mogły być przede wszyst
kim dobrowolnie zaciągnięte zobowiązania międzynarodowe, będące 
konsekw encją członkostwa w organizacjach międzynarodowych czy 
też podpisania jak ichś umów m iędzynarodowych. Drugim bardzo 
ważnym powodem ograniczeń w wykonywaniu kompetencji w sferze
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walutowej może być, mniejszy bądź większy, stopień zależności od 
działań i zachowań w płaszczyźnie walutowej innego kraju (krajów), 
który (które) ma (mają) wpływ na sytuację analizowanego państw a 
(grupy państw) albo też procesów czy wydarzeń mających miejsce na 
międzynarodowych rynkach finansowych (regionalnych lub w skali 
całego świata). Biorąc pod uwagę takie uwarunkowania, bez wątpie
nia, ograniczenia w wykonywaniu kompetencji przez państw a two
rzące unię w alutow ą w Europie były znaczne już przed jej powoła
niem. Zaciągnięte zobowiązania międzynarodowe bowiem ogranicza
ły treść suwerenności tych krajów. Jak  pisał Kazimierz Zabielski, „prze
gląd zobowiązań w dziedzinie m onetarnej, przyjętych przez kraje 
członkowskie W spólnoty w ram ach porozumień międzynarodowych 
i regionalnych, pozwala na sformułowanie twierdzenia, że kraje te nie 
mogą dowolnie kształtować swojej polityki gospodarczej i walutowej. 
Występuje tu  pewnego rodzaju zjawisko ograniczenia ich samodziel
ności w zakresie podejmowania decyzji w sprawach walutowych. Kraje 
te niejako dzielą wspólny los, z wszelkimi wynikającymi stąd konse
kwencjami dla ich rozwoju gospodarczego oraz kształtow ania stosun
ków politycznych i społecznych”55. Harold Jam es pisze jako o „funda
mentalnym ograniczeniu narodowej suwerenności m onetarnej” w od
niesieniu do zobowiązania do utrzym yw ania stałych kursów w alut 
w okresie funkcjonowania systemu z Bretton Woods56.

Ogromny wpływ na praktyczny wymiar suwerenności miały tak 
że działania banku centralnego RFN -  Bundesbanku i m arka zachod- 
nioniemiecka oraz zachodzące procesy i wydarzenia na międzynaro
dowych rynkach finansowych. Dlatego też, biorąc te uwarunkowania 
pod uwagę, pod pewnymi względami członkostwo w unii walutowej 
i używanie wspólnej waluty przez liczną grupę państw (z perspektywą 
jej poszerzenia) może być uważane jako wzmocnienie wpływu poszcze
gólnych państw  na podejmowane decyzje i procesy dotyczące kwestii 
walutowych. Jak  zauważa W. Grabendorff, „zagadnienie suwerenno
ści nie powinno być postrzegane jako gra o sumie zerowej, zwłaszcza 
kiedy jest używana [suwerenność -  T.K.] do realizacji wspólnych ko
rzyści. Realizacja interesów regionalnych jest często najlepszym spo
sobem dla wyartykułowania kwestii dotyczących państw a, od kiedy 
integracja pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów będących 
do dyspozycji każdego państw a członkowskiego”57. Ronald Tiersky

,n K. Z a b i e l s k i :  Koordynacja polityki monetarnej w Europejskiej Wspólnocie Go
spodarczej.  „Studia Finansowe” 1968, nr 5, s. 142.

H. J a m e s :  International Monetary Cooperation Since Bretton Woods. Oxford 
1996. s. 29.

i,T W. G r a b e n d o r f f :  The Price of Integration: Reducing or..., s. 653.
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pisze, że suwerenność może być „rozbita na części”, ale także, że „czę
ści suwerenności mogą być połączone [ang. parts o f sovereignty can 
be pooled]”58.

Problemem związanym z zasygnalizowaną kw estią jest to, że po
wołanie unii walutowej czy, szerzej, w ogóle utworzenie regionalnej 
s truktury  integracyjnej można oceniać jako krok, który z jednej strony 
oznacza oczywiście znaczne ograniczenie zakresu kompetencji danego 
państw a, z drugiej jednak strony powoduje, że unia walutowa może 
pozwolić krajom do niej należącym na uzyskanie większego wpływu 
i znaczenia w relacjach z państwami spoza tej unii oraz oczywiście wią
że się z posiadaniem wpływu na kszta łt polityki prowadzonej przez 
organy samej unii walutowej. Można w tym kontekście przytoczyć sło
wa na przykład J. Kranza o tym, że „niektóre debaty o suwerenności 
państw członkowskich UE sprawiają paradoksalne wrażenie, iż państwa 
te miałyby powoływać się na swą suwerenność, aby bronić się przed 
korzystnymi dla nich formami i celami integracji i współpracy”59. A n
toni M arszałek pisze w odniesieniu do tego problemu: „[...] głównym 
zadaniem tworzonych ugrupowań integracji regionalnej jest, z punktu 
widzenia relacji: układ globalny -  układ regionalny, obrona suweren
ności ugrupowania jako całości oraz krajów członkowskich. [...] In te 
gracja jest powoływana przez kraje członkowskie przede wszystkim 
po to, aby właśnie bronić tej suwerenności, a także by ją  umacniać w re
lacji z otoczeniem zewnętrznym, światowym. [...] Międzynarodowa in 
tegracja regionalna jest tworzona przez zainteresowane państw a po 
to, aby zbiorowo zwiększyć swoją siłę ekonomiczną przez połączenie 
swoich potencjałów wobec otoczenia gospodarki światowej, a tym sa 
mym swoją suwerenność wobec krajów nieczłonkowskich, a szczegól
nie wobec mocarstw światowych. [...] Wejście danego kraju do ugrupo
wania integracyjnego oznacza wzmocnienie również jego indywidual
nej suwerenności wobec krajów znajdujących się poza ugrupowaniem”5'1. 
Jak  zaś zauważa Wirginia Grabska, czasami w kontekście procesu in 
tegracji zachodnioeuropejskiej stosuje się określenie nie tyle „przeka
zywanie”, ile „zespalanie” suwerenności81. Dlatego też w yrażana jest 
opinia, zgodnie z którą ograniczenie niezależności państw członkow
skich UGiW w prowadzonej przez nie polityce monetarnej czy gospo

r’* R. T i e r s ky: France in the New..., s. 145. 
r,9J. K r a n z: Państwo i jego suwerenność..., s. 10.

A. M a r s z a l e k :  Ekonomiczne uwarunkowania suwerenności w integrującej się 
Europie. W: Su werenność i państwa narodowe..., s. 35-42.

1,1 W. G r a b s k a :  Problem suwerenności narodowej w Unii Europejskiej ze szczegól
nym uwzględnieniem porozumień z  Maastricht. Aspekt ekonomiczny. Warszawa 1994, 
s. 5.
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darczej jest kompensowane przez wzrost ich wpływu związany w ła
śnie z członkostwem w UGiW62.

In n ą  okolicznością, na k tó rą  należy zwrócić uwagę w kontekście 
suwerenności, jest to, czy rezygnacja przez kraj z jakichś kompetencji 
dokonała się świadomie i dobrowolnie. W przypadku członkostwa 
w unii walutowej, i w ogóle we Wspólnotach Europejskich, raczej nie
możliwa byłaby obrona stwierdzenia, że jakiś kraj stał się członkiem 
Wspólnot czy też uczestniczy w jakim ś wspólnotowym przedsięwzię
ciu „pod przymusem”. Zarówno same trak ta ty  stanowiące podstawy 
prawne Wspólnot, jak i ich treść zostały przyjęte przez poszczególne 
kraje zgodnie ze wszystkimi wymogami, jakie staw iają wewnętrzne 
regulacje prawne tych krajów, co -  jak wiadomo -  niejednokrotnie na
stręczało wielu problemów politycznych w poszczególnych państwach. 
Dowód na to, że udział we wspólnotowych przedsięwzięciach jest do
browolny, stanowi fakt, że niektóre państw a członkowskie Wspólnot 
nie uczestniczą we wszystkich tych przedsięwzięciach -  w kontekście 
unii walutowej najlepszym przykładem jest pozostawanie przez Wiel
ką Brytanię, Danię i Szwecję poza strefą euro. W sytuacji, gdy ograni
czenia w wykonywaniu suwerenności zostały „podjęte przez dane pań
stwo poprzez samodzielne i niewymuszone decyzje -  na rzecz ponadna
rodowych związków (politycznych, gospodarczych itp.), z myślą o uzy
skaniu wspólnych, wyższych i nieosiągalnych samodzielnie celów -  
mogą być uznane jako nie naruszające zasady trwałej suwerenności. 
M uszą one być, co jest oczywiste, związane z zagwarantowaną możli
wością wycofania się z porozumień, za pomocą których dobrowolnie 
zdecydowano ograniczyć swoją samodzielność”63.

W ten sposób poruszona została kolejna kwestia, a mianowicie moż
liwość wycofania się państwa z przyjętych zobowiązań w ramach Wspól
not Europejskich. W. Grabendorff w odniesieniu do stowarzyszenia czy 
integracji pisze, że „suwerenność nie jest tracona, nawet gdy jest czę
ściowa [dzielona z innymi państwami -  T.K.], tak długo, jak długo może 
być ona przywrócona”64. Zgodnie z art. 48 Traktatu o Unii Europejskiej, 
który to dokument zawiera postanowienia zmieniające Traktat u s ta 
nawiający EWG -  w celu ustanowienia Wspólnoty Europejskiej, gdzie 
z kolei zawarto postanowienia o powołaniu Unii Gospodarczej i Walu
towej, możliwa jest rewizja zapisów tego dokumentu. Artykuł 48 s ta 
nowi, że „rząd każdego z Państw  Członkowskich lub Komisja może

“  M. D u n i n - W ąs o w i c z: Suwerenność i pieniądz.  „Sprawy Międzynarodowe” 
2003, nr 4. s. 78.

Ii:l Z. G r z e l a k :  Suwerenność a działanie kapitalistycznych przedsiębiorstw mię
dzynarodowych.  Warszawa 1982, s. 101-102.

111 W. G r a b e n d o r f f :  The Price of Integration..., s. 337.
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przedłożyć Radzie propozycje zmiany traktatów, na których opiera się 
Unia. Jeżeli Rada, po konsultacji z Parlam entem  Europejskim, a w przy
padku, kiedy jest to konieczne, z Komisją, wyda opinię popierającą 
zwołanie konferencji przedstawicieli rządów Państw  Członkowskich, 
konferencję tę zwołuje Przewodniczący Rady, w celu wspólnego uzgod
nienia zmian, jakie m ają być dokonane w wymienionych wyżej trak ta 
tach. W przypadku zmian instytucjonalnych dotyczących sfery waluto
wej Rada konsultuje się również z Europejskim Bankiem Centralnym”65. 
W taki sposób możliwa jest więc zmiana zapisów traktatowych, w tym 
także postanowień dotyczących Unii Gospodarczej i Walutowej.

Podobne postanow ienia zawiera T rak ta t ustanaw iający Konsty
tucję dla Europy, przedstawiony przez Konwent w czerwcu 2003 roku, 
w ostatecznej wersji przyjęty na spotkaniu Rady Europejskiej w B ruk
seli 17—18 czerwca 2004 roku i podpisany 29 października tego roku66. 
Artykuł IV-443 („Zwykła procedura rewizji”) stanowi, że rządy państw  
członkowskich, Parlam ent Europejski lub Komisja mogą przedłożyć 
Radzie propozycje zmian tego trak ta tu . Te propozycje będą przedło

65 S. H a m b u r a ,  M. M u s z y ń s k i :  Traktat o Unii Europejskiej z  komentarzem. 
Bielsko-Biała 2001, s. 48. Możliwość ich rewizji zawierały także: Traktat o ustanow ie
niu Europejskiej W spólnoty Węgla i S tali (art. 96), Traktat o ustanow ieniu Europej
skiej W spólnoty Gospodarczej (art. 236) oraz Traktat o ustanow ieniu Europejskiej 
Wspólnoty Energii Atomowej (art. 204).

“  Treaty Establishing a Constitution for Europe. „Official Journal of the European 
Union”, C 310, 16 December 2005. Zgodnie z art. IV-447 („Ratyfikacja i wejście w ży
cie”) Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy miał wejść w życie 1 listopada 2006 r., 
pod warunkiem, że w szystkie dokumenty ratyfikacyjne zostaną do tego czasu złożone. 
W przeciwnym wypadku, Traktat wchodzi w życie pierwszego dnia następnego miesiąca 
po tym, jak ostatn ie państw o -  sygnatariusz Traktatu takie dokumenty złoży (ust. 2). 
W 2005 r. we Francji i Holandii ratyfikacja tego Traktatu została odrzucona w referen
dach. Chociaż formalnie nie oznacza to jeszcze definitywnego upadku tego Traktatu -  
w dołączonej do niego „Deklaracji w sprawie ratyfikacji Traktatu ustanawiającego Kon
stytucję dla Europy” stwierdzono, że jeżeli po upływie dwóch lat od jego podpisania 
„zostanie on ratyfikowany przez cztery piąte Państw Członkowskich i gdy jedno lub w ię
cej Państw  Członkowskich napotka trudności w postępowaniu ratyfikacyjnym, sprawa 
zostanie rozpatrzona przez Radę Europejską” -  to bez wątpienia jednak w sprawie 
dalszych losów traktatu konstytucyjnego w chwili obecnej UE znajduje się w impasie. 
Na spotkaniu Rady Europejskiej w Brukseli w czerwcu 2005 r. (już po referendach we 
Francji i Holandii) jego uczestnicy przyjęli deklarację („Déclaration by the Heads of 
State or Government of the Member States of the European Union on the Ratification of 
the Treaty Establishing a Constitution for Europe” (European Council, 16 and 17 June 
2005), SN 117/05 [http://ue.eu.int/ueDocs/cm s_Data/docs/pressData/en/ec/85325.pdf]), 
w której stwierdzono, że negatywne wyniki referendów we wspom nianych państwach  
nie podważają ważności procesu ratyfikacyjnego. Zdaniem Rady Europejskiej, potrzebny 
jest także czas na refleksję nad zaistn iałą sytuacją oraz pogłębienie i poszerzenie 
debaty w tej sprawie.

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/85325.pdf
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żone Radzie Europejskiej przez Radę, oraz będą one notyfikowane 
narodowym parlamentom państw  członkowskich (ust. 1). Jeśli Rada 
Europejska, po konsultacji z Parlam entem  Europejskim i Komisją 
podejmie zwykłą większością głosów decyzję o zbadaniu proponowa
nych zmian, Przewodniczący Rady Europejskiej zwoła konwent zło
żony z przedstawicieli parlam entów  narodowych państw  członkow
skich, szefów państw  lub rządów państw  członkowskich, Parlam entu 
Europejskiego i Komisji. Znaczącym zapisem w kontekście tem atu ni
niejszej pracy jest to, że w przypadku zmian instytucjonalnych doty
czących sfery walutowej konsultowany będzie także Europejski Bank 
Centralny. Konwent będzie analizować propozycje zmian oraz powi
nien przyjąć na zasadzie konsensu rekomendację dla konferencji przed
stawicieli rządów państw  członkowskich. Rada Europejska może tak 
że zadecydować zwykłą większością głosów, po uzyskaniu zgody P ar
lam entu Europejskiego, o tym, aby nie zwoływać Konwentu, jeśli nie 
będzie to usprawiedliwione ze względu na charakter proponowanych 
zmian (ust. 2). Zgodnie z ust. 3 omawianego artykułu, w celu osiągnię
cia porozumienia co do proponowanych zmian, Przewodniczący Rady 
zwołuje konferencję przedstawicieli rządów państw  członkowskich. 
Poprawki te wchodzą w życie po ich ratyfikacji przez państw a człon
kowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

Tak więc zarówno w Traktacie o Unii Europejskiej, jak i w Kon
stytucji dla Europy przewidziano możliwość zmian postanowień tych 
traktatów . Państw a członkowskie m ają więc możliwość dokonywa
nia zmian w postanowieniach tych traktatów  -  w tym także dotyczą
cych Unii Gospodarczej i Walutowej -  w taki sposób. W tym miejscu 
rodzą się kolejne trzy kwestie. Po pierwsze: Czy możliwe byłoby wy
cofanie się wszystkich państw  członkowskich UE ze wspólnej waluty 
i powrót do walut narodowych? „Technicznie”, pod względem możli
wości przeprowadzenia operacji wymiany wspólnej waluty na w alu
ty narodowe zapewne byłoby to możliwe. Jednak jest to chyba możli
wość tylko teoretyczna. W rzeczywistości, trudno sobie wyobrazić taki 
krok ze względów politycznych i ekonomicznych. Jeszcze nigdy w h i
storii Wspólnot kraje je tworzące nie wycofały się z wcześniej „uwspól- 
notowionych” dziedzin w sposób tak  radykalny, który byłby porów
nywalny z powrotem do w alut narodowych. Proces integracji przeży
wał okresy stagnacji, lecz nie ma w jego historii tak zdecydowanego 
regresu. Wręcz przeciwnie, trudno byłoby zaprzeczyć stwierdzeniu, że 
proces integracji europejskiej ciągle postępuje. Unia walutowa jest 
tego najlepszym przykładem. Poza tym, wycofanie się ze wspólnej 
waluty jest chyba praktycznie niemożliwe ze względów ekonomicz
nych. Jakiekolwiek sygnały o porzuceniu euro miałyby katastrofalne
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skutki dla wartości tej waluty. Reperkusje polityczne będące konse
kwencją takiego zamieszania w gospodarce bez w ątpienia byłyby także 
bardzo negatywne.

Po drugie: Czy możliwa jest sytuacja, w której jedno z państw człon
kowskich (lub bardzo niewielka ich grupa) podejmuje decyzję o wyco
faniu się z unii walutowej i powraca do waluty narodowej? Używając 
terminów T. Steina67: Czy udział w UGiW to „przekazanie w celu wy
konania” odpowiednich dla członkostwa w unii walutowej kom peten
cji, czy też są  one „oddane i stracone na zawsze”? Pod względem for
malnym, taka decyzja musiałaby zostać usankcjonowana w sposób po
dobny do tego, jak ma to miejsce w przypadku Wielkiej Brytanii i Da
nii pozostających poza UGiW na mocy specjalnych protokołów dołą
czonych do trak ta tu  z M aastricht. Biorąc pod uwagę konsekwencje 
polityczne i gospodarcze, odpowiedź jest podobna do uprzednio po
danej, przy czym kluczowe znaczenie miałoby tu ta j to, który kraj zde
cydowałby się na podjęcie takiego kroku. N ajistotniejszą okoliczno
ścią byłoby bowiem polityczne i gospodarcze znaczenie takiego pań
stwa w UGiW.

Sygnalizując więc te dwa hipotetyczne przypadki w kontekście 
tego, czy możliwe jest wycofanie się z dobrowolnie przyjętych zobo
wiązań, w przypadku UGiW w praktyce byłoby to chyba niemożliwe.

Trzecią kwestią jest możliwość jednostronnego opuszczenia Wspól
not (UE), z czym wiązałoby się wyjście z unii walutowej. Ani T raktat
0 Unii Europejskiej, ani pozostałe trak ta ty  powołujące Wspólnoty nie 
zaw ierają (nie zawierały -  T rak tat o utworzeniu EWWiS został za
w arty na pięćdziesiąt la t i wygasł w 2002 r.) postanowień o jedno
stronnym wycofaniu się przez jakieś państwo z członkostwa. Jak  pi
sze Renata Sonnenfeld, „nauka na ogół jest w tym przypadku zgodna, 
że Układy ustanaw iające Wspólnoty są  umowami praw a m iędzyna
rodowego”66. W tej sytuacji, jak piszą Remigiusz Bierzanek i Janusz 
Symonides, w doktrynie nie ma zgody co do tego, czy dopuszczalne jest 
wypowiedzenie umowy, gdy nie zawiera ona zapisu o takim  wypo
w iedzeniu. Zdaniem  wielu autorów, wypowiedzenie tak ie  nie je st 
możliwe dlatego, że skoro strony nie przewidziały takiej możliwości, 
to znaczy, że nie chciały jej dopuścić. Według innego stanowiska, p ra 
wo państw  do wypowiedzenia umowy wynika z ich suw erenności
1 nie dotyczy tylko pewnych umów, jak na przykład traktatów  pokojo

liT T. S t e i n: Suwerenność, organizacja międzynarodowa i integracja. W: Suweren
ność i integracja..., s. 44.

Ils R. S o n n e n f e l d :  Ograniczenia kompetencji państw  Europejskiej Wspólnoty Go
spodarczej.  Warszawa 1973, s. 32-33, 36-37
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wych czy umów ustanaw iających granice69. Konwencja w iedeńska 
o prawie umów międzynarodowych zajmuje stanowisko dość rygory
styczne. Artykuł 56 -  „Wypowiedzenie lub wycofanie się z umowy nie- 
zawierającej postanowień dotyczących wygaśnięcia, wypowiedzenia 
lub wycofania się” (Część V -  „Nieważność, wygaśnięcie i zawieszenie 
stosowania”, Dział 3 -  „Wygaśnięcie i zawieszenie stosowania umów”)
-  stanowi, że „umowa, która nie zawiera postanowień dotyczących 
wygaśnięcia i która nie przewiduje wypowiedzenia ani wycofania się, 
nie podlega wypowiedzeniu i nie jest dopuszczalne wycofanie się z niej, 
chyba że: a) zostaje ustalone, że strony zamierzały dopuścić możli
wość wypowiedzenia lub wycofania się; albo b) charakter umowy po
zwala domniemywać prawa wypowiedzenia lub wycofania się”70.

Przy uznaniu możliwości wystąpienia z UE i WE na podstawie 
ogólnych zasad funkcjonujących w prawie traktatów  międzynarodo
wych J. Barcz wskazuje na następujące możliwe w arianty71:
-  wystąpienie państw a członkowskiego na podstawie porozumienia 

z państwami pozostałymi przy zastosowaniu albo art. 48 Traktatu  
o Unii Europejskiej albo odpowiednio stosując procedurę przewi
dzianą w art. 49 TUE dotyczącą przyjęcia nowego członka;

-  wchodzące w grę, chociaż „dyskusyjne”, wystąpienie państw a z po
wołaniem się na klauzulę zasadniczej zmiany okoliczności; także 
w tym wypadku konieczne byłoby porozumienie pomiędzy krajem 
wychodzącym z UE i WE a pozostałymi w tych struk turach  pań
stwami;

-  niewykluczone i „bardzo kontrowersyjne” wystąpienie na ogólnych 
zasadach wypowiedzenia umowy lub też „faktycznego, samowolne
go wystąpienia” państwa z UE i WE; jak jednak zauważa J. Barcz, 
w takim wypadku państwo wychodzące popełnia delikt międzyna
rodowy, co „pociągnęłoby daleko idące następstw a polityczne i eko
nomiczne”.

Wyraźny i jednoznaczny zapis o możliwości wystąpienia z UE znaj
duje się natom iast w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Eu
ropy. Ustęp 1 art. 1-60 („Dobrowolne opuszczenie Unii”) stanowi, iż 
„każde Państw o Członkowskie może podjąć decyzję o opuszczeniu 
Unii Europejskiej zgodnie ze swoimi własnymi uregulowaniami kon
stytucyjnymi”. Ustęp 2 zawiera zapisy regulujące procedurę opusz

(iB R. B i e r z a n e k. J. S y m o n i d e s :  Prawo międzynarodowe publiczne. Warsza
wa 2001, s. 102-103.

;<l Konwencja wiedeńska o prawie umów międzynarodowych. Oprać. S.E. N a h 1 i k. 
Warszawa 1971.

71 J. B a r c z :  Charakter prawny i struktura linii Europejskiej. W: Prawo Unii Euro
pejskiej. Zagadnienia systemowe. Red. J. B a rcz.  Warszawa 2003, s. 66-67.
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czenia UE przez jakieś państwo. Kraj, który zdecyduje się opuścić 
UE, notyfikuje Radzie Europejskiej swój zamiar. Zgodnie z wytyczny
mi przedstawionymi przez Radę Europejską UE negocjuje i przyjmu
je porozumienie z krajem  opuszczającym UE, na którego podstawie 
to opuszczenie nastąp i. Porozum ienie będzie negocjowane zgodnie 
z regulacjam i art. III-325 (3) (dotyczy on negocjacji pomiędzy U nią 
Europejską a państw am i trzecimi i organizacjami międzynarodowy
mi). Będzie ono przyjęte przez Radę kwalifikowaną większością gło
sów po uzyskaniu aprobaty Parlam entu Europejskiego. We wspomnia
nej procedurze członek Rady Europejskiej lub Rady reprezentujący 
państwo opuszczające UE nie będzie uczestniczył w dyskusjach lub 
głosowaniach odbywających się w tych organach, a dotyczących pań
stwa opuszczającego UE. Większość kwalifikowana została określo
na jako co najmniej 72% członków Rady reprezentujących państw a 
członkowskie zam ieszkane przynajm niej przez 65% ogółu ludności 
(ust. 4). N atom iast ust. 5 przewiduje możliwość powrotu do UE k ra 
ju, który struk tu rę  tę opuścił. W takim  wypadku wniosek o ponowne 
członkostwo w UE będzie rozpatrywany zgodnie z procedurą przewi
dzianą w art. 1-58, zawierającym warunki członkostwa w UE i proce
durę akcesji do UE72.

Tak więc o ile wcześniejsze trak ta ty  stanowiące podstawy praw 
ne W spólnot i Unii Europejskiej nie zaw ierały postanow ień o ich 
opuszczeniu, T rak ta t o ustanow ieniu Konstytucji dla Europy takie 
zapisy zaw iera i nie pozostawia żadnych wątpliwości co do praw a 
państw  członkowskich UE do jej opuszczenia. Taki krok równałby się 
więc także wyjściu z UGiW. Techniczne szczegóły takiej procedury 
wyjścia ustalone zostałyby w porozumieniu, które w pewnym sensie 
przypominałoby chyba traktaty , na których podstawie poszczególne 
państwa stawały się członkami WE (UE). Jeśli wziąć pod uwagę ta 
kie przypadki z ostatniego okresu, jak rozpad Związku Radzieckiego, 
Jugosławii czy Czechosłowacji, to wydaje się, że z „technicznego” punktu 
widzenia opuszczenie strefy euro i powrót do narodowej waluty był
by możliwy. Państwom powstałym w wyniku rozpadu wymienionych 
krajów udało się wprowadzić narodow ą w alutę. Jed n ak  ponownie 
należy podkreślić potencjalne skutki polityczne i ekonomiczne opusz
czenia UE przez jakieś, zwłaszcza duże, państwo. Stąd zagadnienie, 
jakie postawił Anthony Whelan, jest jak najbardziej zasadne: „[...] my
ślę, że jeżeli już mówimy o suwerenności, to w tym kontekście na j
ważniejsza jest kwestia, czy państwa te są  w ogóle zdolne do opuszcze
nia Unii. Innymi słowy, czy pozostało im dostatecznie suwerenności,

T- Treaty Establishing..
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aby być dalej postrzeganym jako państw a i aby zachowane zostały ich 
s truk tu ry  państwowe wedle kryteriów międzynarodowych po w ystą
pieniu ze struktur, w których dotąd uczestniczyły związane T rak ta
tam i”73. Wydaje się, że rezygnacja z waluty narodowej i przyjęcie wspól
nej waluty są  krokami, które w bardzo poważnym stopniu możliwość 
opuszczenia UE utrudniają. Być może powołanie UGiW, rezygnacja 
z w alut narodowych, wprowadzenie jednej wspólnej waluty czy prze
kazanie kompetencji prowadzenia polityki m onetarnej na szczebel 
ponadnarodowy są  krokami oznaczającymi taki stopień zaawansowa
nia procesu integracji, który jest określany mianem „miejsca, z któ
rego nie ma odwrotu [ang. point o f no return]”14.

73 A. W h e 1 a n: Głos w dyskusji I. W: Zmiany konstytucyjne związane z  członko
stwem w Unii Europejskiej. Red. K. W o j t o w i c z .  Łódź 1998, s. 42.

71 Możliwość osiągnięcia takiego stopnia zaawansowania procesu integracji, który 
oznaczałby w łaśnie ów point of no return, nie jest pojęciem nowym i była formułowana 
już przynajmniej ponad trzy dekady temu. Taką opinię wyraził np. R. Dahrendorf 
w kontekście zam ierzeń integracyjnych przyjętych na spotkaniu szefów państw  i rzą
dów w Hadze w grudniu 1969 r., na którym m.in. wyrażono wolę ustanow ienia unii 
gospodarczej i walutowej. W przemówieniu z 26 marca 1971 r. do American Bar A sso
ciation R. Dahrendorf stwierdził: „[...] jeśli będziemy szli dalej tą  drogą, ale trochę 
dalej, dotrzemy do miejsca, z którego nie ma odwrotu [ang. point of no return] jeśli 
chodzi o p o l i t y c z n e  zjednoczenie państw europejskich”. S. J. W a r n e c k e :  The Eu- 
ropean Community after British Entry: Fédération or con-federation. In: The European  
Community in the 1970's. Ed. S.J. W a r n e c k e .  New York 1974, s. 4.



Magdalena Hampel

Wielka Brytania i Wspólnoty Europejskie -  
różnice w postrzeganiu roli instytucji

Przywiązanie do Parlam entu, który był instytucją wolną już w cza
sach, kiedy reszta Europy znajdowała się pod panowaniem despotyz
mu, jest bardzo silne w Wielkiej Brytanii. Świadomość odmienności, 
w pozytywnym znaczeniu tego słowa, pozostała bardzo silna wśród 
społeczeństwa brytyjskiego nawet wówczas, gdy w pozostałych pań
stwach również zapanowały reguły ustroju demokratycznego. Świa
domość ta jest głównie oparta na wyjątkowej historii instytucji bry
tyjskich, które Zjednoczone Królestwo pragnie zachować w niezm ie
nionym stanie, a które wydają się zagrożone przez proces integracji 
europejskiej. Liczni autorzy potwierdzają tę tezę: „Nasza duma z sys
tem u rządów parlam entarnych jest w pełni uzasadniona”1. Andre Sieg- 
fried tak  podsumował postawę Brytyjczyków: „Anglicy nie lubią nisz
czyć instytucji: pozwalają raczej, aby kurz na nich osiadał”2. To przy
wiązanie do narodowych instytucji i historii odnajdujemy w słowach 
M argaret Thatcher, które zostały wypowiedziane podczas uroczysto
ści z okazji rocznicy Rewolucji Francuskiej: „Rewolucja Francuska była 
u topijną próbą obalenia tradycyjnego porządku -  który z pewnością 
miał liczne niedoskonałości -  w imię abstrakcyjnych idei próżnych 
intelektualistów  i nie przez przypadek, ale przez słabość i z łą  wolę 
obróciła się w czystki, zbiorowe mordy i wojnę. [...] W przeciw ień
stwie do niej angielska tradycja wolności była coraz silniejsza z bie
giem czasu: jej główne cechy to ciągłość, poszanowanie prawa i zmysł

1 L. A m e r y :  Thoughts on the Constitution. Oxford 1964, s. 10.
- A. S i e g f r i e d :  L'Angleterre au jourd’hui. Paris 1924, s. 316.
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równowagi, czego przykładem może być »Rewolucja Wspaniała« z 1688 
roku”3. Polityka Stuartów  była bardzo niepopularna i w konsekwen
cji doprowadziła do przewrotu politycznego i objęcia tronu przez Wil
helma III Orańskiego, który zapewnił, że będzie dążył do zabezpie
czenia religii protestanckiej, wolności, własności, wolnego parlam entu 
i obalenia absolutyzmu. To wydarzenie nazwano właśnie „Glorious 
Revolution”.

Prezentując tę opinię, M argaret Thatcher wpisuje się w n u rt my
ślowy Edm unda B urke’a krytykujący rewolucję francuską  poprzez 
przeciwstawienie jej stopniowej ewolucji tradycji Konstytucji angiel
skiej: „Widzimy, że od M agna Carta [1215 r.] do Deklaracji Praw [Bill 
of Rights, 1689 r.] nasza Konstytucja zawsze potwierdzała i broniła 
naszych wolności, będących dziedzictwem naszych przodków i które 
my z kolei przekażemy naszym dzieciom; są  to dobra należące do ludu 
tego królestw a”4.

P e ter W. Preston  pisze o „ideologii nieideologicznej” powstałej 
w kulturze politycznej Wielkiej Brytanii, w opozycji do kontynentu, 
a w szczególności do Francji. W angielskiej kulturze politycznej nie 
znajdujemy uniwersalnego powołania lub konstrukcji ideologicznej: 
„Ideologia oficjalna Zjednoczonego Królestwa to sposób, w jaki sys
tem się przedstawia, składając się ze zbioru idei, które wyszczegól
nia ją  i celebrują wyjątkowość Wielkiej Brytanii. W przeciwieństwie 
do roszczeń różnorakich projektów politycznych będących rezu lta 
tem modernizmu kulturowego, oficjalna ideologia Zjednoczonego Kró
lestwa czerpie swą legitymację z historii państwa, a bardziej dokład
nie ze swojej klasy rządzącej. Jes t to ideologia nieideologiczna, która 
opiera się na ciągłości i ewolucji, obowiązku i posłuszeństwie, i na idei 
wzmacniania dobrobytu”5. Brytyjscy przeciwnicy integracji europej
skiej wykorzystali tę myśl, uzasadniając swą negację tego procesu. 
Przykładem może tu  być przemówienie Enocha Powella, euroscepty
ka, członka partii konserwatywnej, zaprezentowane w Lyonie w 1971 
roku, w którym uzasadnia on odrzucenie idei integracji oraz transfe
ru suwerenności do zgromadzenia i innych instytucji europejskich. 
„Wasze zgromadzenia, w przeciwieństwie do Parlam entu brytyjskie
go, powstały wskutek uchwalanych aktów politycznych i to w więk
szości aktów całkiem niedawnych. Zatem powołanie do życia nowej,

' M. T h a t c h e r :  The Downing Street Years. London 1993, s. 753.
J E. B u r k e :  Reflections on the Revolution in France. London 1790; cyt. za: A. Mo r -  

v a n ,  J.-F. G o u r n a y ,  F. L e s s a y :  Histoire des idées dans les iles Britanniques.  Paris 
1996, s. 208.

3 P. W. P r e s t o n :  Europe, Democracy and the Dissolution of Britain. An Essay on the
Issue of Europe in UK Public Discourse. Dartmouth 1994, s. 21—22.
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niepodległej instytucji jest dla was spraw ą zwykłą, podczas gdy nam 
wydaje się to rzeczą dziwną, by nie powiedzieć niepojętą”6.

W Wielkiej Brytanii nie ma takiej konstytucji, jak w innych pań
stwach Europy, gdzie jest to ak t normatywny o charakterze nadrzęd
nym w stosunku do innych aktów, brak tutaj kodyfikacji prawa. Nie 
oznacza to jednak, że Wielka Brytania nie jest państwem  konstytu
cyjnym, tyle tylko, że konstytucja brytyjska to zbiór norm różnego po
chodzenia, dotyczących podstaw politycznego ustroju państw a powsta
łych w nieprzerwanym rozwoju instytucji. Źródła brytyjskiego prawa 
konstytucyjnego są  następujące: prawo zwyczajowe, orzecznictwo 
sądów, konwenanse konstytucyjne, prawo pisane. Źródła te nie są  kon
kurencyjne względem siebie i nie ma nad nimi sądowej kontroli kon
stytucyjności, co sprawia, że jest to prawo elastyczne7. (Gabinet, który 
jest najważniejszy w rządzie, powstał w drodze praktyki, nie jest wspo
mniany w żadnym tekście pisanym, jego istnienie wynika z konwe
nansu konstytucyjnego).

W przeciwieństwie do systemu brytyjskiego, systemy europejskie 
opierają się na Prawie Rzymskim i są  skodyfikowane.

W prawie przywiązanie do instytucji przejawia się tym, że ustawy, 
będące wyrazem woli Parlam entu , są  norm ą najwyższą. Szanować 
Parlam ent znaczy być obywatelem szanującym prawo, w takiej sy tua
cji jest rzeczą tru d n ą  akceptować inne normy.

Próba wyjaśnienia przyczyn niechęci i odrzucania zobowiązujących 
tekstów -  takich jak trak taty  europejskie -  brytyjską tradycją, prakty
kami konstytucyjnymi oraz cechami charakterystycznym i common law 
wydaje się w związku z tym uprawniona. Traktaty europejskie i prawo 
wspólnotowe m ają zdecydowanie inny charak ter od standardow ych 
umów międzynarodowych. Te pierwsze m ają moc w iążącą zarówno 
wobec rządów, jak i obywateli poszczególnych państw, nakładając zo
bowiązania i prawa w poszczególnych, ściśle określonych dziedzinach. 
Suwerenność Parlam entu , będącego źródłem brytyjskiej legitymacji 
politycznej, stanowi więc dużą przeszkodę na poziomie integracji eu
ropejskiej. Zwolennicy zbliżenia Wielkiej Brytanii z Europą próbują 
przekonać opinię publiczną, że proces ten nie zagraża suwerenności 
Parlam entu.

W Zjednoczonym Królestwie, jak  już wcześniej wspomniano, nie 
ma instytucji Trybunału Konstytucyjnego ani żadnej innej instytucji, 
k tóra mogłaby kontrolować Parlam ent. Ponadto nie istnieje żaden

6 Cyt. za P. S t e p h e n s :  Politics and the Pound: The Theories, the Economy and Eu
rope. London 1997, capt 10.

7 E. G d u 1 e w i c z, W. K r ę c i s z :  Ustroje państw  współczesnych.  Lublin 1997, s. 15.
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tekst, który byłby nadrzędny do praw ustanowionych w drodze głoso
wania. Sytuacja jednak uległa zmianie w roku 1972 w związku z przy
stąpieniem do integrującej się Europy, mającym na celu wprowadze
nie dla państw  członkowskich unii celnej, usunięcie barier ham ują
cych przepływ kapitału, łudzi i usług, a w rezultacie -  ustanowienie 
wspólnej polityki gospodarczej państw  członkowskich Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej8, a następnie w roku 1997 wraz z przystą
pieniem rządu Tony ego Blaira do Europejskiej Konwencji Praw Czło
wieka. Jak  już sygnalizowano, Parlam ent brytyjski był do tej pory je
dyną instytucją posiadającą pełną suwerenność, natom iast teraz mu
siał się nią podzielić z instytucjami europejskimi. Prawo wspólnotowe 
posiada bowiem pierwszeństwo nad prawem narodowym bez wzglę
du na charakter prawa narodowego, nie wyłączając prawa konstytu
cyjnego. Fakt ten stal się silnym narzędziem w rękach eurosceptyków. 
Dnia 2 sierpnia 1962 roku podczas debaty w Izbie Gmin nad pierw
szą kandydaturą Wielkiej Brytanii do EWG deputowany partii kon
serwatywnej Derek W alter-Sm ith wyraził następu jącą  opinię: „Su
werenność Parlam entu i Państwo Prawa stanow ią dwa filary naszej 
Konstytucji i naszego sposobu życia, podczas gdy u »szóstki« P arla 
ment nie ma tak  silnej tradycji i prawdopodobnie nie cieszy się tak 
wielkim szacunkiem, jak u nas”9.

W tym samym czasie lider Partii Pracy, będącej wówczas w opozy
cji, stwierdził, iż federalizm europejski oznacza koniec Wielkiej B ryta
nii jako wolnego państwa narodowego oraz koniec tysiąca lat historii.

Kwestia suwerenności pozostaje centralnym punktem debaty euro
pejskiej w Wielkiej Brytanii. Eurosceptycy brytyjscy przekonywali 
między innymi, iż przyjęcie trak ta tu  z M aastricht pociągnie za sobą 
u tra tę  suwerenności narodowej. W odpowiedzi na to byli oni oskar
żani o ksenofobię; na ten zarzut w swojej książce następująco odpo
wiada M artin Holmes: „Eurosceptycy nigdy nie uważali, aby suwe
renność parlam en tarna  stanowiła przeszkodę dla zobowiązań mię
dzynarodowych i traktatowych: natom iast zawsze twierdzili, iż tran s
fer władzy z W estminsteru do Brukseli spowoduje u tratę  wolności de
mokratycznej. Stwierdzenie, iż społeczeństwo brytyjskie powinno być 
kierowane tylko przez swoich własnych demokratycznych reprezen
tantów i przez nikogo innego, nie może w żadnym wypadku być uw a
żane za przejaw jakiejkolwiek ksenofobii”10.

* H. Z i n s: Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii. Lublin 2001, s. 83.
■’ Cyt. za A. S a m p s o n :  Anatomy of Britain.  London 1962.

111M. H o I m c s: The Eurosceptical Reader. London 1996, s. 400.
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Z kolei zwolennicy integracji europejskiej zarzucają instytucjonal
nemu systemowi brytyjskiemu, że nie ewoluował, że przywódcy bry
tyjscy z obu najsilniejszych partii: P a rtii Konserwatywnej i P a rtii 
Pracy, nie dostrzegli konieczności ponownego zdefiniowania brytyj
skiej tożsamości narodowej, aby stała się ona bardziej kompatybilna ze 
współczesną rzeczywistością cechującą się współzależnością ekono
miczną, globalizacją oraz budową wspólnej Europy11. Nie p rzedsta
wili jednak kontrargum entu na zarzut eurosceptyków broniący tezy, 
iż suwerenność parlam entarna i integracja europejska nie mogą współ
is tn ieć12.

Były sekretarz w rządzie M argaret Thatcher, Geoffrey Howe, za
stanaw ia się nad prawdziwym znaczeniem pojęcia suwerenności w obec
nych czasach olbrzymich współzależności w tak wielu domenach: „Ro
dzaj absolutystycznej definicji suwerenności broniony na przykład 
przez Enocha Powella lub Petera Shore’a podczas debaty nad przystą
pieniem do Europejskiej Wspólnoty, jak również i później, ma w so
bie coś dziwnie nie-brytyjskiego. Nie jest przecież naszym zwyczajem 
obstawać przy nienaruszalności uzgodnień konstytucyjnych lub zasad 
(bez względu na to, czy będzie to dotyczyć suwerenności parlam en
tarnej, prerogatyw królewskich czy też integralności imperium) i bro
nić ich bez względu na wszystko, nie będąc gotowym do kompromisu. 
Bardziej charakterystyczne dla nas jest pozwolić im spontanicznie 
ewoluować, zgodnie z potrzebami i w arunkam i w danym momencie”13. 
Według Geoffreya Howe’a, suwerenność państw a w dobie współza
leżności oznacza jego rzeczywistą, jak największą możliwość wpływa
nia na sytuację w świecie. Niemniej jednak M argaret Thatcher uważa, 
iż rząd H eatha, którem u udało się wprowadzić Wielką Brytanię do 
Wspólnot Europejskich, nie przywiązywał należytej wagi do kwestii 
suwerenności. W swoich pam iętnikach cytuje ona część Białej Księgi 
rządu H eatha: „Nie ma tu taj mowy o jakiejkolwiek erozji suwerenno
ści narodowej: proponujemy tylko dzielenie i rozszerzanie poszcze
gólnych suwerenności narodowych w interesie wszystkich”14.

Tę sam ą opinię, co w Białej Księdze, przedstawił Edward H eath 
w Izbie Gmin: „Przynależność do EWG nie pociąga za sobą ani u tra ty  
tożsamości narodowej, ani rozpadu podstaw suwerenności”15. N ale
żałoby przez to rozumieć, że nawet jeśli parlam ent brytyjski musi dzie-

11 W. W a l l a c e :  Foreign Policy and National Identity In the United Kingdom. “Inter
national Affairs” 1991, No 67, s. 69.

12 G. R a d i c e: Offshore, Britain and the European Idea. London 1992.
1:1 G. Ho w e :  Sovereignty and Interdependence. “International Affairs” 1999, No 66.
HM. T h a t c h e r :  The Path of Power. London 1995, s. 209.

Parliam entary Debates. Mansard 1971, No 818, L 31-47.
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lic się częścią swojej władzy ze Wspólnotą Europejską, to i tak  zawsze 
do niego będzie należało „ostatnie słowo” i może w każdej chwili zade
cydować o wycofaniu Zjednoczonego Królestwa ze s tru k tu r europej
skich.

William Wallace podkreśla, że różnica pomiędzy pojęciem suwe
renności i autonomii polega na tym, że ta pierwsza oznacza zdolność 
państwa do działania zgodnie ze swoją wolą, a nie pod dyktando in 
nego lub innych państw, podczas gdy autonomia państw a to z kolei 
możliwość osiągania zamierzonych celów poprzez działania unilate- 
ra ln e 1G.

Globalizacja ekonomiczna przyczyniła się do zmiany postrzegania 
pojęcia autonomii niemal we wszystkich krajach współczesnego świa
ta. Zmiany, które zaszły na tym polu, nigdy nie stanowiły problemu 
dla rządów brytyjskich, bez względu na to, czy były to rządy Partii Kon
serwatywnej czy też Partii Pracy; wręcz przeciwnie, były one przychylne 
zasadom otwartej gospodarki, wzrostowi międzynarodowej wymiany 
gospodarczej i wolnej konkurencji. Ponadto Wielka Brytania jest w ja 
kimś stopniu zależna od Stanów Zjednoczonych, niemniej jednak ten 
fakt nigdy nie był przedmiotem debaty czy sprzeciwu opinii publicz
nej. Jest rzeczą oczywistą, że jest to zależność korzystna, niemniej jed
nak nie tłumaczy to obaw przed integracją z Europą, która również 
przynosi Wielkiej Brytanii profity.

Pojęcie suwerenności stanowi centralny elem ent brytyjskiej ku l
tury politycznej i in tegralną część dyskursu politycznego dwóch najsil
niejszych partii. W rezultacie, kultura polityczna charakteryzująca się 
silnymi tradycjami suwerenności parlam entarnej, zasadam i konsty
tucyjnymi i ogólnie cała historia Zjednoczonego Królestwa stanow ią 
dużą przeszkodę na drodze do pełnej akceptacji procesu integracji 
europejskiej.

Można przyjąć, iż w debacie na tem at instytucji w Wielkiej B ryta
nii pojawiają się dwa najważniejsze punkty. Po pierwsze, próba uzna
nia, iż transfer władzy narodowej w stronę instytucji europejskich nie 
jest tożsamy ze wzrostem ingerencji państwa w sprawy gospodarcze 
i wzrostem kontroli jednostek. Przyczyna takiego postrzegania s ta 
nu rzeczy tkwi w ogólnym przekonaniu, iż Unia Europejska wkracza 
o wiele dalej w sprawy gospodarcze i społeczne, niż czyni to brytyjskie 
państwo. Po drugie, przypuszczenie bardzo realne, że przyszła Unia 
Europejska będzie kom binacją państw  członkowskich i instytucji 
wspólnotowych, czyli że będzie to wyjątkowa konstrukcja w historii.

W. Wa l l a c e :  What Price Independence? Sovereignty and Interdependence In Bri
tish Politics. '“International Affairs” 1986, No 86, s. 367.
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W porów naniu do systemów federalnych U nia Europejska nie ma 
centralnego rządu, nie posiada też żadnej innej instytucji, która byłaby 
centrum  i posiadała rzeczyw istą władzę. N atom iast w porównaniu 
z instytucjam i międzynarodowymi UE jest jednak systemem posia
dającym rząd centralny. Należy w tym miejscu przypomnieć, że celem 
Wspólnot Europejskich nie było przecież nigdy stanie się kolejną or
ganizacją międzynarodową, ale osiągnięcie takiego porozumienia nie
zależnych państw, które pozwoliłoby na podzielenie się swoją suwe
rennością w ściśle określonych domenach17. Podstawą ram instytucjo
nalnych obecnej UE jest zdolność państw  członkowskich, spadkobier
ców różnych ideologii i tradycji kulturowych oraz politycznych, do 
podejm owania wspólnych decyzji. Model podejmowania decyzji na 
poziomie europejskim jest z kolei możliwy dzięki wspólnej dla tych 
państw  kulturze negocjacji i tworzeniu koalicji. Zyskując na znacze
niu, zarówno polityki, jak i instytucje europejskie miały istotny wpływ 
na formowanie się demokratycznego systemu wspólnotowego i w kon
sekwencji jest to system  kontynentalny, oparty w dużej mierze na 
koncepcjach założycieli i ich praktykach politycznych.

Fundam entem  konstrukcji europejskiej jest ciągły proces „wymia
ny dóbr”, rodzaj handlu, gdzie dajemy i otrzymujemy coś innego w za
mian, gdzie nikt nie może liczyć na otrzymanie wszystkiego, czego prag
nie, ale za to zawsze ma większy lub mniejszy wpływ na to, co się 
wokół niego dzieje. W przeciwieństwie do takiego system u funkcjo
nowania, model brytyjski oferuje swoim wyborcom łatwiejszy wybór 
pomiędzy dwoma partiam i naprzemiennie trzymającymi ster rządów, 
prezentującymi odmienne programy wyborcze i odmienne argum en
ty, które m ają przekonać wyborcę. Parlam entarzyści brytyjscy oba
w iają się -  jak można sądzić -  tej odmienności w sposobie funkcjono
w ania18. To z kolei skłania do zastanowienia się nad problemem defi
cytu demokracji na poziomie UE. Deficyt ten z pew nością wynika 
w dużej mierze z braku klarowności i przejrzystości w procesie podej
mowania decyzji, słabej reprezentacji politycznej i braku równowagi 
pomiędzy U nią a instytucjam i narodowymi. Te słabe strony systemu 
wpływają na postrzeganie legalności, stanowionego praw a wspólno
towego, ale bardzo ważne wydaje się podkreślenie w tym miejscu, iż 
waga, jaką  przywiązuje się do faktu legalności, jest różna w zależności 
od poszczególnych państw  członkowskich. Jes t bardzo prawdopodob
ne, iż Wielka Brytania postrzega model europejski jako charaktery
zujący się ku ltu rą  kompromisu i koalicji, a więc w rezultacie mający

17 E. W i s t r i c h :  After 1992: The United States of Europe. London 1989.
18 M. F r a n k l i  n, M. W i 1 ke: Britain's Future in Europe. London 1990, s. 93.
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bardzo niski poziom przejrzystości i będący narażanym  na różnora
kie naciski. Kwestia deficytu demokracji jest najczęściej podnoszona 
podczas debat dotyczących uprawnień Parlam entu Europejskiego (ale 
nie tylko -  generalnie, zarzut ten dotyczy również pozostałych insty
tucji europejskich) oraz ograniczonego wpływu parlam entów  naro 
dowych na podejmowanie decyzji na poziomie wspólnotowym.

Te dwie kwestie wzbudzają wielkie zainteresowanie we w szyst
kich państw ach członkowskich, niemniej jednak kwestia roli p a rla 
mentów narodowych wydaje się mniej istotna w niektórych z nich. 
Brytyjska opinia publiczna jest dość podzielona w kwestii istniejące
go poziomu deficytu demokracji -  część społeczeństwa jest zdania, iż 
jest on znaczny, podczas gdy pojawiają się również opinie, że w tej 
kwestii dokonały się bardzo korzystne zmiany, biorąc pod uwagę po
czątki budowy wspólnej Europy. Można przypuszczać, iż poziom defi
cytu dem okracji w Parlam encie Europejskim  je s t wyolbrzym iany 
przez tych, którzy dążą do wzmocnienia jego roli, jak również i przez 
tych, którzy uważają, iż W estminster jest tym jedynym legalnym i efek
tywnym. Według M ichaela Franklina, Wspólnota Europejska cierpi 
na deficyt demokracji, ponieważ to Rada pozostaje jej główną insty
tucją ustanaw iającą prawo na podstawie konsensów określonych przez 
n ią  samą. Ponadto deficyt ten w zrasta proporcjonalnie do rozszerza
jących się uprawnień Wspólnoty. Reforma instytucji jest kwestią na j
w ażniejszą spośród wszystkich innych koniecznych reform, aczkol
wiek jest rzeczą oczywistą, że na tym etapie integracji niemożliwe jest 
zerwanie z obecnym systemem opartym na konsensie i zastąpienie go 
modelem czysto demokratycznym. Legalność i skuteczność pozostają 
najważniejszymi i podstawowymi kwestiami dla UE i należy dążyć do 
ich osiągnięcia19. Aby UE zbliżyła się do systemu bardziej dem okra
tycznego, bez wątpienia Parlam ent Europejski musi mieć możliwość 
sprawowania kontroli nad procesem legislacyjnym. Niemniej jednak 
procedury współpracy i współdecydowania, choć są  bardzo skompli
kowane, stanowią duży krok do przodu w kwestii wzrostu znaczenia 
Parlam entu Europejskiego. Członek Partii Pracy, deputowany do P a r
lam entu Europejskiego, w swoim raporcie przyjętym przez PE 12 lipca 
1990 roku, proponuje przyznać tej instytucji takie same upraw nienia 
ustawodawcze, jakie posiada Rada, tym samym zrównując kompetencje 
obu instytucji na tym polu20.

Propozycje zawarte w raporcie zostały odrzucone zarówno przez 
Wielką Brytanię, jak i Francję, ale otrzymały poparcie Belgii, Niemiec

151 Ibidem.
Raport Davida Martina przyjęty przez PE 12 lipca 1990.
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i Włoch oraz brytyjskiej Partii Pracy. Na słabość PE, jako instytucji 
mającej reprezentować społeczeństwo europejskie, wpływa również 
brak ujednoliconej procedury wyłaniania deputowanych do PE -  róż
ny w poszczególnych państwach członkowskich. Wielka B rytania jest 
tu ta j jedynym krajem  niestosującym  głosowania proporcjonalnego. 
Innym czynnikiem osłabiającym efektywność Parlam entu są  jego dwie 
siedziby: w Brukseli i w Strasburgu. Wielka Brytania od dawna już 
postuluje umożliwienie Parlam entowi pracy w jednym miejscu, któ
rym byłaby Bruksela. Kompetencje Parlam entu  Europejskiego nie
wątpliw ie powinny się zwiększyć, jednak dopóki faktyczna władza 
ustawodawcza pozostaje w rękach Rady Unii Europejskiej, zwiększyć 
się powinien również wpływ parlam entów  narodowych na procesy 
decyzyjne UE na przykład przez współpracę PE z parlam entam i n a 
rodowymi. Innym możliwym rozwiązaniem mogłoby być włączenie par
lam entów narodowych w proces decyzyjny Rady Unii Europejskiej. 
Brytyjczycy, mając na uwadze specyfikę każdego z państw  członkow
skich, proponują, aby rozwiązanie tej kwestii nastąpiło na poziomie 
narodowym, a nie na poziomie wspólnotowym. Jedna z ich propozycji 
polega na utworzeniu kom itetu złożonego z parlam entarzystów  n a 
rodowych, którzy byliby upoważnieni do przedstaw iania własnego s ta 
now iska dotyczącego projektów wspólnotowych i w pewien sposób 
do kontrolowania ministrów.

Kolejna propozycja również polega na powołaniu kom itetu, który 
uczestniczyłby w pracach Rady, przedstawiając swoje opinie dotyczące 
projektów decyzji. Michael Franklin w swojej książce pt. B rita in’s Fu
ture in Europe uważa, iż te propozycje jeszcze bardziej komplikowały
by cały system, który jest już wystarczająco złożony. Ponadto podkre
śla też, że w konsekwencji wcale nie przyczyniłoby się to do wzrostu 
zaangażow ania parlam entów  narodowych.

Pomimo trudności, jakie występują z określeniem roli parlam en
tów narodowych w UE, współpraca PE z parlam entam i narodowymi 
powinna się wzmocnić, choć nie będzie to łatwe, na przykład w Wiel
kiej Brytanii, gdzie można zaobserwować duży brak zaufania pomię
dzy P arlam en tem  W estm insterskim  a brytyjskim i członkam i PE. 
W ostatnim  czasie sytuacja ta poprawiła się, choć dalej głównie p a r
lam entarzyści narodowi z dystansem  odnoszą się do swoich eurode- 
putowanych i z tego względu współpraca nie jest łatw a21.

M ichael H eseltine i Valery G iscard d’Estaing popierali pomysł 
u tw orzenia drugiej izby PE -  senatu , który byłby złożony z rep re 

21 The Report of the Mouse of Commons. "The Scrutiny of European Legislation” 1989, 
Vol. 1.
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zentantów parlamentów narodowych. Propozycja niemiecka szła w tym 
samym kierunku, z tą  różnicą, że Niemcy proponowali, aby senat sk ła
dał się z przedstaw icieli regionów. Z pewnością jednak utworzenie 
trzeciej instytucji uczestniczącej w procesie legislacyjnym skom pli
kowałoby jeszcze bardziej cały proces i zagroziłoby skuteczności sys
tem u instytucjonalnego UE, który jest drugim obok demokratyzacji 
zasadniczym celem Wspólnot. Pojawiła się jeszcze inna brytyjska pro
pozycja ze strony komisarza Bruce’a Milana, która polegała na umoż
liw ieniu parlam en tarzystom  narodowym spotkań  z odpowiednim 
kom itetem  w S trasburgu  lub Brukseli; spotkania te miałyby mieć 
miejsce przed obradami PE. Generalnie, Brytyjczycy opowiadają się 
za elastyczną formą współpracy, która byłaby efektem porozumienia 
i nie stanowiłaby przedmiotu reformy tra k ta tu 22.

Rada Unii Europejskiej jest instytucją, gdzie równowaga pomię
dzy wymogiem demokracji i skuteczności jest bardzo istotna. Insty 
tucja ta podejmuje najważniejsze decyzje dla Europy, a swoją legity
mację demokratyczną czerpie przede wszystkim z faktu, że składa się 
z ministrów rządów państw  członkowskich, którzy są  odpowiedzial
ni przed parlam entam i narodowymi, że realizuje procedury współ
decydowania oraz obowiązek konsultacji Komitetu Społecznego, Ko
m itetu Regionów i innych organów konsultacyjnych. Jednak taka le
gitymacja demokratyczna nie wydaje się wystarczająca i dlatego rów
nież należałoby zwiększyć rolę Parlam entu Europejskiego i parlam en
tów narodowych, lecz w sposób, który nie zagrażałby skuteczności pro
cesu decyzyjnego. Z kolei propozycja upublicznienia prac Rady jest 
interesująca, ale praktycznie niewykonalna dlatego, że proces decy
zyjny jest tutaj bardzo skomplikowany, mało przejrzysty, często oparty 
na uzgodnieniach kuluarowych, w związku z tym jedynym możliwym 
rozwiązaniem  byłoby dopuszczenie społeczeństwa do formalnej de
baty, zorganizowanej na potrzeby mediów, co w dużej mierze byłoby 
pozbawione sensu.

Trudności, jakie towarzyszą znalezieniu złotego środka pomiędzy 
skutecznością a legitymacją dem okratyczną w procesie decyzyjnym, 
znakomicie prezentuje procedura głosowania większością kwalifiko
waną. Decyzje podjęte w głosowaniu większością kwalifikowaną m ają 
legitymację porównywalną do tej, gdzie decyzje są podejmowane jedno
głośnie, pod warunkiem, że zostały podjęte przez ministrów i że pań
stwa członkowskie zaakceptowały uprzednio tak ą  procedurę, ra ty fi
kując traktaty. Należy zauważyć jednak, iż jest to zgoda bardzo for
malna, ponieważ w rzeczywistości trudno byłoby uzyskać akceptację

-■ “The Economist”, 7 July 1990.
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polityczną danego państw a dla decyzji, gdyby jego przedstaw iciele 
głosowali przeciwko niej. Aby decyzje podejmowane kw alifikow aną 
większością głosów były akceptowane, m uszą dotyczyć wspólnych ce
lów nadrzędnych, co do których istnieje ogólna zgoda. Komisja oraz 
Parlam ent Europejski są  tymi instytucjam i, które dążą do zwiększa
nia liczby dziedzin, gdzie decyzje byłyby podejmowane kwalifikowa
n ą  większością głosów. Brytyjska Partia  Pracy opowiada się za roz
szerzeniem głosowania większością kwalifikowaną na problematykę 
społeczną i środowiska, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, iż spo
woduje to szybsze podejmowanie decyzji, a Rada musi być instytucją, 
k tóra ma możliwość szybkiego reagow ania. Doświadczenie nabyte 
przez Wielką Brytanię podczas walki o bardziej restryktyw ną polity
kę budżetową UE i o reformę Wspólnej Polityki Rolnej spowodowało, 
że w zasadzie państwo to było przychylne rozszerzaniu zakresu gło
sowania większością kwalifikowaną wprowadzonego przez Jednolity 
Akt Europejski, a Komitet Spraw Zagranicznych uznał to rozszerze
nie za bardzo korzystne dla Wielkiej Brytanii23. Reforma ta  nie stała  
się obiektem debaty w społeczeństwie brytyjskim i została zaakcep
tow ana24.

W stosunku do instytucji, jaką  jest Komisja Europejska, Brytyjczy
cy form ułują przede wszystkim zarzut zbytniej biurokracji, a kwestia 
sposobu nominowania Komisarzy lub zwiększenia ich dem okratycz
nej władzy nie jest podejmowana. Postuluje się raczej zmniejszenie 
zasięgu kompetencji tej instytucji, co -  biorąc pod uwagę stanowiska 
pozostałych państw  członkowskich w tej kwestii -  jest bardzo mało 
prawdopodobne.

Rozmiary Komisji wydają się wręcz za małe w porównaniu do za
dań, które zostały jej przypisane. Brytyjczycy nie mieli wystarczają
cej liczby swoich przedstawicieli w tej instytucji25, co z założenia nie 
powinno mieć znaczenia, ponieważ Komisja ma być instytucją repre
zentującą interesy całej UE, a nie poszczególnych państw  członkow
skich. Niemniej jednak Wielka Brytania poczyniła odpowiednie kroki 
i w konsekwencji zwiększyła liczbę swoich przedstawicieli w Komisji. 
Wynika to między innymi z przekonania, iż Francja odnosi sukcesy 
we wspólnej Europie właśnie dzięki swojej licznej tam  rep rezen ta
cji. Stanowisko rządu Johna Majora w sprawie reformy Komisji pole
gało na dążeniu do zmniejszenia liczby członków tej instytucji przez 
przyznanie największym państwom UE tylko jednego w niej rep re

2:1 M. F r a n k 1 i n, M. W i 1 k e: Britain  s Future in Europe..., s. 97.
24 P. S c h n a p p e r: La Grande Bretagne et l'Europe. “Presses de Science Po” 2000.
2r’M. F r a n k l i n ,  M.  W i l k e :  B rita in ’s Future in Europe...
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zentanta, czego efektem jest zwiększenie roli mniejszych państw i na 
odwrót.

Wielka B rytania opowiadała się również za wprowadzeniem do 
systemu instytucjonalnego UE stanowiska ombudsmana w celu zapew
nienia ochrony jednostkom przed ewentualnymi nadużyciami ze stro
ny Komisji, wzorowanego na systemie skandynawskim  i przejętego 
następnie przez pozostałe kraje z Wielką B rytanią włącznie. W pro
wadzenie przez trak ta t z M aastricht instytucji mediatora było zgodne 
z dążeniami Wielkiej Brytanii. Od tej pory obywatele Unii Europej
skiej m ają możliwość w niesienia skargi za pośrednictwem członka 
Parlam entu Europejskiego, co wzmocniło znacznie rolę tej instytucji.

Wielkiej Brytanii udało się również przekonać pozostałe państw a 
członkowskie do zwiększenia kontroli finansowej i kontroli systemu 
wydatków. Unia Europejska, a w szczególności Parlam ent Europej
ski, mogła skorzystać z doświadczenia brytyjskiego Public Accounts 
Committee of the House of Common i wprowadzić podobną insty tu 
cję z odpowiednimi adaptacjami.

W prowadzenie zasady subsydiarności było bardzo pozytywnie 
przyjęte w Wielkiej Brytanii z następujących powodów: przede wszyst
kim upewniło ono eurosceptyków brytyjskich, że proces integracji euro
pejskiej, aby osiągnąć założone cele, nie wykroczy poza niezbędne 
minimum, następnie, że instytucje europejskie nie będą obciążone zbyt 
wielką liczbą zadań, których nie mogłyby wtedy wykonywać skutecz
nie oraz że zasada ta uznaje w pewien sposób podział władzy w po
szczególnych państwach członkowskich26. Zarysowuje się tu taj obraz 
obaw, jakie towarzyszą Wielkiej Brytanii, uczestnikowi procesu in te
gracji europejskiej. Zasada subsydiarności jest zgodna z jej dążeniem, 
aby państwo pozostało zawsze tym podmiotem, którego polityka bę
dzie pierwszorzędna i najważniejsza, i żeby to państwo decydowało 
o ostatecznym podziale kompetencji pomiędzy nim a U nią Europej
ską. Zasada subsydiarności jest więc wyartykułowaniem dążeń Wiel
kiej B rytanii27.

Sekretarz Spraw Zagranicznych Wielkiej Brytanii w artykule w Le 
Monde wskazał cztery podstawowe cele, do których realizacji powin
na dążyć Unia Europejska, aby być bardziej efektywna i prawowita:
-  UE powinna być bardziej demokratyczna i bliższa społeczeństwu,
-  instytucje unijne powinny być bardziej efektywne,
-  zasada subsydiarności powinna być przestrzegana,

-'’M. Wi l k e ,  H. Wa l l a c e :  Subsidiarity Approaches to Power-sharing in the Euro
pean Community. “RIIA Discussion Paper” No 27, London 1990.

11 Ibidem.
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-  wspólnota powinna pozostać otw arta pod każdym względem na resz
tę św iata28.

Wymienione propozycje brytyjskie są  w yrazem  dążenia przede 
wszystkim do wzmocnienia skuteczności działań Wspólnoty, k tóra  
staje się jeszcze trudniejsza do osiągnięcia po rozszerzeniu o państw a 
Europy Środkowej i Wschodniej. Jes t to podejście ewolucyjne, zakła
dające adaptację istniejących s tru k tu r do zmieniającej się rzeczywi
stości i odrzucające jakiekolwiek nagłe zmiany w systemie. Podejście 
brytyjskie charakteryzuje się w dużej mierze pragmatyzmem, w pro
ponowanych zmianach kładzie się silniejszy nacisk na zwiększenie 
skuteczności niż na demokratyzację UE.

21t „Le Monde”, 23 June 1990.
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Obraz Polski w tygodniku "The Economist" 
w okresie od 1 maja 2003 roku do 1 maja 2004 roku

Okres od maja 2003 roku do maja roku 2004 obfitował w niezwy
kle ważkie wydarzenia dotyczące Polski. W osta tn ią  fazę wkroczył 
proces integracji Polski z U nią Europejską, następnie tem atyka okre
ślana w mediach mianem „unijnej” została zdominowana przez spory 
dotyczące projektu Konstytucji Europejskiej, co stało się przyczyną 
napięć na linii W arszaw a-Paryż-B erlin . Wcześniejsze poparcie, ja 
kiego Polska udzieliła USA w kwestii interwencji w Iraku i wysłanie 
tam  kontyngentu liczącego około 2,5 tys. żołnierzy zapoczątkowało 
ochłodzenie w relacjach z Francją i Niemcami. Te posunięcia, to znaczy 
sprzeciw Polski wobec projektu Konstytucji Europejskiej i poparcie 
dla USA, spowodowały falę krytyki ze strony wymienionych krajów. 
Zdecydowane stanowisko we wskazanych sprawach mogło utwierdzić 
polityków i mieszkańców UE w przekonaniu, że Polska jest niewy
godnym i trudnym  partnerem  w negocjacjach. Doniosłe kwestie doty
czące polskiej polityki zagranicznej szły w parze z problemami i suk
cesami wewnętrznymi. Problemy to załam anie się system u publicz
nej opieki zdrowotnej, liczne afery i niejasne powiązania na linii poli
tyka -  biznes, które z całą wyrazistością ujawniła tak  zwana afera 
Rywina, rekordowe bezrobocie i groźba załam ania systemu finansów 
publicznych. Do sukcesów należy zaliczyć przede wszystkim wzrost 
gospodarczy, oscylujący wokół 5% PKB, wraz z jednoczesnym utrzy
maniem w ryzach inflacji1. Czy te wydarzenia, którymi Polacy, w mniej

1 Dane GUS -  odpowiednio PKB w pierwszym kwartale 2004 r. wynosił 6,9%, 
inflacja w ynosiła  3,5%, n atom iast poziom bezrobocia w ynosił 19,3%. Dane za: 
[www.stat.gov.pl/nowosci/index.html].

http://www.stat.gov.pl/nowosci/index.html
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szym lub większym stopniu, emocjonowali się w ciągu minionych mie
sięcy, zostały odnotowane w prasie zagranicznej? Jak ie  opinie doty
czące Polski można spotkać w prasie zagranicznej? Czy faktycznie 
Polska jest przedstaw iana jako „osioł trojański”2?

Zamieszczone w dalszej partii tekstu opinie pochodzą z uw ażane
go za jeden z najbardziej opiniotwórczych tygodnika “The Economist”. 
Dlaczego właśnie “The Economist”? „Grupa The Economist jest wio
dącym źródłem analiz dotyczących międzynarodowego biznesu i świa
towej polityki. Dostarczamy nasze informacje poprzez szeroki zasięg 
artykułów, poprzez gazety i magazyny do konferencji i serwisów elek
tronicznych. Tym, co nas zobowiązuje, jest obiektywność naszych opi
nii, oryginalność naszych poglądów i nasze poparcie dla ekonomicz
nych i politycznych wolności na całym świecie”3 -  tak  przedstaw ia 
się sam wspomniany periodyk. Wydawany w Londynie od 1843 roku, 
“The Economist” jest tygodnikiem wiadomości, idei, opinii i analiz. D ru
kowany w sześciu krajach i publikowany w Internecie, w 80% jest 
sprzedawany poza terenem Wielkiej Brytanii. Z uwagi na jego nieza
leżność i międzynarodowy zasięg jest czytany przez większość świa
towych polityków i liderów biznesu. Tygodnik podkreśla swoją nie
zależność od wpływów kręgów politycznych czy finansowych. Obec
nie nakład “The Economist” szacuje się na ponad 830 tys. egzemplarzy. 
Sam tytuł przedstaw iany jest przez obecnego wydawcę R uperta Pen- 
nant-R ea jako „Piątkowy tygodnik opinii, gdzie czytelnicy, z w ięk
szymi niż przeciętnie dochodami, z ponadprzeciętną inteligencją, ale 
z mniejszym zasobem wolnego czasu, mogą skonfrontować swoje po
glądy z naszymi. Próbujemy powiedzieć światu o świecie, przekonać 
ekspertów i dotrzeć do amatorów, z nowymi ideami i opiniami”4. Ge
neralnie, tygodnik “The Economist” uważany jest za jedno z najpo
ważniejszych i opiniotwórczych pism polityczno-ekonomicznych5.

Zawartość tem atyczna tygodnika jest podzielona na poszczegól
ne działy: świat w minionym tygodniu, najważniejsze wydarzenia, li
sty od czytelników, raport specjalny, Europa, Wielka Brytania, Środ
kowy Wschód i Afryka, Stany Zjednoczone, Ameryka (Północna i Po

2 Aluzja ta nawiązuje do tytułu jednego z artykułów “The Economist” Is Poland  
A m erica’s Donkey or Could it Become NATO ’s Horse'? “The Economist”, 10 May 2003, 
s. 25—36. W tym tekście pojawia się następujący cytat: „Komentator jednej z czołowych 
niemieckich gazet opisuje Polskę jako am erykańskiego »osła trojańskiego«”.

:ł [www.economist.com/help] (tłum. własne).
1 Ibidem.
’’ Warto tutaj zaznaczyć, że czasopismo to zam ieszcza m ateriały nieopatrzone 

nazwiskam i autorów. Redakcja “The Economist” w ten sposób chce podkreślić, że auto
rytet czasopism a posiada w iększą wagę od wypowiedzi autorskiej.

http://www.economist.com/help
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łudniowa), Azja, biznes, finanse i ekonomia, nauka i technika, książki 
i sztuka (szeroko pojęta kultura). Jak  widać z przytoczonej listy, te 
m atyka poruszana przez redakcję “The Economist” je st szeroka -  
zwłaszcza kwestie dotyczące międzynarodowej polityki i ekonomii6. 
Omawiając zawartość opisywanego tygodnika, nie można nie wspo
mnieć o wartościach, jakim i kieruje się jego redakcja. Generalizując, 
“The Economist” jest uważany za przedstawiciela prasy demokratycz- 
no-liberalnej o nieco konserwatywnym zabarwieniu. Sam a redakcja 
mocno akcentuje, że od czasu powstania “The Economist” „nigdy nie 
porzucił swego przywiązania do dziewiętnastowiecznych liberalnych 
idei założycieli pisma”7. Idee te częstokroć kolidują z szeroko pojmo
wanym pojęciem europejskiego „państwa dobrobytu”, opierającego się 
przecież w znacznym stopniu na ingerencji w wolny rynek i redystry
bucji dochodów. Nie może więc dziwić fakt, że na łamach omawiane
go periodyku znajdzie czytelnik krytykę posunięć gospodarczych Unii 
Europejskiej przykładowo: pomysłu na ujednolicenie stawki podat
kowej dla firm działających na terenie UE, a także dużą rezerwę wo
bec planów politycznej integracji Europy.

Generalnie, artykuły dotyczące naszego kraju można podzielić na 
kilka grup tematycznych. Pierwszą z nich jest kwestia przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, drugą -  pośrednio zw iązaną ze wspo
m nianą tem atyką, są  kontrowersje wokół Konstytucji Europejskiej. 
Następnie można zauważyć zainteresowanie stanowiskiem Polski wo
bec interwencji w Iraku, a kolejnym zagadnieniem są  sprawy doty
czące polskiej polityki wewnętrznej -  między innymi ekonomicznej. 
Oczywiście, problemy te są  z sobą powiązane, niekiedy bardzo ściśle, 
co powoduje, że w poszczególnych podrozdziałach mogą zostać poru
szone kwestie będące składowymi następnych części publikacji.

6 W tym kontekście czytelnika może zainteresować fakt, jak często sprawy dotyczą
ce Polski pojawiały się w “The Economist" w trakcie omawianego okresu. Opierając się 
na wyszukiwarce, znajdującej się na stronie [www.economist.com], można uzyskać na
stępujące dane: w okresie od 1 maja 2003 r. do 1 maja 2004 r. słowo Polska (Poland) 
pojawiło się w 120 artykułach. Dla porównania: Czechy -  w 40, Węgry -  w 57, Litwa -  
w 23, Łotwa -  w 26, Rosja -  w 311, Niemcy -  w 553, Francja -  w 559, Japonia -  w 492, 
Chiny -  w 525, USA -  w 1166. Dane te mogą potwierdzać hipotezę, że “The Economist” 
faktycznie skupia swoją uwagę na najważniejszych wydarzeniach polityki światowej, 
a częstotliwość pojawienia się danego kraju jest uzależniona od jego rzeczywistego 
znaczenia polityczno-gospodarczego.

7 [www.economist.com] (tłum. własne).

http://www.economist.com
http://www.economist.com
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Kwestia integracji Polski z Unią Europejską

Omawiając to zagadnienie, należy zauważyć, że Polska jest opisy
wana razem z innymi krajam i kandydującymi. Ten fakt nie powinien 
dziwić, podkreśla się jednak, że Polska jest największym z krajów 
kandydujących: „Z prawie czterdziestomilionową populacją przewyż
sza inne nowe kra je  członkowskie i większość s tarych  członków. 
W rozszerzonej Unii Europejskiej tylko Wielka Brytania, Francja, Niem
cy i Włochy będą miały więcej głosów w Radzie Unii Europejskiej, 
głównym ciele legislacyjnym. [...] Wielkość Polski i jej silne poczucie 
własnej historii tworzy poczucie przynależności i akceptacji jako »du
żego kraju« w U nii Europejskiej, pomimo relatyw nego ubóstw a”8. 
Podkreśla się polskie aspiracje do odegrania dużej roli w Zjednoczonej 
Europie, przy czym można zauważyć opinie, że Polska może być bardzo 
trudnym  partnerem  w negocjacjach unijnych. Urzędnicy Komisji Eu
ropejskiej -  anonimowo -  opisują Polskę jako „ekstremalnie u p artą”, 
„bardzo agresywnie broniącą swoich narodowych interesów ”, „kraj, 
który kłóci się i dyskutuje najwięcej”9. “The Economist” ujął to w n a 
stępujący sposób: „H eather Grabbe, brytyjska ekspert Centrum  dla 
Reform Europejskich, uważa, że Polska kładzie zbyt duży nacisk na 
swoje krótkoterm inowe interesy, zaniedbując potencjalne długofalo
we korzyści. Koszmarny scenariusz, uważa H eather Grabbe, n a s tą 
piłby, kiedy Polska stałaby się: »Hiszpanią w kwestiach budżetowych 
(walczącą zażarcie o każde euro), Francją w obronie wspólnej polityki 
rolnej, Wielką Brytanią w jej proamerykańskiej postawie, Danią w jej 
eurosceptycyzmie i Włochami z ich chaotyczną adm inistracją publicz
ną«. Polscy politycy i służba cywilna ma jeszcze dużo do zrobienia 
w nadchodzących latach [...], jeżeli chce uczynić z Polski wpływowy 
kraj Unii Europejskiej, niebędący tylko trudnym  partnerem . Dwie 
rzeczy zadecydują, czy Polska będzie krajem mało czy dużo znaczą
cym w powiększonej Unii. Pierw szą będzie unormowanie relacji z naj
większymi krajam i Unii, drugą siła i stabilizacja samego rządu w Pol
sce”10. Następnie tygodnik zauważa, że kwestia wojny w Iraku  i zapi
sów Konstytucji Europejskiej pogorszyły relacje Polski z Berlinem  
i Paryżem, które tradycyjnie uw ażają się za „motor” integracji euro
pejskiej: „Szanse realnego partnerstw a z Niemcami zmalały znacz
nie, kiedy Polska pomogła A m erykanom  w ich wysiłku wojennym

8 Back Into the Fold. “The Econom ist”, 14 June 2003, s. 27 -2 8  (tłum. własne).
9 Raport: Between the West and East. Could and Should do Better. ‘T h e Economist”, 

22 November 2003, s. 10-11 (tłum. własne).
Back Into..., s. 27 -28  (tłum. własne).



Obraz Polski w tygodniku "The Economist" 223

w Iranie, podczas gdy Niemcy i Francja sprzeciwiały się temu gwał
townie”11. Krytyka polskiej polityki zagranicznej pobrzmiewa także 
w stw ierdzeniu, że Unia Europejska opiera się na komprom isach, 
i jeżeli Polska nadal chce grać z determ inacją i wygrywać, musi się 
nauczyć tej trudnej sztuki.

Uwzględnia się także kwestie ekonomiczne integracji. Nie moż
na nie zauważyć luki dzielącej nowe kraje UE od starej „piętnastki”. 
Podkreśla się, że średnia wysokość PKB na 1 m ieszkańca nowych 
członków Unii, jest równa zaledwie 46% PKB byłej „piętnastki”. “The 
Economist Intelligence Unit” ocenia, że Polska potrzebuje około pięć
dziesięciu dziewięciu la t na zniwelowanie tej luki, przy optymistycz
nych założeniach dotyczących rozwoju polskiej gospodarki12. Rodzi to 
konieczność podjęcia niezbędnych reform ekonomicznych, tymczasem 
w całej Europie panuje rozdźwięk pomiędzy koniecznością podjęcia 
ekonomicznych reform a niechęcią wyborców do ich akceptacji. „Pol
ski prem ier kończy”13 -  odnotowuje “The Economist” i zastanaw ia się 
nad ryzykiem niepodjęcia reform, nie tylko w Polsce, ale także w no
wych krajach  członkowskich: „Istnieje niebezpieczeństwo, że nowi 
członkowie mogą powielać pomyłki starych. Może zaistnieć in te r 
wencjonizm i regulacja gospodarki. Przedsiębiorstwa mogą, wzorem 
wschodnioniemieckich, nauczyć się, że łatwiej jest lobbować za dota
cjami, niż szukać nowych rynków zbytu. Kiedy duża ilość rolników 
w końcu otrzyma pełny dostęp do m onstrualnej wspólnej polityki rol
nej, może przekształcić się w lobby podtrzymujące jej istnienie”11. Ten 
ostatni problem może w szczególności dotyczyć Polski. „[...] jest wię
cej rolników w samej Polsce niż w całej istniejącej Unii”15. „Jak dotąd 
polscy politycy oferują wyborcom niepokojąco krótkowzroczny pogląd 
na członkostwo w UE, opowiadając, że sukces lub porażka powinny 
być mierzone ilością gotówki, jak ą  Polska może dostać z budżetu UE 
w postaci dopłat bezpośrednich i funduszy strukturalnych”1'1. „Polski 
krótkoterminowy interes leży w tym, aby dopłaty dla rolników wzro

11 Ibidem.
12 Raport specjalny: The Future of Europe. A Club in Need of New Vision. “The 

Economist”, 1 May 2004, s. 26 (tłum. własne).
1:1 Reluctant Reformers. ‘T h e Economist”, 3 April 2004, s. 13-14 (tłum. własne). 

Samo stw ierdzenie można odczytać jako nieco uszczypliwe, zważywszy na okoliczności 
(m.in. liczne afery i nieprawidłowości) dymisji premiera Leszka Millera, aluzję do bon- 
-mot, którego autorem był sam Leszek Miller: „Prawdziwego mężczyznę poznaje się nie 
po tym, jak zaczyna, ale jak kończy".

" Fanfare for a Larger Europe. ‘T h e Economist”, 1 May 2004, s. 11 (tłum. własne).
The Future of Europe.... s. 28 (tłum. własne).

UiBetween the West and East..., s. 10 (tłum. własne).
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sły szybko do obecnego poziomu unijnego. [...] Byłoby to popularne 
»zwycięstwo« polskiego rządu, dane dwumilionowej rzeszy krajowych 
farmerów”17. Tymczasem wspólna polityka rolna UE, na k tó rą  prze
znacza się około 40% unijnego budżetu, jest znana ze swego m arno
trawstwa. Takie podejście “The Economist” uważa za niewłaściwe. Do
płaty bezpośrednie nie pomogą w długoterminowym rozwoju wsi. Tak 
samo może stać się z pieniędzmi pochodzącymi z funduszy s truk tu ra l
nych. „Polska może nie dostać pieniędzy, których chce. Inne kraje będą 
twardo walczyć o środki finansowe. Skuteczne targowanie się o fun
dusze struk tu ra lne  pochodzące z UE, nawet te przeznaczone już dla 
poszczególnych krajów, wymaga dużych umiejętności w planowaniu, 
projektowaniu i monitorowaniu, w których to dziedzinach Polska jest 
opóźniona”18.

Kolejną kw estią  łączącą się z ekonomicznymi związkami Polski 
i UE jest kwestia przystąpienia Polski -  i innych nowych członków 
UE -  do strefy euro. Zauważa się, że kraje środkowoeuropejskie po
siadają  bardziej elastyczne gospodarki i większy potencjał wzrostu 
niż ich zachodni sąsiedzi. „Są entuzjastyczni w przyjęciu euro, wspól
nej waluty UE, pomimo że widzą, iż m uszą nieco na to poczekać. Po
lacy, Węgrzy i Czesi posiadają zwiększający się deficyt budżetowy, któ
ry musi być obniżony o połowę, aby móc spełnić kryteria obowiązują
ce w strefie euro. To może być trudne z przyczyn politycznych, zwłasz
cza że największe kraje (przykładowo Francja i Niemcy) zwiększają 
swoje deficyty i nie są  za to karane”19. „»Goldman Sachs«, am erykań
ski bank, stwierdza, że zauważa »ukrytą polityczną słabość« w kilku 
krajach przystępujących do UE, gdzie dochodzi do powiększania dziur 
budżetowych, co opóźnia przystąpienie do strefy euro. Już nie oczeku
je się przystąpienia Polski i Węgier do strefy euro do roku 2007, a to 
zakładały poprzednie scenariusze”20. Jednakże “The Economist” za
uważa, że część banków centralnych oponuje przed zbyt szybkim wej
ściem do strefy euro21. “The Economist” popiera takie stanowisko: „Oni 
[nowi członkowie UE -  Ł.S.] powinni odłożyć jakiekolwiek decyzje 
w celu przyjęcia euro tak  długo, jak  to możliwe”22. Redakcja prze
strzega również przed forsowaną przez Francję i Niemcy harm oniza
cją podatków: „Powinni nie dać posłuchu »syrenim śpiewom« wzywa
jącym do harmonizacji podatków. [...] W skrócie, najlepszą dla nich

17 Back Into..., s. 27 (tłum. własne).
Between the West and East..., s. 10 (tłum. własne).

Ifl Toughening Up. “The Economist”, 20 Septem ber 2003, s. 35 (tłum. własne).
2" Not so Easy to Join. “The Economist”, 24 May 2003, s. 32 (tłum. własne).

Por. Patience, Patience. ‘T h e Economist”, 26 June 2003, s. 65.
-2 Fanfarę..., s. 11 (tłum. własne).
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radą  jest przedkładanie swojego interesu narodowego nad wyimagi
nowane większe europejskie dobro”23.

Rozszerzenie może też być pozytywnym ekonomicznym impulsem 
dla samej UE. “The Economist” podkreśla, że gospodarka krajów „pięt
n astk i” generalnie rozwija się bardzo powoli -  dotyczy to głównie 
największych krajów UE -  Francji i Niemiec. Gospodarki te potrze
bują reform, jednakże powstał rodzaj błędnego koła -  powolny wzrost 
gospodarczy generuje wysokie bezrobocie, które z kolei generuje nie
chęć do zmian gospodarczych wśród polityków, a to z kolei generuje 
wysokie bezrobocie itd. „Dziesięciu nowych członków może być b a r
dzo pomocnych. Nie tylko ich wzrost gospodarczy je st większy niż 
u obecnych członków UE, co może dać korzystny impuls wzrostowy 
dla całej Unii; także po latach doświadczeń z centralnym  planowa
niem kraje te są  nastawione bardziej prorynkowo”24. Generalnie, pod
kreśla się fakt, że nowi członkowie UE, w tym Polska, faworyzują 
niższe podatki, mniejszy zakres „państwa dobrobytu” i w iększą ryn
kową konkurencję. „To wszystko oznacza większe i bardziej dynamicz
ne rynki dla kom panii europejskich. M niejsze pensje, przywileje 
i podatki nowych krajów są  także dobre, nie złe, dla Europy”25. Aby 
taki scenariusz stał się faktem, “The Economist” postuluje, aby obec
ne kraje UE zaczęły redukować koszty, ograniczać przywileje i podej
mować reformy ekonomiczne. Inaczej część firm zachodnioeuropej
skich, głównie niem ieckich, może przenieść produkcję do nowych 
członków UE -  pomimo opisywania takich posunięć jako „niepatrio- 
tyczne”26. W budzącej ogromne kontrowersje kwestii napływu taniej 
siły roboczej z nowo przyjętych krajów, która to, głównie według eu
ropejskich związków zawodowych, spowoduje wypieranie pracowni
ków z krajów „piętnastki” z ich stanowisk i, w konsekwencji, wzrost 
bezrobocia, “The Economist” uważa, że napływ emigrantów zarobko
wych z nowych krajów członkowskich będzie zjawiskiem korzystnym 
dla obecnych członków UE. „Według UE, najbardziej rozpowszech
niona przez gazety w tym roku historia to zagrożenie bycia zalanym 
przez fale emigrantów z środkowej i wschodniej Europy, którzy ukrad
ną miejsca pracy lub zostaną na zasiłkach (lub zrobią obie te rzeczy).

Ibidem.
-4 The Futurę of Europc..., s. 28 (tłum. własne).

Fanfarę...
211W tym przypadku chodzi o wypowiedź Ludwiga Brauna, przewodniczącego orga

nizacji zrzeszającej niemieckich przedsiębiorców, który doradził swym członkom ra
czej inwestowanie w Europie Środkowej niż czekanie na lepszą politykę Niemiec. Kanc
lerz Gerhard Schróder zarzucił mu brak patriotyzmu. Por. Dancing on Irish Jig. ‘T h e  
Economist", 17 April 2004. s. 32.
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Już m iasta takie, jak Londyn, ro ją się od sprzątaczy i pracowników 
budowlanych z Wschodniej Europy. Jes t to znak do obaw o rozszerze
nie, który większość krajów członkowskich wykorzystała do ustano
wienia barier dla wolnego przepływu pracowników z nowych krajów
-  pomimo że w dłuższej perspektywie większość krajów Zachodniej 
Europy potrzebuje więcej em igrantów”27. „Z odrobiną szczęścia oba
wy o napływ emigrantów okażą się płonne i restrykcje szybko zostaną 
zniesione”28. Reasumując, “The Economist” podkreśla szanse w iążą
ce się z procesem integracji, głównie na płaszczyźnie ekonomicznej, 
zarówno dla nowych, jak  i starych członków UE. Polska jest opisana 
jako kraj mocno broniący swoich narodowych interesów, co jednakże 
nie spotyka się z krytyką redakcji -  wręcz przeciwnie, można zauw a
żyć zachętę do podtrzymywania takiego stanowiska. Zwraca się jed
nak uwagę na zbyt krótkowzroczną politykę naszego kraju, sprowa
dzającą się głównie do wywalczenia jak największych kwot finanso
wych z Brukseli wraz z jednoczesną możliwością ich niewykorzysta
nia z powodu niesprawności adm inistracji publicznej, niestabilności 
politycznej, a także braków w zakresie planowania.

Spory wokół Konstytucji Europejskiej

Spory dotyczące Konstytucji Europejskiej zdominowały wydarze
nia na europejskiej scenie politycznej i potwierdzają -  jak się wydaje
-  kolejne pęknięcie w Unii -  tym razem  na linii zwolenników i prze
ciwników Konstytucji. „W ostatnim  roku Polska zaistniała jako naj
większy przeciwnik nowej konstytucji”29 -  zauważa “The Economist”. 
Nie da się ukryć, że jesteśmy tak  postrzegani w krajach Europy Za
chodniej, pomimo że duże zastrzeżenia do projektu zgłaszały także 
Hiszpania i Wielka Brytania: „Hiszpania [artykuł ten został napisany 
jeszcze przed wyborami w Hiszpanii, w których to popierająca tw ar
de stanowisko wobec UE hiszpańska P artia  Ludowa Jose M arii Aznara 
została pokonana przez prezentującego się jako zwolennik kompro
misu Luisa Rodrigueza Zapatero i jego Partię Socjalistyczną -  Ł.S.] 
i Polska są  gorącymi przeciwnikami propozycji liczenia głosów za po
mocą »podwójnej większości«: to znaczy, gdy decyzja może być podję
ta, jeżeli zwyczajna większość krajów, z 3/5 ludności UE, wyraża na 
n ią  zgodę. Hiszpanie i Polacy chcą bardziej kompleksowego systemu

27 The Future of Europe..., s. 26 (tłum. własne).
2,M  Golden Age. “The Economist”, 28 February 2004, s. 36 i nast. (tium. własne).

The Future of Europe..., s. 27 (tłum. własne).
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głosowania, ustalonego trzy la ta  tem u w Nicei, który daje im nie
proporcjonalnie dużą liczbę głosów -  27, wobec 29, jakie m ają Niem
cy, pomimo że Niemcy posiadają dwukrotnie więcej mieszkańców. Za
pisy nowej konstytucji poprawiają pozycję Niemiec. Polacy twierdzą, 
że ratyfikowali członkostwo w UE na podstawie trak ta tu  nicejskie
go, więc nie powinien on być zmieniany”30. „Propozycje [konwentu -  
Ł.S.] wzm acniają władzę dużych krajów. Niemcy na przykład m ają 
9,2% siły głosów w UE wedle zapisów z Nicei i 18,2% -  według nowe
go planu. [...] średnie kraje, czyli Hiszpania i Polska, są  czystymi prze
granymi. Nic więc dziwnego, że twierdzą, iż nie mogą zaakceptować 
zmian”31.

Wielka B rytania zgłaszała zastrzeżenia dotyczące wspólnej poli
tyki zagranicznej i obronnej. Redakcja zauważa, że projekt konstytu
cji budzi kontrowersje wśród wielu krajów unii, ale większość sądzi, 
że jest wynikiem szerokiego kompromisu: „Było wiele dyskutowania 
nad tym dokumentem. Kilka rządów narzekało, że jest pozbawiony 
prawdziwie federalistycznej wizji. Inne obawiały się, że ta  wizja idzie 
za daleko, na przykład przez danie unii nowych kompetencji w takich 
dziedzinach, jak  prawo kryminalne. Ale większość sądzi, że zapisy są 
zbalansowanym kompromisem pomiędzy federalistam i i antyfedera- 
listam i, starym i a nowymi członkami, pomiędzy dużymi a małymi 
krajam i i w konsekwencji nadm ierna ingerencja w zapisy grozi upad
kiem całego projektu”32. “The Economist” ponadto odnotowuje, że tekst 
uchwalony przez konwent jest nieelegancki, trudny do zrozumienia 
i całkowicie rozczarowujący, że nie satysfakcjonuje ani federalistów ani 
antyfederalistów. Dlatego w czerwcu ta gazeta wezwała do wrzucenia 
trak ta tu  do kosza i opracowania nowej, prostszej i bardziej przejrzy
stej konstytucji, która naprawdę zbliży Europę do ludzi. Niestety, jest 
to obecnie mało prawdopodobne. „Europejskie rządy powinny potrak
tować tekst konwentu nie jako zdefiniowaną konstytucję [...], ale jako 
kolejny trak ta t, jak te z M aastricht, Amsterdamu czy z Nicei”33. Tygod
nik wskazywał także na niechęć, między innymi Polski, do koncep
cji wspólnej polityki obronnej i polityki podatkowej. „Wielka B ryta
nia, Irlandia, Polska i Szwecja także darzą niechęcią ideę supermini- 
stra  spraw  zagranicznych UE, ponieważ trąci to zbytnio superpań-

10 A Little Bit of Editing -  or Will End Up in the Bin? “The Economist”, 4 October 
2003, s. 28 (tłum. własne).

11 Might it All  7hmble Down? “The Economist”, 13 December 2003, s. 27—28 (tłum. 
własne).

32 A Little Bit...
1:1 Roman Carnival.  “The Economist”, 4 December 2003, s. 15 (tłum. własne).
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stwem ”34. „[...] Jack Straw, brytyjski m inister spraw zagranicznych 
oświadczył, że Anglia nie zaakceptuje żadnej ugody, której sprzeciwi 
się Polska; wygląda na to, że mając zapewnioną tak ą  obietnicę, w za
mian, Polska będzie popierać Wielką Brytanię w jej stanowisku wo
bec polityki obronnej i podatkowej”35. Wszystkie te opinie w skazują 
na znaczne rozbieżności stanowisk wielu państw  europejskich w kwe
stii Konstytucji UE. Nie tylko Polska czy Hiszpania były niezadowo
lone z tekstu  proponowanego przez konwent.

12 grudnia 2003 roku podczas szczytu w Rzymie przywódcy k ra 
jów UE, a także krajów kandydackich mieli uzgodnić ostateczny tekst 
konstytucji. Próba ta  zakończyła się niepowodzeniem, za co, w dużej 
mierze, obwiniano Polskę. Zarzucano Polsce nieustępliw ość i b rak  
woli kompromisu. “The Economist” zauważa, że faktycznie Polska 
i H iszpania naciskały na system głosowania przyjęty w trak tacie n i
cejskim, co było głównym punktem  spornym. „Ale prawda jest nieco 
bardziej skomplikowana. Po zakończeniu negocjacji podkreślano fakt, 
że Hiszpania i Niemcy były gotowe do kompromisu. Nawet nieskora 
do zmiany własnego stanow iska Polska sugerowała, że może zaak
ceptować ideę, że system »podwójnej większości« powinien być wpro
wadzony w 2014. To prezydent Francji Jacques Chirac był najbardziej 
uparty, »Francja nie przyszła tu ta j negocjować« -  podsumował. D la
czego Francuzi byli gotowi doprowadzić do załam ania negocjacji? Jed 
n ą  z odpowiedzi może być fakt, że s tracą  złudzenia dotyczące szyb
kiego powstania Europy 25 krajów i podpisują się w zam ian pod ideą 
»twardego jądra Europy«, w którym małe kraje pod przywództwem, 
naturalnie, Francji i Niemiec in tegrują się szybciej. Francuzi byli też 
zszokowani nieliczącym się z ich opinią stanowiskiem  nowych k ra 
jów, takich jak Polska, popierających Amerykę w przededniu wojny 
z Irakiem. Fiasko negocjacji konstytucyjnych może stanowić pretekst 
do nacisków ze strony Francji, że poszerzona UE może być niefunk
cjonalna, więc »twarde jądro Europy« jest potrzebne”36. Konkluzja “The 
Economist” jest prosta -  to głównie stanowisko Francji doprowadziło 
do fiaska szczytu w Brukseli. Pomimo to “The Economist” widzi moż
liwość kompromisu: „Jeżeli Polska, H iszpania i Niemcy były gotowe 
do kompromisu w Brukseli, podstawa ugody może zostać znalezio
na”37. Autorzy tekstu podkreślają też możliwość wywierania nacisków

IJ An Inter-Governmental Thg-of-War. “The Economist”, 22 Novem ber 2003, s. 35 
(tłum. własne).

:l"' Ibidem.
:li; Who Killed the Constitution?  “The Economist”, 20 December 2004, s. 35 (tłum. 

własne).
17 Ibidem.
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na Polskę: „Niemcy już zagroziły Hiszpanii i Polsce ich ukaraniem  
przy podziale funduszy regionalnych”38. Jednakże podkreśla się fakt, 
że Niemcy nie powinny pogarszać stosunków z Polską: „Nawet Niem
cy mogą zastanowić się nad ideą »twardego jądra«, która oznacza po
gorszenie relacji z Polską. Chłodniejsze głowy w Berlinie wiedzą, że 
długoterminowa poprawa stosunków z Polską jest strategicznym i eko
nomicznym niemieckim interesem ”39. “The Economist” zauważa też 
wpływ zmiany ekipy rządowej w Madrycie na kwestie dotyczące s ta 
nowiska Polski wobec konstytucji. „Hiszpański i polski rząd zabloko
wały porozumienie w grudniu. Ale bomby wpłynęły na rezu ltat hisz
pańskich wyborów i nowy socjalistyczny rząd natychm iast stwierdził, 
że pragnie szybkiej ugody dotyczącej konstytucji. Polacy, obawiający 
się izolacji, zmienili swoją pozycję, stwierdzając, że mogą zaakcepto
wać jakiś w arian t »podwójnej większości«, k tó rą  poprzednio odrzu
cali”40. Aczkolwiek jeszcze raz podkreślono gotowość Polski i H iszpa
nii do ustępstw: „Długo przedtem, nim wybuchły bomby, Hiszpanie 
i Polacy byli znani z gotowości do kompromisu”41.

Podsumowując, spory wokół konstytucji spowodowały ochłodze
nie stosunków Polski z Niemcami i Francją. Różne spojrzenie na kon
cepcje UE, a zwłaszcza rozbieżności w kwestii „podwójnej większo
ści” i siły głosów, leżą u podstaw tego sporu. “The Economist” trafnie 
przewidział możliwość kompromisu, czego dowiódł szczyt w Brukseli 
w czerwcu 2004 roku. Przywódcy krajów UE uchwalili wspólny tekst 
konstytucji, jednakże fakt, że kilka krajów niechętnych konstytucji -  
w tym Polska -  zapowiada referendum  w tej kwestii, powoduje, iż 
szanse wejścia w życie tego aktu prawnego są  niewielkie. “The Eco
nom ist” naśw ietla przedstaw ione problemy stanowiące linię sporu 
pomiędzy Polską i liderami UE, i nie krytykuje Polski za jej stanowi
sko. Ten fakt jest, można to stwierdzić z dużą dozą prawdopodobień
stwa, pochodną stanowiska “The Economist” wobec Konstytucji UE.

Stosunki Polski z sąsiadami

Omawiając tę kwestię naśw ietloną w “The Economist”, należy za
uważyć, że obecne relacje polsko-niemieckie są  w dużej mierze odbi
ciem konfliktu na linii Berlin-W arszawa dotyczącego Konstytucji UE.

Ibidem, s. 36.
:l!l Ibidem.
10 A Constitutional Revival. “The Economist”, 3 April 2004, s. 33 (tłum. własne).
41 Ibidem.
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Stosunkom polsko-niemieckim poświęcono oddzielne artykuły. Zauwa
ża się, że pomimo iż Unia Europejska powstała w reakcji na II wojnę 
światową, a jej liderzy dysku tu ją  obecnie o lim itach połowów ryb, 
a nie o granicach, wspom nienia o wojnie w ydostają się czasem na 
powierzchnię42. „Główna konfrontacja nastąpiła pomiędzy Niemcami 
a Polską [...]. Była to raczej dysputa pomiędzy dwoma demokratycz
nymi rządam i nad prawami głosowania, umiejscowiona w ram ach wie
lostronnych negocjacji niż mierzona siłą  zbrojną. Niemcy chcą, aby 
siła głosów w UE była odbiciem liczby ludności, która daje im dwa 
razy większą siłę niż Polsce. Polacy przewodzą obronie obecnego sys
temu, który daje im niemalże takie same wpływy, jak Niemcom. Pola
cy nie w spom inają bezpośrednio wojny w jakichkolw iek umowach 
z Niemcami. Nie potrzebują tego. Jes t zrozumiałe w ich stwierdzeniach, 
że nie przestraszą się żądań ich większego i potężniejszego sąsiada. 
Zapytany przez BBC, czy nie obawia się, że jego kraj może ucierpieć 
za sp raw ą Niemiec przez swoją u p a rtą  postawę, prezydent Polski 
A leksander Kwaśniewski stw ierdził zdenerwowany, iż jego kraj nie 
obawia się cierpienia: historia Polski jest naznaczona cierpieniem”43.

“The Economist” zauważa, że ustępliwość niemiecka wobec Polski, 
motywowana historycznie, wyczerpuje się. „To nowość. W długich 
i skomplikowanych negocjacjach dotyczących poszerzenia, które miały 
miejsce od 1990 roku, Niemcy popierały sprawę Polski, robiąc wiele 
dobrego dla naprawy stosunków ze swoim wschodnim sąsiadem. Kiedy 
inne kraje stwierdzały ostrożnie, że Polska może nie być gotowa do 
akcesji w pierwszej fali nowych krajów, Niemcy były zawsze gotowe 
do podkreślania, że ekspansja UE bez Polski jest nic nie w arta. Obec
nie akcesja Polski jest pewna, więc Niemcy czują, że spłaciły swój dług 
w całości. Niemcy zaczęli podkreślać, że Polska jest nieodpowiedzial
na i arogancka w blokowaniu nowej konstytucji, nawet przed swoim 
wejściem do Unii [,..]”44. G ünter Verheugen, niemiecki komisarz eu
ropejski, odpowiedzialny za negocjacje akcesyjne, ostatnio przyznał 
przed Parlam entem  Europejskim, że prawie żałuje wszystkich wysił
ków, które uczynił dla Polski. W brukselskich ku luarach  podczas 
szczytu jeden z niemieckich dyplomatów stw ierdził, bez widocznej 
ironii: „Jak Polacy mogą się tak  zachowywać po tym wszystkim, co 
dla nich zrobiliśmy”. Nie tylko Polacy silnie dostrzegają wagę histo
rii. W trakcie szczytu można było odczuć „powiew” roku 1939 w reak
cji jednego z brytyjskich konserwatystów na sposób, w jaki zdeterm i

Of  Wars Weighted Votes. “The Economist”, 3 January 2004, s. 19 (tłum. własne).
Ibidem.

J l Ibidem.
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nowani Polacy zrujnowali plany dotyczące konstytucji UE i „odmówi
li akceptacji nierównego ich potraktow ania przez Niemcy”. Prawdo
podobnie najbardziej niesmaczny kom entarz w kuluarach pochodził 
od szwedzkiego dyplomaty, który zauważył: „Może Polacy mogliby 
osiągnąć równą siłę głosów z Niemcami przez policzenie wszystkich 
Polaków, których zabili Niemcy podczas wojny”. “The Economist” pod
kreśla , że pojednanie pomiędzy F ran c ją  a Niemcami było jednym  
z czynników powstania UE. Kwestia równości pomiędzy ofiarą i agre
sorem była fundamentem porozumienia. Przez ponad dekadę po zjed
noczeniu Niemiec, która zwiększyła liczbę ludności w stosunku do 
Francji, Francuzi podkreślali, że oba kraje powinny mieć tak ą  sam ą 
siłę głosów. Oficjalnie, Francja porzuciła to stanowisko tylko w 2002 
roku. ,,»W końcu musisz przystosować się do rzeczywistości« -  wyja
śnia francuski dyplomata. »Polacy m uszą zrobić to samo, w końcu«”45. 
Zbliżenie niemiecko-francuskie jest często przedstaw iane jako mo
del relacji polsko-niemieckich. Jednakże autorzy tekstu  zauważają, 
że Niemcy i Francuzi m ają za sobą pięćdziesiąt la t współpracy, m ają
cej na celu przezwyciężenie stereotypów i obaw, gdy tymczasem Pol
ska była w tym okresie zam knięta za „żelazną kurtyną”. Być może 
dlatego Francuzi i Niemcy argum entują, że polscy politycy są  ciągle 
przywiązani do starych idei narodowej niepodległości, podczas gdy 
oba te kraje przeszły do nowej jakości stosunków, opierającej się na 
świeżym spojrzeniu na takie kategorie, jak  „narodowe bezpieczeń
stwo” czy „narodowy in teres”46.

O stosunkach polsko-niemieckich trak tu je  też artykuł A Tale of 
Two Cities4T, ukazujący próby zbliżenia polsko-niemieckiego na przy
kładzie dwóch m iast Guben i Gubina, które do zakończenia II wojny 
światowej były jednym m iastem . „Prawie nigdzie Polacy i Niemcy 
nie żyją tak  blisko siebie, jak  w tym podwójnym mieście nad rzeką 
N ysą [...]”48. Podkreśla się próby zniwelowania różnic i stereotypów 
przez -  przykładowo — wspólną edukację młodzieży czy koordynację 
decyzji dotyczących miast. Pada pytanie: Czy oba m iasta mogą znów 
się połączyć? Na przeszkodzie stoją głównie czynniki ekonomiczno- 
-społeczne -  tak ie  jak  wysokie bezrobocie, m igracja mieszkańców, 
zwłaszcza niemieckiej części, w poszukiwaniu pracy czy chroniczny 
brak pieniędzy. Zauważa się fakt, że stosunki między mieszkańcami 
obu m iast nie są  nadmiernie bliskie — większość wybiera się na „drugą

Ibidem.
10 Ibidem.
17 A Tale of Two Cities. “The Economist”, 24 April 2004, s. 34.

Ibidem.
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stronę” głównie w celu dokonania zakupów, tylko nieliczna grupa po
siada tam  przyjaciół. „Zaledwie co dziesiąty Niemiec zna jakiegoś Po
laka”. “The Economist” podkreśla fakt, że to Polacy są  bardziej en tu 
zjastycznie nastaw ieni do zjednoczenia niż Niemcy. „84% populacji 
Gubina chce bliższej współpracy; 71% chce połączenia. W Guben pro
porcje te wynoszą zaledwie 52% i 44%. [...] Niemcy czują się zagroże
ni konkurencją polskich robotników. [...] droga do wspólnej przyszło
ści tych dwóch m iast wygląda wyboiście”49. “The Economist” zauwa
ża też, że rozszerzenie UE może przekształcić się w rozczarowanie, 
zwłaszcza na granicy, jeżeli politycy nie przekonają wyborców, że ich 
przyszłość jest wspólna.

Wspominając o relacjach polsko-niemieckich, nie można zapomnieć 
o stosunkach z naszymi wschodnimi sąsiadami, pomimo iż nie są  one 
zbytnio eksponowane na łam ach omawianego tygodnika. Można za
uważyć, że jeżeli ta  tem atyka jest poruszana, to raczej w kontekście 
skutków poszerzenia Unii Europejskiej, przykładowo -  wprowadze
nia wiz dla obywateli tych krajów przez Polskę czy też stosunków na 
linii UE-Moskwa. Zauważa się fakt, że większość z dziesięciu nowych 
członków UE była kiedyś satelitam i ZSRR, a samo rozszerzenie UE 
może mieć dla Rosji większe konsekwencje niż akcesja tych krajów 
do NATO -  czemu Rosja sprzeciwiała się dosyć stanowczo. Konse
kwencje to wspomniane już wizy czy też zamknięcie rynków dla ro
syjskich towarów niespełniających standardów  UE. „[...] Rosja jest 
zaskoczona spostrzeżeniem, że rozszerzenie UE może, w sensie p rak 
tycznym, mieć dla niej większe znaczenie niż wschodnie poszerzenie 
NATO, która to kwestia zmonopolizowała jej uwagę”50. Pojawia się też 
kwestia ewentualnego członkostwa Ukrainy czy też innych wschod
nich sąsiadów Polski w UE. „Strategia UE zwana »Szerszą Europą«, 
wzywa do zacieśnienia więzów z Białorusią, U krainą i Mołdawią, no
wymi sąsiadam i poszerzonej Unii. Polska porusza tem at oferowania 
im pełnego członkostwa w przyszłości. Ale Rosja widzi je jako jej blis
kich strategicznych aliantów, także jako naturalnych partnerów w in
teresach i członków poszerzonej rosyjskiej strefy wolnego handlu”51. 
Kolejna kwestia to szczelność granic poszerzonej Unii. Na przykła
dzie granicznego m iasta  Brześć “The Economist” porusza problem 
źle strzeżonej granicy, potencjalnego korytarza dla emigrantów z ubo
gich rejonów centralnej i wschodniej Azji. „Brześć stoi także przed, 
niemalże niezmierzonym, problemem. Dzięki olbrzymim i łatwym do

l!l Ibidem.
Dark Skies to the East. “The Economist”, 21 February 2004, s. 27 (tłum. własne).
Ibidem, s. 28.
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przekroczenia granicom Rosji, zachodnie graniczne regiony są  po
tencjalnym  tunelem  dla im igrantów z szerokich stepów C entralnej 
i Wschodniej Azji. [...] Centrum  dla uchodźców NEEKA52, położone 
w Zachodniej Ukrainie, jest barom etrem  wszelkich niepokojów z każ
dego zakątka Azji -  od Czeczenii do Chin -  stwierdza Albert Pirchak, 
jeden z dyrektorów. »Słyszeliśmy w radiu o problemach w Czeczenii, 
a tydzień później one pojawiły się tu taj, w postaci uchodźców«”53.

“The Economist” zauważa także, że duża liczba ludności z te re 
nów przygranicznych utrzymuje się z różnicy cen towarów, przykła
dowo benzyny. „Paliwo jest tańsze na Białorusi niż w Polsce i jeszcze 
tańsze na Ukrainie; ludzie zarabiają pieniądze na tych różnicach, prze
kupując celników, jeżeli trzeba. Po polskiej stronie droga do Brześcia 
jest pełna hurtowni, które specjalizują się w zaopatrywaniu tego »hand
lu wahadłowego«”54. W artykule pada pytanie: Co stanie się z tymi ludź
mi po wprowadzeniu wiz mogących znacznie utrudnić dotychczaso
wą ożywioną działalność gospodarczą, będącą źródłem utrzym ania wie
lu rodzin?55 Pojawia się też pytanie dotyczące Kaliningradu -  rosyj
skiej enklawy graniczącej z Polską i Litwą, która od maja 2004 roku 
jest wyspą na unijnym morzu. W porównaniu do tych krajów region 
ten jest ubogi, a luka ta będzie się jeszcze powiększać. Redakcja pod
kreśla wysoką liczbę nosicieli w irusa HIV w obwodzie kaliningradz
kim -  jedną z największych w Europie. Dodatkowo nikt nie ma pomy
słu, jak rozwiązać problem Kaliningradu. „[...] zrobiono niewiele, aby 
pobudzić rozwój gospodarczy regionu, natom iast wiele uczyniono, aby 
zachęcić do szmuglu i korupcji”55. Pada stwierdzenie, że Rosja może 
wykorzystywać kwestię K aliningradu w rozgrywkach dyplomatycz
nych z UE: „Podkreślanie izolacji Kaliningradu i obwinianie UE za 
jej powiększenie jest użyteczne dla Rosji. Podsyca to niechęć wobec 
rozszerzenia UE, co Rosja może starać  się wykorzystać w negocja
cjach z Unią”57. Czarnym scenariuszem według “The Economist” jest 
zainstalowanie wyrzutni taktycznych pocisków nuklearnych w obwo
dzie kaliningradzkim . Co gorsza, w takiej sytuacji UE nie mogłaby 
wiele uczynić, aby temu przeszkodzić. Wszystkie poruszone proble
my dotyczą bezpośrednio Polski, z racji, że to Polska jest obecnie wschod

3- Nazwa organizacji dobroczynnej na Ukrainie.
3,1 Behind the Crystal Curtains.  “The Economist”, 25 October 2003, s. 23 (tlum. 

własne).
31 Ibidem, s. 22.
33 Ibidem.
3li Deplore It, Then Ignore It. “The Economist”, 22 November 2003, s. 8 (tłum. w łas

ne).
37 Ibidem.
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nią rubieżą UE. “The Economist” odnotowuje, że „UE może mieć ja 
kieś wpływy w Europie Wschodniej i że w jak  najlepszym interesie 
Polski jest współdecydowanie, w możliwie jak największym stopniu, 
jak wpływy te będą użyte. [...] Polska zna Rosję dobrze (niektórzy 
Polacy twierdzą, że zbyt dobrze)”58.

Sprawy wewnętrzne Polski

W poprzednich podrozdziałach koncentrowałem się na stosunkach 
Polski z UE i, częściowo, jej największym i najważniejszym sąsiadem 
-  Niemcami. Nie tylko wydarzenia z tej dziedziny są  tem atyką a rty 
kułów dotyczących Polski. Poruszane są  także zagadnienia dotyczące 
sytuacji wewnętrznej Polski. “The Economist” zwraca uwagę na za
grożenia związane ze wzrostem znaczenia partii głoszących hasła po
pulistyczne i, generalnie, niestabilnością sytuacji politycznej w Pol
sce: „George Bush powinien zostać postawiony przed sądem za in te r
wencję w Iraku. Polska powinna wyjść z Unii Europejskiej, jeżeli wa
runki członkostwa nie będą lepsze. Połowa rezerw Narodowego Ban
ku Polskiego powinna być użyta do dotowania tanich pożyczek dla 
farmerów. I jeżeli waluta się zdewaluuje, nie będzie to żadną trage
dią: pieniądz jest i tak  przewartościowany. Niewiarygodny manifest? 
Prawdopodobnie nie. Około 20%-30% polskich wyborców popiera 
autora tych pomysłów, Andrzeja Leppera, byłego boksera, który cią
gle trzym a worek treningowy w swoim biurze. W zrasta wpływ jego 
lewicowej, populistycznej partii, Samoobrony [...], pierwszej lub d ru
giej w większości sondaży. Jej główny rywal to prawicowa p a rtia  
Platforma Obywatelska, która zmierza w stronę liberalizm u w kwe
stiach ekonomicznych i konserwatyzm u -  w społecznych. Obie wy
przedzają rządzącą partię  socjalistyczną, SLD, której lider, Leszek 
Miller, zrezygnował ze stanowiska premiera 2 maja, dzień po akcesji 
Polski do Unii Europejskiej”59. W dalszej części artykułu autorzy tek
stu trafnie odnotowują zawirowania na polskiej scenie politycznej -  
problem uzyskania wotum zaufania przez rząd M arka Belki, powsta
nie konkurencyjnej dla SLD Socjaldemokracji RP, która ma nadzieję 
na „[...] odcięcie się od afer, które przyczyniły się do upadku rządu Mil
lera”60. “The Economist” zauważa, że okres rządów Millera, pomimo

Between the West and  East..., s. 11.
,!l When Populism Trumps Socialism.  “The Economist”, 8 May 2004, s. 27 (tłum. 
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11(1 Ibidem.



Obraz Polski w tygodniku "The Economist" 235

odnotowanego wzrostu gospodarczego, przyczynił się do zniechęce
nia inwestorów i powiększenia deficytu budżetowego. W kwestii ro
snącej popularności Samoobrony podkreśla się fakt, że jej zwolennicy 
to ludzie, którzy stracili na transform acji gospodarczej i do których 
łatwo tra fia ją  obietnice zm niejszenia bezrobocia o połowę w ciągu 
czterech lat, podwyższenia zasiłków, wprowadzenia systemów robót 
publicznych czy chronienia tego, co pozostało z państwowego prze
mysłu61.

Podkreśla się, że obie konkurujące z sobą partie, Platforma i Samo
obrona, są za akcesją Polski do UE. Różnice pomiędzy nimi sprowa
dzają się do tego, że Samoobrona pragnie powiększenia dla Polski 
kontyngentów i kwot produkcyjnych mleka, stali, i grozi secesją w przy
padku niespełnienia tych warunków. N atom iast Platforma, a dokład
nie jej lider Jan  Rokita, ukuł błyskotliwe hasło „Nicea albo śmierć” -  
aby walczyć o zachowanie ustaleń trak ta tu  nicejskiego. Jednakże nie
sie to z sobą pewne niebezpieczeństwo: „Bojowe metody panów Roki
ty i Leppera są  pożywką dla obaw społeczeństwa w Polsce na tem at 
korzyści członkostwa w UE -  i spowodowały niezgodę na politykę 
iracką, która pozostawiła Polskę i inne nowe kraje w poczuciu bycia 
obrażanym lub patronalizowanym  przez Francję i Niemcy. W szyst
kim nowym krajom UE Polska jawi się jako kraj najbardziej ochoczy 
do odrzucenia zapisów konstytucji, jeżeli dojdzie do referendum, które 
uważa się za bardzo prawdopodobne”62. Fakt, że wybory do P a rla 
m entu Europejskiego będą swoistym testem  popularności obu partii, 
nie um knął redakcji “The Economist”. Podkreśla się też, że zwycię
stwo Samoobrony może odbić się szerokim echem w krajach Europy 
Środkowej, będąc swoistą „wodą na młyn” tamtejszych partii populi
stycznych, jak Komunistyczna Partia  Czech „Smer” i HZDS na Sło
wacji. “The Economist” rozważa też ewentualne scenariusze w wypad
ku rządów Samoobrony, wskazując na potencjalnych jej koalicjantów 
(Polskie Stronnictwo Ludowe, część SLD, antyunijna Liga Polskich 
Rodzin), lub też zwycięstwa Platform y -  prawdopodobna koalicja 
z Prawem i Sprawiedliwością, a także^ z nowymi socjaldemokratami: 
„To może być obiecująca kombinacja, ale jeżeli zadziała szybko -  zmniej
szy deficyt budżetowy, uniknie pułapek afer i skandali, i będzie w s ta 
nie zarządzać napływającymi funduszami unijnymi, redukując bezro
bocie i utrzymując wzrost gospodarczy [...]. Porażka Platformy Oby
w atelskiej, z drugiej strony, zepchnie Polskę w stronę populizmu: 
oznacza to dojście populistów do władzy i pozwolenie im na zrobienie

111 Ibidem.
,a Ibidem, s. 28.
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bałaganu -  także w skali całego kraju”63. Popularność lidera Platfor
my Obywatelskiej Jan a  M arii Rokity także została odnotowana przez 
“The Economist”. Trafnie zauważono, że po długim okresie skandali 
w łonie rządzącego Polską SLD zaufanie do polityków spadło ra p 
townie64. Na tym tle rozbłysła gwiazda Jan a  Rokity: „Nową gwiazdą 
jest Jan  Rokita, parlam entarny  lider prawicowej opozycyjnej partii, 
Platformy Obywatelskiej”63. Tygodnik podkreśla, że jego gwiazda zaja
śniała blaskiem podczas obrad Komisji Śledczej badającej wątki „afery 
Rywina”. Dzięki odegraniu głównej roli we wspomnianej komisji Ro
k ita  potrafił zaprezentować się jako „sprawiedliwy wśród gangste
rów”, uczciwy polityk. Jego popularność przełożyła się na wzrost no
towań Platformy, co jest dobrą wiadomością dla polskiej demokracji: 
„Wzrost notowań Platformy jest dobrą wiadomością dla polskiej de
mokracji, sugeruje bowiem, że antyrządowy sprzeciw pracuje na ko
rzyść partii odpowiedzialnej prawicy -  a nie, co wyglądało dosyć praw 
dopodobnie -  dla nieodpowiedzialnych populistów na obu końcach 
politycznego spektrum ”66. Redakcja wskazuje też na odkładanie nie
zbędnych reform przez gabinet Millera: „Ostatniego miesiąca IMF67 
stwierdził, że polski sektor publiczny jest »nieefektywny i źle działa
jący, ze złym wykorzystaniem transferów  socjalnych, nieefektywny
mi przedsięwzięciami publicznymi i wysokim oraz rosnącym długiem 
publicznym«. [...] cięcia w wydatkach budżetowych mogą rozzłościć 
elektorat SLD. Rząd Millera zgadza się, że cięcia są  niezbędne, ale pró
buje je odłożyć na 2005 rok i dalej -  kiedy to ktoś inny, być może Jan  
Rokita, będzie u władzy i będzie musiał sobie z tym poradzić”68.

Kwestie gospodarcze dotyczące Polski także przewijają się na ła 
mach “The Economist”. Tygodnik zauważa zastopowanie prywatyzacji 
w Polsce -  zwłaszcza sektora energetycznego, a także ubezpieczenio
wego69. Pogarsza to wizerunek Polski w oczach zagranicznych inwe
storów i może doprowadzić do opóźnienia restruk tu ryzacji niezbyt 
dobrze zarządzanych i nieefektywnych sektorów. W kwestii sektora 
ubezpieczeń pojawia się wątek konfliktu Państwowego Zakładu Ubez

0:1 Ibidem. O populizmie w Europie Środkowej -  w tym Polsce -  por. Populist Watch. 
“The Economist", 19 April 2004, s. 23.

111 Szerzej o tym zjawisku, niebędącym tylko polską specjalnością por. Happiness 
Begins Abroad. “The Economist”, 13 March 2004, s. 36.

Rokita'» Lift Off. “The Economist”, 6 December 2003, s. 26 (tłum. własne).
“i; Ibidem.
|;T International Monetary Fund -  Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
IW R okitas  Lift Off...
1,1 Por. Stranded.  “The Economist”, 31 January 2004, s. 55. Także: Home Protection. 
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pieczeń z kom panią Eureko, która zakupiła pakiet mniejszościowy 
PZU i pragnie przejąć nad nim kontrolę. Pojawiają się opinie, że nie
chęć do prywatyzacji PZU jest spowodowana tym, że ubezpieczyciel 
był źródłem nieprzejrzystego finansowego poparcia dla rządu post
kom unistów 70.

W “The Economist” nie zabrakło także wzmianki o prezesie NBP 
Leszku Balcerowiczu. Podtytuł artykułu  The Balcerowicz’s effect71 -  
Szef polskiego banku centralnego odniósł ogromny sukces jest dowo
dem uznania dla działań podejmowanych przez prezesa NBP. W arty 
kule konfrontuje się dokonania dwóch banków centralnych. „Weź dwa 
średniej wielkości kraje w Europie Środkowej. Oba przyłączą się do 
UE w maju. Oba m ają chętne do wydawania pieniędzy socjalistyczne 
rządy. W obu krajach spodziewa się wysokiego wzrostu PKB. W obu 
krajach deficyt budżetowy jest prognozowany na 5% PKB. Oba chcą 
dołączyć do strefy euro w ciągu pięciu lat. Ale jeden z nich, Węgry, zma
ga się ze stopą procentową większą o siedem punktów procentowych 
niż w drugim kraju -  Polsce”72. Tygodnik podkreśla, że jest to zasługa 
polityki monetarnej. Dodatkowo, waluta jest stosunkowo stabilna, in
flacja spadła z 10,1% w 2000 roku do 0,7% w roku 2003, a osłabienie 
złotego przebiega stopniowo i łagodnie, co wywołuje radość u ekspor
terów. „Dziewięciu członków Rady Polityki Pieniężnej może patrzeć 
z dum ą na efekty ich pracy [...]”7t.

W kwestii integracji Polski z UE padło pytanie o możliwość osiąg
nięcia 50% frekwencji w referendum 7-8 czerwca 2003 roku na tem at 
przystąpienia Polski do Unii. “The Economist” podkreśla, że wynik 
referendum będzie śledzony z uwagą z racji tego, że „Polska jest naj
większym krajem  z dziesięciu kandydatów [...]. Jako jedyna pośród 
nowych członków będzie miała wiodący głos we wszystkich decyzjach 
UE. Jej priorytety to zabezpieczenie subsydiów dla swoich rolników; 
lobbowanie dla członkostwa Ukrainy w UE w dłuższej perspektywie 
i trzymanie UE z dala od »rodzinnych« problemów, takich jak rozwody 
i aborcja, gdzie Polska obawia się rozcieńczenia dominujących w niej 
wartości chrześcijańskich”7’. Jak  pokazała historia, obawy o frekwen
cję okazały się płonne, problemy do rozwiązania pozostały.

Sumując tę część, należy podkreślić dobrą orientację “The Econo
m ist” w m eandrach polskiej polityki i ekonomii. Tygodnik wskazuje

711 Home Protection...
■' The Balcerowiez's Effect. ‘T he Economist”, 31 January 2004, s. 62 (tłum. własne).

Ibidem.
7:1 Ibidem.
71 Ibidem.
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problemy Polski -  takie jak duże bezrobocie, niechęć do reform i pry
watyzacji, wzrost tendencji populistycznych czy wysoki dług publicz
ny. Podkreśla też jednak rozsądną politykę m onetarną i wysoki wzrost 
gospodarczy. Zauważa się, że wymienione problemy to nie tylko pol
ska specyfika -  wysoki deficyt budżetowy, populizm, bezrobocie to 
bolączki wielu europejskich krajów, i na tym tle Polska nie jawi się 
jako wyspa populizmu, socjalizmu, pieniactwa i głupoty na oceanie 
europejskiego rozsądku i opanowania, zwłaszcza w kwestiach ekono
micznych.

Polska a Irak, NATO i Wspólna Polityka Obronna UE

Problem atyka ta, jak już wcześniej zostało wspomniane, stała  się 
kolejną lin ią  podziału między Polską a Francją i Niemcami czy, jak to 
określił Donald Rumsfeld -  sekretarz obrony USA, między s ta rą  a nową 
Europą. „Polska ma silny instynkt proatlantycki, co czyni ją  sojuszni
kiem  Wielkiej B rytanii w kw estii Europejskiej W spólnej Polityki 
Obronnej. Polska dwukrotnie wywołała niezadowolenie Francji tego 
roku, raz wybierając am erykańskie myśliwce wielozadaniowe F-16 
dla swoich sił powietrznych i dwa -  przez poparcie Amerykanów w ich 
wojnie z Irakiem , pomimo silnej publicznej krytyki nowych państw  
UE ze strony prezydenta Francji Jacques’a Chiraca. Polska została 
zauważona i, w tym sensie, wygrała dyplomatycznie dzięki Irakowi. 
Przez działanie na skalę międzynarodową wzmocniła swój prawdo
podobny wpływ w UE i potwierdziła opinię najlepszego przyjaciela 
Ameryki na kontynencie”75. „Polacy są  liderami natowskich młodych- 
-gniewnych. Polska, która przyłączyła się do NATO i jest dużym, sil
nym (ze względu na populację i obszar) krajem  z nowych członków, 
wysłała swoje wojska do Iraku. [...] Polacy pragną, aby ONZ uchwali
ła rezolucję błogosławiącą wojnę w Iraku, ale prawdopodobnie pójdzie 
naw et bez niej -  jak długo Ameryka i inni zgodzą się za to płacić”™. 
„The Economist” zauważa, że każde poparcie dla USA w tej wojnie 
czyni anglosaksońską krucjatę mniej egzotyczną. „I polska przygoda 
w Iraku może, w końcu, pomóc raczej zniwelować podziały w Europie 
i pomiędzy Ameryką a Europą, niż je powiększyć”77. W konsekwencji, 
Polska może stać się bardziej natowskim koniem trojańskim  niż am e
rykańskim  osłem. “The Economist” uważa, że jesteśm y wiarygodnym

’ ’ Ibidem.
7,i Is Poland America 's Donkey.
77 Ibidem.
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sojusznikiem USA, a nasz sprzeciw wobec budowania wspólnej poli
tyki obronnej UE wiąże się z obawami dotyczącymi m arginalizowa
nia roli NATO i próby podjęcia swoistej rywalizacji z USA, które Pol
ska postrzega jako gw aranta swojego bezpieczeństwa.

Podsumowując, “The Economist” uważa, że „Polska [...] jest wiel
kim krajem  granicznym pomiędzy Wschodem a Zachodem. [...] Musi 
dowieść, że je st silnym i przewidującym  krajem , nie tylko dużym 
i upartym . Musi podjąć wyzwanie, aby uczynić Europę prosperującą 
i martwić się mniej o włożenie gotówki w kieszeń własnych farmerów. 
Musi podnieść poziom swojej gry”78. Problemy trapiące Polskę nie są  
czymś wyjątkowym i niepowtarzalnym.

™Between the West and East...

Łukasz Stach



Wojciech Szymborski: Doktryna Busha 
Bydgoszcz 2004, s. 212

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych -  „samotnego super
mocarstwa” w świecie pozimnowojennym -  stanowi jedną z zasadni
czych determ inant kształtujących światowy ład. Nie ulega wątpliwo
ści, iż od kilku stuleci to właśnie strategie i doktryny am erykańskich 
przywódców stały się jednym z filarów globalnego porządku. Wybory 
prezydenckie, jakie odbywają się w USA z czteroletnią częstotliwo
ścią, skłaniają każdorazowo do refleksji nad możliwością pojawienia 
się w kręgach Waszyngtonu nowej wizji świata, nad większym zaan
gażowaniem Białego Domu w sprawy globalne (traktowaniem  „ame
rykańskiego interesu narodowego” w kategoriach „misyjności”) bądź 
też nad ciążeniem w kierunku powrotu do polityki izolacjonizmu, do 
trak tow ania  pojęcia „am erykański in teres narodowy” w sposób za
wężony. Kwestią o znaczeniu priorytetowym wciąż pozostaje charak
ter amerykańskiego zaangażowania w świecie, rola, jak ą  am erykań
ski establishm ent wyznacza organizacjom międzynarodowym (w szcze
gólności sojuszowi północnoatlantyckiem u i O rganizacji Narodów 
Zjednoczonych) oraz państwom  sojuszniczym (członkom Unii Euro
pejskiej, Rosji czy Chinom), w konsekwencji zaś -  odpowiedź na k lu
czowe pytanie: U nilateralizm  czy m ultilateralizm  am erykańskiej s tra 
tegii dominacji w świecie?

Konieczne wydaje się w tym momencie podkreślenie, iż po wyda
rzeniach, jakie miały miejsce w USA 11 września 2001 roku, atakach fun
damentalistów islamskich na World Trade Center i Pentagon, a w re
zultacie -  zachwianiu am erykańskiej wiary w bezpieczeństwo i nie
tykalność samej Ameryki, odpowiedź na pytanie o charak ter strate-
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gii Białego Domu budzi -  jak się wydaje -  coraz mniej wątpliwości. 
Punktem  newralgicznym kształtowanego porządku światowego staje 
się zaś niewątpliwie m ateria amerykańskiej doktryny polityki zagra
nicznej, swoboda w interpretow aniu zasad praw a międzynarodowe
go (przestrzegania zasady pacta sunt servanda), tworzenie koalicji
0 charakterze internacjonalnym na zasadzie ad hoc, zarzucenie ka te 
gorii międzypaństwowego w spółdziałania na rzecz niepodważalnej 
dominacji, rywalizacji oraz podporządkowania słabszych graczy a re 
ny światowej supermocarstwu -  jako naturalnej tendencji w stosun
kach globalnych.

O podejściu unilateralnym w nowej strategii polityki zagranicznej
1 bezpieczeństwa świadczą chociażby: orędzie o stanie państw a wy
głoszone przez George’a W. Busha 29 stycznia 2002 roku inicjujące ideę 
„osi zła”, prezydenckie przemówienie w West Point z 2 czerwca 2002 
roku uznające legalność wojny prewencyjnej, a także Narodowa S tra 
tegia Bezpieczeństwa z września 2002 roku (s. 81-88) potwierdzająca 
wcześniej wskazane elem enty nowej „m ilitarnej polityki globalnej” 
Stanów Zjednoczonych.

Zarysowaną uprzednio, niezwykle istotną, ak tualną, a zarazem  
złożoną i unikatow ą w nauce polskiej problematykę podejmuje Woj
ciech Szymborski w swojej publikacji pt. Doktryna Busha. Praca ta  
zasługuje na szczególną uwagę z kilku chociażby względów. Po pierw
sze, autor, który doskonale orientuje się w przedmiocie am erykań
skiej polityki wewnętrznej i zagranicznej, jak również płynnie porusza 
się w płaszczyźnie realiów bliskowschodnich (jest autorem m.in. wie
lu artykułów  naukowych podejm ujących problem atykę B liskiego 
Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu izraelsko-pale
styńskiego oraz m aterii Zatoki Perskiej), potrafi w kluczowy sposób 
przedstawić podejmowane przez siebie kwestie. Po drugie, niezwyk
le umiejętnie dobiera i łączy elementy historyczne, których nie można 
pominąć w pracy, z sytuacją współczesną. Na szczególną uwagę zasłu
guje różnorodność, rzec można, iż momentami nawet skrajność, przy
taczanych przez au to ra  opinii i koncepcji wielu in te lek tu alistó w  
i znawców poruszanych zagadnień. W pracy nieustannie przewija się, 
charakterystyczna dla am erykańskiego establishm entu, dwubiegu- 
nowość postrzegania sytuacji międzynarodowej, ładu światowego oraz 
konieczności i możliwości wykorzystywania potęgi Stanów Zjedno
czonych. Perm anen tne  eksponow anie przez au tora  bipolarnej (li
beralnej i realistycznej -  neokonserwatywnej) percepcji globu wśród 
am erykańskich elit staje się dogodną i konieczną zarazem płaszczy
zn ą  lepszego zrozum ienia ważkich elem entów doktryny G eorge’a
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W. Busha (zarówno teoretycznych, jak  i zastosow anych in praxi). 
W artość omawianej publikacji podnosi ponadto dosyć bogaty m a
teriał faktograficzny, który został wykorzystany przez autora. Oprócz 
licznych dokumentów źródłowych (strategii i raportów amerykańskiej 
administracji) Wojciech Szymborski posłużył się również licznymi mo
nografiami, opracowaniami, rozprawami i artykułam i naukowymi.

Należy jednakże odnotować, iż mimo s tarań  autora, ty tuł pracy 
Doktryna Busha  nie stanowi w pełni odzwierciedlenia podejmowa
nej przez niego problem atyki. Jak  słusznie zauw aża sam  Wojciech 
Szymborski we Wstępie, podejmowanie tak  dynam icznych i wielo
aspektowych kw estii nie je st pozbawione ryzyka niekom pletności 
i ograniczoności przytaczanych faktów i ich interpretacji. Co ważne, 
stw arza to niebezpieczeństwo wartościowania faktów, ich weryfika
cji i selekcji według określonej skali ważności bądź też całkowitego 
pominięcia niektórych z nich (uznanych za mniej istotne z punktu wi
dzenia autora). W omawianej publikacji autorowi nie udało się unik
nąć takiego niebezpieczeństwa. Im plikacją dokonania owej n ieunik
nionej selekcji stało się zaś pewne zachwianie proporcji tem atycz
nych pracy. Autor za mało miejsca poświęcił teoretycznej m aterii i za
łożeniom samej doktryny prezydenta George’a W. Busha. W pracy 
zabrakło wyeksponowania wieloaspektowości założeń stra teg ii poli
tyki zagranicznej USA. Autor odniósł doktrynę zaledwie do wojny 
w Afganistanie oraz wydarzeń w regionie Bliskiego Wschodu, pomija
jąc przy tym inne, a równie istotne jej aspekty i odniesienia do innych 
regionów w skali całego globu. Fragmentarycznego ujęcia problemu 
nie można oczywiście zakwalifikować jako rażącej nieprawidłowości, 
niemniej jednak owa selektywność, a nawet pewnego rodzaju niekom
pletność, może w odbiorcy stw arzać wrażenie „niedosytu”, wybiór
czego potraktow ania tem atu.

Pomimo wskazanego braku pełnego dopasowania tytułu pracy do 
jej treści, dużą zaletą książki Doktryna Busha  jest jej przejrzysta s tru k 
tu ra  oraz koherentna logika wywodu. Całość podzielona została na 
cztery główne rozdziały, a każdy z nich dodatkowo eksponuje cztery 
(jak ma to miejsce w przypadku rozdziału pierwszego) lub trzy (jak 
w przypadku pozostałych rozdziałów) aspekty.

Rozdział pierwszy, który zatytułowany został Am eryka a ład św ia
towy po zimnej wojnie stanowi zasadniczo rozbudowane, ciekawe, a za
razem niezbędne wprowadzenie do pracy. W tej części autor buduje pod
łoże teoretyczne do zrozumienia prawidłowości rządzących w świę
cie pozimnowojennym. Wychodząc od wyjaśnienia pojęcia „między
narodowy ład polityczny” i ujęcia jego typologii, wskazuje w sposób
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syntetyczny całą gam ę1 znacznie różniących się od siebie koncepcji 
kształtującej się od początku la t dziewięćdziesiątych XX wieku no
wej formuły porządku światowego (od idei ładu „zerobiegunowego” 
po „pentagonalną triadę triad  połączonych”). W skazuje zarazem na 
rozbieżności, a nawet -  jak  pisze -  konflikt pomiędzy zwolennikami 
postrzegania pozimnowojennego św iata w kategoriach jednobiegu- 
nowości a tymi, wśród których prym wiedzie idea świata multipolar- 
nego. Autor starając się udzielić odpowiedzi na pytanie o rolę, jaka 
przypadła Stanom Zjednoczonym w świecie pozimnowojennym, zadaje 
równocześnie niezwykle istotne pytanie: Hegemonia czy wielobiegu- 
nowość? Odpowiada zaś: „Obecny porządek, nie odzwierciedlając k la
sycznych cech ani modelu hegemonicznego, ani wielobiegunowego, 
stanowi swoisty am algam at elementów konstytuujących obie te s tru k 
tury. Unipolaryzm przejawia się w pozycji USA jako jedynego super
mocarstwa -  kreatora w systemie bezpieczeństwa [...] oraz w istn ie
niu oczywistych różnic potencjałów pomiędzy kreatorem  a grupą kil
ku mocarstw -  moderatorów, współdecydujących o określonych pro
blemach i terytoriach” (s. 29-30).

Istotne wydają się również dwa ostatnie podrozdziały rozdziału 
pierwszego, w których Wojciech Szymborski z jednej strony przybliża 
źródła dualistycznego postrzegania charakteru  powiązań internacjo
nalnych, imperatywność zewnętrznej aktywności państwa oraz rozu
mienie pojęcia „racja stanu” pośród amerykańskiego establishm entu. 
Wskazuje kilkusetletnie rozbieżności pomiędzy wciąż funkcjonujący
mi dwoma nurtam i amerykańskiej tradycji politycznej -  realistycznym 
i liberalnym -  wywodzącymi się jeden od Theodore’a Roosevelta, a drugi 
od Woodrowa Wilsona. Z drugiej zaś strony autor stara się ukazać ewo
lucję rozumienia tychże kategorii przez administracje Busha seniora 
i Billa Clintona oraz ich zastosowanie in praxi. Co warto podkreślić, 
mechanizm działania administracji Clintona w latach dziewięćdziesią
tych minionego stulecia przedstawia na podstawie analizy polityki de
mokratycznej administracji wobec Iraku. Takie zaś ujęcie problemu daje 
pełną wizję uwarunkowań, jakie dominowały po zakończeniu zimnej 
wojny zarówno na kontynencie amerykańskim , jak i szerzej w skali 
globalnej. Pozwala jednocześnie na pełniejsze zrozumienie sytuacji, 
w jakiej znalazł się 43. prezydent USA, gdy obejmował urząd.

Wojna z terroryzmem  -  tak Wojciech Szymborski zatytułował ko
lejny rozdział. Jes t to bez wątpienia kluczowa partia tejże publikacji.

1 Wojciech Szymborski stara się przybliżyć koncepcje następujących autorów: Char- 
lesa Krauthamniera, Hcnryego Kissingcra. Zbigniewa Brzezińskiego, Noama Chom- 
skyego, Emmanuela Todda. Richarda Haassa oraz Josefa Joffe.
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To właśnie w rozdziale drugim au to r przedstaw ia założenia teore
tyczne i analizuje kolejne dokumenty, które stanow ią podstawę tak  
zwanej doktryny Busha. Na szczególną uwagę zasługuje w tym mo
mencie pierwszy podrozdział, który w całości poświęcony został neo- 
konserwatystom jako tej części amerykańskiego establishm entu, która 
wywarła największy wpływ na uformowanie się obowiązującej s tra 
tegii Białego Domu, jak i podjęciu decyzji o rozpoczęciu trzeciej wojny 
w Zatoce Perskiej. Jak  pisze: „Rozpad bloku dwubiegunowego ozna
czał dla neoconsów początek am erykańskiej ery w polityce św iato
wej. Potwierdziła to kluczowa rola w wojnie o Kuwejt. [...] Gorzkim 
rozczarowaniem była decyzja prezydenta Busha seniora, aby wbrew 
ich sugestiom , zakończyć działan ia  wojenne z chw ilą wyzwolenia 
Kuwejtu [...]. Zdaniem neokonserwatystów, był to historyczny błąd, 
który mścił się przez dekadę la t 90” (s. 67). Można rzec, iż omawiany 
podrozdział stanowi pogłębioną analizę uwarunkowań historycznych, 
kształtow ania się poglądów oraz funkcjonowania i wpływu tak  zwa
nych neokonsów na poszczególne adm in istracje  rządzące w USA. 
Autor, by oddać sens złożonych, jak  sam podkreśla, poglądów tej g ru
py, sięga już do lat czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku. Pod
kreśla, iż w latach sześćdziesiątych minionego stulecia stanowili oni 
nieliczną grupę naukowców i dziennikarzy związanych z P a rtią  De
m okratyczną -  o liberalnych i lewicowych poglądach. Niemniej jed 
nak w latach siedemdziesiątych nastąpił wśród nich rozłam i część 
przeszła do P artii Republikańskiej, ukonstytuow anie się zaś takiej 
sy tuacji nastąp iło  w la tach  siedem dziesiątych i osiem dziesiątych. 
„Dzisiejszy neokonserwatyzm to odrodzenie reaganizmu, to dynamicz
ny m elanż władzy i zasad, połączenie am erykańskiej zdolności do 
obalania reżimów z ewangeliczną wiarą, że jedynym właściwym ustro
jem jest demokracja. Siłą napędową tego nurtu jest przekonanie, że 
dzięki niekwestionowanej potędze Ameryki nadszedł właściwy mo
ment, by zwieńczyć dzieło światowej transform acji rozpoczęte przez 
Reagana i niedokończone po zimnej wojnie”(s. 78).

Wojciech Szymborski wyraźnie podkreśla, iż asum ptem  do dzia
łań  dla neokonserwatystów, po dekadzie „spokojnych” la t dziewięć
dziesiątych, stało się zwycięstwo w wyborach prezydenckich kandy
data Partii Republikańskiej, a ostatecznie -  zamachy z 11 września 
2001 roku. Wówczas bowiem pojawiła się bezpośrednia przesłanka 
urzeczywistnienia projektów politycznych (m.in.: „Projektu na nowe 
am erykańskie stulecie” z 1998 roku), które „neokonsi” bezskutecznie 
s tara li się forsować w trakcie sprawowania urzędu prezydenckiego 
przez Clintona. George W. Bush zaś w swojej doktrynie polityki za
granicznej wyraźnie czerpie z założeń neokonserwatystów. W prowa
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dza w życie imperatywy będące bazą postrzegania św iata przez „neo- 
konsów”: zapobieganie pojawieniu się konkurencyjnego mocarstwa, 
zabezpieczenie interesów USA, gotowość do podjęcia jednostronnych 
działań prewencyjnych w sytuacji, gdy do akcji nie uda się pozyskać 
sojuszników, ochronę interesów i bezpieczeństwa Izraela, radykalną 
rozbudowę amerykańskiego potencjału wojskowego oraz wzrost wy
datków na zbrojenia, a także przyjęcie unipolarnej formuły, w której 
odpowiedzialność za losy świata ponoszą Stany Zjednoczone. Reasu
mując, autor stwierdza: „Projekty polityczne neokonserwatystów s ta 
ra ją  się połączyć wilsonowski idealizm w krzewieniu wzorów am ery
kańskiej demokracji z fascynacją rooseveltowską w polityce zagra
nicznej, przez co nabierają  wyraźnie militarystycznego oblicza” (s. 75).

Odnotować należy, iż utrzym ując w tym kontekście kolejne dwa 
podrozdziały, autor w sposób ciekawy i wnikliwy s ta ra  się dokonać 
analizy założeń strateg ii wojny z terroryzmem Busha juniora (Albo 
jesteście z nami, albo z terrorystami) opartej na licznych przemówie
niach i dokumentach wydanych po 11 września 2001 roku. Na uwagę 
zasługuje wyodrębniony przez autora dosyć obszerny fragm ent po
święcony wojnie prewencyjnej. Jest to misterny opis głównych zało
żeń, motywów oraz opinii intelektualistów  na tem at tego zjawiska. 
Autor analizując podłoże prawne i legalność wojny wyprzedzającej, 
wskazuje wyraźnie na brak  przyzwolenia na tak i środek w prawie 
międzynarodowym. Dokonując oceny pisze: „Nadrzędny cel doktryny 
sprowadza się do pożądanej transform acji środowiska m iędzynaro
dowego, zatem powinna ona poświęcić temu szczególną uwagę: prze
widzieć reakcje, wypracować metody przekonywania i poszukiwania 
optym alnych sposobów zyskania  m iędzynarodowego poparcia. To 
okazało się bodaj najsłabszą stroną doktryny Busha. Zapowiedź jed
nostronnych działań prewencyjnych zakłada marginalizację i in s tru 
mentalizację środowiska międzynarodowego” (s. 109).

Jak  zostało to zasygnalizowane, rozdział drugi stanowi meritum  
publikacji i zasadniczo oddaje ty tuł pracy. Pozostałe dwa rozdziały 
tw orzą natom iast uzupełnienie rozdziału drugiego, a naw et można 
stwierdzić, iż swoiste rozwinięcie wybranych przez au to ra  założeń 
doktryny Busha. Jak  doskonale oddaje tytuł przedostatniego rozdziału 
-  Iracka wolność, został on poświęcony omówieniu praktycznej płasz
czyzny realizacji założeń walki z międzynarodowym terroryzm em : 
agresji na Afganistan i Irak. Wojciech Szymborski s tara  się przybli
żyć wieloznaczność możliwości interpretacji term inu „wojna z te rro 
ryzmem” przez różne koła am erykańskich elit (w zależności od po
trzeb) oraz znaczenie kw estii, jak ą  stało się dokonanie przew arto
ściowań i wyboru celów strategicznych, a w konsekwencji -  odpo
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wiedź na pytanie o priorytet działań: Afganistan czy Irak? K westią
0 znaczeniu kluczowym, podjętą przez autora, staje się wyjaśnienie 
b raku  jednolitości poglądów w samej ekipie B usha co do tego, jak  
prowadzić wypowiedzianą terroryzmowi wojnę. Przybliża dwa ściera
jące się stanowiska: z jednej strony opowiadających się za rozwiąza
niam i militarnymi i pozbawieniem władzy Saddama H usajna tak  zwa
nych jastrzębi (Dick Cheney i Donald Rumsfeld), z drugiej zaś -  tak 
zwanych gołębi/realistów (Collin Powell, Richard Arm itage, George 
Tenet) zwracających uwagę na konieczność współdziałania ze społecz
nością międzynarodową i będących przeciwko jednostronnej akcji na 
Irak. Warto podkreślić, iż prawie cały rozdział trzeci można potrakto
wać jako swoiste uademecum  na tem at przyczyn oraz przebiegu przy
gotowań do trzeciej wojny w Zatoce, roli ONZ w konflikcie, a w szcze
gólności Rady Bezpieczeństwa, znaczenia rezolucji 1441 oraz rozła
mu, jaki hegemonialna polityka USA wywołała wśród członków spo
łeczności międzynarodowej, zwłaszcza wśród państw  kontynentu eu
ropejskiego.

Konieczne wydaje się jednakże zwrócenie w tym miejscu uwagi 
na niezwykle istotny pod względem zawartości merytorycznej frag
m ent rozdziału trzeciego zatytułowany Czwarty filar doktryny. Autor 
powracając w swych rozważaniach do rozdziału drugiego, z przyczyn 
nie do końca zrozumiałych (dlaczego akura t w tym miejscu), zamiesz
cza dokładnie w środku opisu przytaczanych rozważań dotyczących 
wojny w Iraku dygresję na tem at konfliktu izraelsko-palestyńskiego
1 jego implikacji dla polityki amerykańskiej w odniesieniu do Zatoki 
Perskiej. Stwierdzając, iż: „Historyczny wymiar przemówienia z 24 
czerwca polega na tym, że Bush jako pierwszy prezydent USA oficjal
nie poparł ideę utworzenia państwa palestyńskiego” (s. 125-126), Szym
borski przypomina uw arunkowania wojen arabsko-żydowskich w XX 
wieku, znaczenie pow stania A utonom ii Palestyńsk iej oraz cztery 
punkty sporne, wokół których ogniskują się problemy w negocjacjach 
pokojowych: granice, Jerozolima, osadnicy i uchodźcy. Wskazując na 
powiązania polityki USA z konfliktem bliskowschodnim, pisze: „Do 
11 września Bush nie przywiązywał większej wagi do politycznych 
problemów Bliskiego Wschodu, ale rozpoczął prezydenturę od kryty
ki swojego poprzednika za zbytnie angażow anie się w izraelsko- 
-palestyński proces pokojowy i nieprzywiązywanie dostatecznej uwagi 
do problemów Zatoki Perskiej. [...] Odzyskanie klarowności politycz
nej przez Busha [...] polegało na tym, że ostatecznie uznał on konflikt 
izraelsko-palestyński za elem ent wojny z terroryzm em ” (s. 135). Co 
jednak ważniejsze, autor zadaje kluczowe pytanie: „Czy droga do roz
wiązania tego konfliktu wiedzie przez Bagdad, Damaszek czy Tehe
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ran  (a może odwrotnie)?” Odpowiada natom iast: „Jeśli w Bagdadzie 
zapanuje amerykański, a w Jerozolimie izraelski pokój, to odpowie
dzi na oba pytania m uszą być negatywne” (s. 137).

O statni rozdział książki Wojciecha Szymborskiego Po bitwie jest 
niewątpliwą kontynuacją problematyki podejmowanej w poprzednim 
rozdziale. Bezsprzeczną zaletą  rozważań staje się zaprezentowanie 
szerokiego wachlarza ocen polityki USA przez wielu znawców proble
matyki międzynarodowej. Ponadto autor dokonuje w nim dalszej ana
lizy przyczyn wojny w' Zatoce Perskiej, uwypuklenia celów nieartyku
łowanych przez am erykańską adm inistrację oraz konsekwencji kon
fliktu dla sytuacji międzynarodowej. S tara  się przy tym odpowiedzieć 
na pytanie o zasadność dokonanej agresji, autentyczność podawanych 
przez adm inistrację George’a W. Busha powodów -  zwłaszcza oskar
żenia pod adresem Iraku o posiadanie broni masowego rażenia (sam 
pyta: „Powód czy pretekst?”), eksponuje stanowisko społeczności glo
balnej i samych Amerykanów. Co więcej, staw ia pytanie o przyszłość 
państwa irackiego po zakończeniu konfliktu, a raczej ustabilizowaniu 
się sytuacji. Czy wizja demokratycznego Iraku jest możliwa do urze
czywistnienia, czy też staje się utopią? Czy demokratyczny w przy
szłości Irak zapoczątkuje rewolucję ustrojową i stanie się katalizato
rem przem ian w całym regionie Bliskiego Wschodu? Odpowiedź na 
te pytania doskonale oddają przytoczone przez au tora  słowa Hen- 
ry’ego Kissingera: „Na całym Bliskim Wschodzie musimy, podobnie 
jak w Iraku, lawirować pomiędzy imperatywem reform a ryzykiem 
pogłębienia chaosu” (s. 176).

Reasumując, należy podkreślić, iż książka Wojciecha Szymborskie
go stanowi interesujący i wartościowy wkład w rozwój nauki polskiej, 
zwłaszcza że podejmowana przez niego unikatowa tem atyka blisko
wschodnich problemów nie należy do najczęściej rozwijanych kwestii 
międzynarodowych.

Katarzyna Czornik



Cezary Żołędowski: Białorusini i Litwini w Polsce, 
Polacy na Białorusi i Litwie 

Uwarunkowania współczesnych stosunków 
między większością i mniejszościami narodowymi 

Warszawa 2003, s. 359

„Napięcie emocjonalne, które towarzyszy stosunkom etnicznym, 
powoduje pewien dyskomfort badań. Zajmujący się tą  problem atyką 
jest nader często narażony na zarzut braku bezstronności, zwłaszcza 
gdy podejmuje próbę porównywania zjawisk występujących w róż
nych państwach” (s. 16).

Deklaracja autora zaw arta we Wstępie oraz na obwolucie książki, 
stanow i podkreślenie z jednej strony wagi podjętej problem atyki, 
z drugiej -  złożoności opisywanej tematyki, jej rozproszenie dyscypli
narne oraz przestrzenne. Każdy badacz zajmujący się opisem sytuacji 
mniejszości narodowych staje przed problemem konieczności okre
ślenia, opisania, zdefiniowania grupy objętej badaniam i oraz dokona
nia analizy czynnikowej warunkującej jej usytuowanie w strukturach  
społecznych, państwowych i międzynarodowych.

W badaniach naukowych dotyczących mniejszości narodowych wy
korzystuje się zbliżony ap ara t pojęciowy. Wskazuje się na cechy cha
rakterystyczne mniejszości, to jest:
-  pozostawanie w wyraźnej mniejszości w stosunku do reszty ludno

ści w państwie oraz niezajmowanie w nim dominującej pozycji,
-  samokreację, czyli uznawanie się przez daną grupę za mniejszość,
-  odrębne pochodzenie etniczne,
-  kulturę, tradycję, religię, język,
-  dążenie do kultywowania swojej odrębności,



Cezary Żołędowski: Białorusini i Litwini.. 249

-  posiadanie stosownej reprezentacji interesów  danej mniejszości 
wobec władz.

Na uwagę zasługuje pierwszy spośród pięciu rozdziałów omawia
nej publikacji, w którym Autor prezentuje rozważania teoretyczne. 
Szczególnie cenne są  opinie dotyczące asymilacji mniejszości narodo
wych w Europie Środkowo-Wschodniej. Autor wskazuje na następu
jące prawa i czynniki:
-  podobieństwo etniczne mniejszości i większości pod względem kul

tury, języka, religii, a także podobieństwo zewnętrzne cech fizycz
nych,

-  postrzeganie przez mniejszość większości jako atrakcy jnej pod 
względem kulturowym  i ekonomiczno-społecznym,

-  brak  etnocentryzmu lub jego niewielkie znaczenie jako elem entu 
ideologii grupy mniejszościowej,

-  otwartość społeczeństwa przyjmującego, związana z brakiem  etno
centryzm u lub jego niewielkim znaczeniem jako ideologii grupo
wej,

-  podobieństwo struktury  społecznej asymilujących i asymilowanych,
-  niewielką liczebność i rozproszenie mniejszości,
-  imigrancki rodowód grupy mniejszościowej przy braku stałego za

silania z tego samego źródła etnicznego,
-  nastawienie na asymilację polityki państwa (s. 59-60).

Autor mimo poczynionych zastrzeżeń dotyczących m ateriału  em
pirycznego dokonał głębokiej i wnikliwej analizy sytuacji Polaków na 
Białorusi i Litwie oraz Białorusinów i Litwinów w Polsce. Już sama 
próba porównania i oceny sytuacji tych mniejszości jest godna uwagi. 
W badaniach bowiem dotyczących mniejszości narodowych dostrze
gamy opisy i charakterystykę pojedynczych grup z przewagą aspek
tów historycznych. Dlatego za bardzo cenną należy przyjąć próbę od
powiedzi autora na pytanie dotyczące roli mniejszości w kształtow a
niu ładów etnicznych, k tórą podjął w kolejnych czterech rozdziałach 
pracy, to jest (rozdz. 2.): Historyczne podłoże stosunków polsko-litew
skich i polsko-białoruskich (s. 103-124); (rozdz. 3.): Uwarunkowania 
wynikające z cech Polaków, Białorusinów i Litwinów jako mniejszości 
narodowych (s. 131-218); (rozdz. 4.): Uwarunkowania wynikające z  cech 
większości i ich państw  narodowych (s. 231-273); (rozdz. 5.): Uwarun
kowania zewnętrzne (s. 297-307).

Konkluzje Autora dotyczące uwarunkowań wynikających z cech 
Polaków, Litwinów i Białorusinów ujęte w formie tabelarycznej nie 
tylko odzwierciedlają nowe pola badawcze, ale i otw ierają je.

Niełatwo jest podsumować i ocenić omawianą książkę. Zasługuje 
ona na uwagę przede wszystkim jako obraz stanu wiedzy ludzi i insty
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tucji. „Warto bowiem mieć świadomość, że żadna z opisywanych mniej
szości narodowych ani nie wyemigruje, ani nie zasymiluje się całko
wicie. Nikomu nie przyniosłoby to zresztą korzyści” (s. 330).

Olga Szura-O lesińska
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S u m m a r y

The following collection is the second volume of the journal of the Institute of 
Political Science and Journalism  at Silesian University in Katowice. Alm ost all pa
pers presented in the volume are written by the em ployees and doctoral students of 
that faculty. The papers were divided into following groups of topics: political thought, 
political system s and international relationships as well as reviews. This volum e is 
characterised by great diversity of the issues. Papers consist of individual approaches 
of the authors in discussed issues. The authors of the volume tried not to interfere too 
much in the approaches. Selection of the issues presented in the volume was deter
mined by the research interests of its authors.

The authors of the papers present their approaches in three groups. The first 
entitled “Political thought” concerns issues of an individual and their world in Thomas 
Hobbes’ approach, issues connected with troublesome human nature in the context of 
political power in David Hume’s approach and the role of utopia in political thinking. 
The part entitled “Political system s” consists of papers presenting theoretical aspects 
of local development, issues connected with nomenclature as institutionalised politi
cal elite of Polish Peoples’ Republic and issued concerning partnership of women and 
men in political life.

Also the third part entitled “International relationships” consists of various set of 
issues: from globalisation to integration in the context of analysis of the national 
factor in foreign policy of countries; from globalisation as a factor enhancing mono or 
multi polarity of the world to issues of economic and currency union and its influence on 
sovereignty of the country and issues relating to a peculiar perception of union in stitu 
tion’s roles by Great Britain.

The final part of the collection consists of selected literary volum es’ reviews.
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Z u s a m m e n f a s s u n g

Das ist der zw eite Band der fortlaufenden Veröffentlichung des Instituts für Poli
tische W issenschaften und Journalism us der Schlesischen U niversität in Kattowitz. 
Fast alle hier vorgelegten Monografien sind von den M itarbeitern und Doktoranden  
des Institu ts verfasst worden. Sie betreffen drei Themenbereiche: politische Ideen, 
politische System e und internationale Beziehungen. Solche Publikationen werden durch 
große Them endifferenziertheit und individuelle Überlegungen der Verfasser gekenn
zeichnet. Die Redaktoren des vorliegenden Bandes haben in diese Ü berlegungen nicht 
allzu sehr eingegriffen. Die hier veröffentlichte Them atik ist m it den Forschungsinte
ressen der einzelnen Autoren verbunden.

Der erste Teil „Politische Ideen“ handelt v. a. über das Individuum und dessen  
Welt nach Thom as Hobbes, über die von David Hume entwickelte Konzeption der pro
blem atischen Natur des M enschen im Kontext der politischen Macht und über die 
Rolle der Utopie in politischen Ideen. Die in dem Teil „Politische System e“ angebrach
ten Monografien betreffen: theoretische Aspekte der lokalen Entwicklung, die N om en
klatura als eine institutionalisierte politische Elite der Volksrepublik Polen und die 
Partnerschaft der Frauen und der M änner im politischen Leben. Der dritte Teil „Inter
nationale Beziehungen“ betrifft auch sehr unterschiedliche Thematik: von G lobalisie
rung und Integration im Kontext des nationalen Faktors der staatlichen A uslandspo
litik, über die Globalisierung als einen Faktor, der die U nipolarität und M ultipolarität 
der Welt verstärken kann, bis zu Folgen der W irtschafts- und W ährungsunion für die 
Souveränität eines Staates und spezifischer M einung Großbritanniens über die Rolle 
der EU-Institutionen.

Am Ende werden ausgew ählte Literaturpositionen besprochen.
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